små kraftverk
store muligheter

Slik ser et samarbeid med Blåfall ut:

Blåfall bygger
småkraftverk
sammen med
deg
Blåfall er totalleverandør
for bygging og drift av
småkraftverk. Her er tre gode
grunner til å velge oss som
samarbeidspartner:
1. Fagfolk fra første stund
De fleste medarbeiderne i Blåfall er ingeniører.
Som ingeniører er vi opptatt av å finne løsninger og få ting til å fungere. Fra vi kommer på
befaring til kraftverket står ferdig, vil du som
grunneier ha direkte kontakt med fagfolk som
har bygget ut småkraftverk før.
2. Gir deg tilgang til kapital
Blåfall stiller med kapital fra dag én. Det er
viktig for å kunne investere i løsninger og
utstyr som har høy kvalitet og lang levetid. Du
som grunneier trenger ikke ta opp
lån og løper ikke risikoen for å måtte
gå fra gård og grunn.
3. Bærer risikoen I prosjektet
Det er forbundet med mye usikkerhet å bygge ut småkraftverk. Byggeprosjektet kan
ta lengre tid enn forventet. Vannføringen i
vassdraget varierer med årstidene og fra år
til år. Kraftprisene går opp og ned. Velger du
å bygge ut sammen med Blåfall, er det vi som
lever med denne usikkerheten, ikke du.

1
Finansiering
Å bygge ut et småkraftverk koster mye penger. Blåfall
stiller med kapital slik at prosjektet kan komme raskt i
gang.

4
Detaljprosjektering
Blåfall setter i gang arbeidet med å finne ut hvordan
vannfallet ditt kan utnyttes best mulig. Vi starter detaljprosjekteringen av kraftverket, gjør beregninger og
sørger for nødvendige tillatelser.

7
Optimalisering
Blåfall tester at kraftverket fungerer optimalt og gjør
nødvendige justeringer.

8
Kontraktsperiode
Blåfall står for drift og vedlikehold hele kontraktsperioden og selger kraften som produseres til høyest mulig
pris.
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2
Forberedelsene er halve jobben
Nøyaktige vannmålinger, realistiske beregninger av
framtidig kraftproduksjon og riktig dimensjonering av
kraftverket er med på å sikre småkraftverkets suksess.

Anbudsfase
Blåfall henter inn anbud fra leverandører og entreprenører som vi vet leverer høy kvalitet. Vi bruker lokale
firmaer så langt det er mulig.

For å kunne søke om konsesjon, er det
også nødvendig å gjøre undersøkelser
av biomangfoldet i området.

3
Konsesjonssøknad
NVE bruker fra to til fire år på behandle søknaden.
Du får god tid til å gjøre andre ting,
mens Blåfall følger med og gjør
tilleggsundersøkelser hvis vi det
blir nødvendig.

6
Bygging
Blåfall stiller med en erfaren byggeleder som følger opp
at alle parter leverer det de skal - når de skal.

9
Kraftverket er ditt
Grunneieren overtar kraftverket gratis.

Et kraftverk lever
lengre enn deg
Et småkraftverk vil ha betydning for deg og
din familie i mange år framover. Derfor skal du
sjekke kontrakten med en utbygger nøye. Blåfall har kontrakter som er enkle å forstå og som
ikke etterlater seg noen tvil om hva du kan forvente deg:
Du eier – vi leier
Blåfall kjøper verken eiendomsrettigheter eller fallrettigheter.
Blåfall eier kraftverket, men leier fallrettigheten av deg. Våre
leieperioder er de korteste i bransjen.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale:
Blåfall AS
Telefon 67 10 72 24
E-post: info@blaafall.no

www.blaafall.no

Du får din del av de totale inntektene
Blåfall selger kraften som blir produsert i ditt kraftverk til høyest
mulig pris. Vi betaler en prosentandel av de totale inntektene i
leie til deg. Denne måten å beregne inntektene dine på er kjent
som bruttomodellen.
Du får kraftverket gratis
Når kontraktsperioden er over, får du anlegget gratis uten noe
om og men. Du står fritt til å drive kraftverket selv, forlenge
avtalen med Blåfall, eller leie inn noen andre.

