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Sammendrag:  
 
14 år som adm. dir. i Småkraft AS i Bergen, eiet til 2015 av Statkraft, BKK, Agder Energi og Skagerak Energi. Eies i 
dag av Aquila Capital i Hamburg. 
 
Etablerte selskapet i 2002 og har ledet selskapet siden starten. Småkraft AS er størst i Norge på småkraftutbygging, og 
bygger, eier og driver småkraftverk. Samlet fallrettsportefølje i 2015 er 270 kraftverk og 2,7 TWh årsproduksjon. Har 
planlagt og bygget 60 kraftverk, av dette er 46 kraftverk i drift, 14 under bygging. Ca 100 er til konsesjonsbehandling. 
Samlet investering pr 2015 1,8 mrd NOK. Solgt med betydelig gevinst i 2015.  
 
Utviklingen av selskapet har omfattet etablering av egen salgsorganisasjon for inngåelse av fallrettsavtaler, etablering 
av prosjektorganisasjon for bygging av 100-200 kraftverk, etablering av internkontrollsystem for selskapet, med 
spesiell vekt på kvalitetssikring av et stort antall samtidige prosjekt. I tillegg forenkling av teknologi, og 
standardisering og industrialisering for å bygge og drive et stort antall kraftverk, samt utstrakt arbeid med innkjøp og 
kontrakter. 
 
Omfattende arbeid med rammebetingelser for fornybar energi og småkraftverk, spesielt innenfor beskatning, 
konsesjonsbehandling, nettkapasitet og marked for elsertifikater. God kjennskap til de politiske beslutningsprosessene 
og offentlig forvaltning knyttet til konsesjoner. 
 
7 år som divisjonsdirektør i Norconsult AS. Forretningsansvar for Maskindivisjonen som egen resultatenhet, med 
virksomhetsområde vannkraft og industri. 
 
Teknisk rådgivning 1983-2001, innenfor bygging, drift og vedlikehold av vannkraftverk. God kjennskap til norsk og 
internasjonal vannkraft.  
 



Praksis: 
2002-juli 2016 Administrerende direktør Småkraft AS (www.smaakraft.no), 

Småkraft AS ble etablert i 2002 og var eiet frem til 31.12.15 av Statkraft, BKK, Agder Energi 
og Skagerak Energi. Eies i dag av investeringsfondet Aquila Capital. Småkraft har vært 
hovedaktør i etablering og utvikling av marked for private fallretter i Norge fra 2002. Selskapet 
bygger, eier og driver småkraftverk i samarbeid med private grunneiere. Samlet 
fallrettsportefølje er nå på 2,7 TWh fordelt på 270 kraftverksprosjekt. Av dette er 46 kraftverk 
bygget og satt i drift, 15 kraftverk er under bygging og rundt 100 er til konsesjonsbehandling i 
NVE. Småkraft er det største selskapet innenfor småkraftutbygging i Norge. Har investert 1,8 
mrd NOK i småkraftverk. 
 
Utviklingen av selskapet har omfattet etablering av egen salgsorganisasjon for inngåelse av 
fallrettsavtaler, etablering av prosjektorganisasjon for bygging av 100-200 kraftverk, etablering 
av internkontrollsystem for selskapet, med spesiell vekt på kvalitetssikring av et stort antall 
samtidige prosjekt. I tillegg har inngått forenkling av teknologi, og standardisering og 
industrialisering for å bygge og drive et stort antall kraftverk, samt utstrakt arbeid med innkjøp 
og kontrakter. Egne internkontrollsystem er utviklet og implementert. 

 
Omfattende arbeid med rammebetingelser for fornybar energi og småkraftverk, spesielt innen 
beskatning, konsesjonsbehandling, nettkapasitet og et svensk-norsk marked for elsertifikater. 
God kjennskap til de politiske beslutningsprosessene for fornybar energi og det 
forvaltningsmessige arbeidet som er knyttet til dette. 
 
Styreleder i Luster Småkraft AS, et selskap eiet av Småkraft og Luster Energiverk, for bygging 
av småkraftverk i Luster kommune. 
   

2002 Senior rådgiver Statkraft Grøner 
Utleid til Statkraft for etablering av Småkraft AS. 
 

2001 Divisjonsdirektør Norconsult 
Ansvar for drift og utvikling av Energidivisjonen inkludert tre distriktskontor, tilsammen 90 
personer med en omsetning på rundt 70 mill. kr.  
 
Stor del av virksomheten internasjonalt, innenfor kraftsystemer, institusjonsutvikling og 
kraftutbygging. 
 

1994-2001 Divisjonsdirektør Norconsult 
Ansvar for drift og utvikling av Maskindivisjonen, 35-40 personer, med virksomhet innenfor 
vannkraft og industri. 
   
Har i hele perioden sittet i Norconsults ledergruppe, og deltatt i strategiarbeid og 
forretningsutvikling for Norconsult. 
   

2000-2001 Styreleder i Norconsult SysTech AS. 
Datterselskap med virksomhet innenfor sikkerhet, risiko og sårbarhet og teknisk 
systemkunnskap. 
 

1994-98 Styremedlem i Hydropower Technologies, Inc, Palo Alto California. 
Datterselskap med virksomhet innenfor teknisk vannkraftrådgivning i USA.  
   

1988-94 Seksjonsleder Nybro-Bjerck/Berdal Strømme. 
Ansvar for faglig og forretningsmessig utvikling av feltet vibrasjonsanalyse på roterende 
maskiner.  
 

1983-87 Sivilingeniør, Nybro-Bjerck 
Planlegging og bygging av vannkraftverk. 
 


