
Øyer kommunes konsesjonskraft 
 
Øyer kommunes årlige mengde konsesjonskraft er 3 666 MWh.  
Konsesjonskraften tas ut i Hunderfossen kraftverk, og kommunen har kontrakt med Opplandskraft 
om uttaket.  
 
Konsesjonskraften skal leveres til en pris som loven foreskriver, uavhengig av markedspris, og varier-
er lite fra år til år. Prisen er satt til 11,40 øre/kWh for leveringsåret 2021. Kommunens årlige utgifter 
for uttak av konsesjonskraft (til konsesjonæren Opplandskraft) er i størrelsesorden 0,4 millioner 
kroner.  
  
Øyer kommune har inngått avtale med Gudbrandsdal Energi AS om forvaltning av kommunens kon-
sesjonskraft. GE selger kommunens konsesjonskraft til Nord Pool1 spot. Oppgjør til kommunen er 
Nord Pools områdepris i spotmarkedet time for time minus 0,5 øre/kWh. 
 
Fram til 2018 lå kommunens årlige inntekter fra salg av konsesjonskraft i størrelsesorden 1-1,5 milli-
oner kroner. Fra 2018 har det vært store svingninger i spotmarkedet. 
  
Tabellen viser utvikling av konsesjonskraft 2016-2021: 

 
  
Prognose for nettoinntekt i 2021 er på 2,13 millioner kroner, budsjettert nettoinntekt er 0,55 million-
er kroner. Et positivt avvik på 1,58 millioner kroner.  
  
Administrasjonen vurderer om prisbinding for salg av konsesjonskraft bør inntas i kommunens fin-
ansreglement. De siste årene har det vært store svingninger, dette kan reduseres ved å binde prisen 
for deler av kraftmengden. En slik vurdering bør ses i sammenheng med prisbinding av kommunens 
energiutgifter.   
 
  
I tillegg til konsesjonskraft mottar Øyer kommune årlige konsesjonsavgifter fra følgende 
kraftverkseiere:  

- Hafslund ECO Vannkraft AS 
- Gudbrandsdal Energi Produksjon AS 
- Sarpfoss Limited 
- Tafjord kraftproduksjon AS 
- Glomma kraftproduksjon AS 

 
Konsesjonsavgift fra GE utgjør ca 105 000 kroner av totalt i underkant av 140 000 kroner. 
 

 
1 Nord Pool AS er den Nordiske kraftbørsen, hvor alle strømleverandørene handler sin strøm i nåtid 

(spotpris). Strømprisen settes på Nord Pool etter produksjon/tilbud og etterspørsel. Strømprisen fastsettes 
dagen i forveien, og endres time for time i løpet av dagen. Nord Pool ble etablert i 1991 da strømmarkedet i 
Norge ble privatisert, siden har flere land knyttet seg til strømbørsen. 

https://stromspar.no/stromavtaler/spot-innkjopspris/
https://stromspar.no/strommarkedet/strompriser/


Konsesjonskraft 
Eiere av vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er 
berørt av kraftutbyggingen. Plikten til å avstå konsesjonskraft gjelder kraftverk som benytter vann 
regulert etter vassdragsreguleringsloven eller vannfallrettighetsloven. Konsesjoner gitt etter vannres-
sursloven har ikke vilkår om konsesjonskraft.  
 
Det er NVE som beregner mengde konsesjonskraft, og fordelingen til de berørte kommunene.  
 

Konsesjonsavgift  
Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven eller vannfallrettighetsloven, plikter kraft-
verkseier å betale en årlig avgift til staten og til de berørte kommunene.  
 
NVE beregner mengde konsesjonsavgifter og fordelingen mellom de berørte kommunene. Avgifts-
satsen indeksjusteres hvert femte år av NVE.  
 
Også kraftverk bygd etter vannressursloven blir pålagt å betale konsesjonsavgift dersom årsproduk-
sjon er over 40 GWh.  
 
 

 

Moksa kraftverk  
Moksa kraftverk er eiet av Gudbrandsdal Energi AS. Det ble ikke etablert avtale- eller konsesjonskraft 
fra Moksa, det samme gjaldt Vinkelfallet i Ringebu. Ringebu og Øyer kommune mottok i en periode 
særskilt vederlag fra GE basert på selskapets kraftproduksjon i Moksa og Vinkelfallet.  
 
Ulike vederlagsordninger for de fire eierkommunene i GE ble problematisert i eiersak i 2013. Det ble 
vurdert om praktiseringen med at selskapet disponerte avtale- og konsesjonskraft uten markedsmes-
sig vederlag var ulovlig støtte til selskapet, herunder skattemessige problemstillinger. Eiersaken 
endte med å erstatte vederlagsordningene med endringer i eierandeler, og Øyer kommune fikk økt 
sin eierandel som følge av dette.  

 

Åkvisla kraftverk  
Gudbrandsdal Energis søknad om konsesjon til Åkvisla kraftverk av 19.11.2012 ble innvilget av NVE 
etter vassressurslova 18.12.2013. Søkt produksjonsmengde er 11,10 GWh.  
 
Konsesjonen til Åkvisla kraftverk har ikke vilkår om konsesjonskraft eller konsesjonsavgift til Øyer 
kommune.  
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