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Lyse AS – Grønn obligasjonsrapport 
 
 
Vannkraft er vår mest klimavennlige og fornybare energikilde. I vår region har vi fra 
naturens side fått gode forhold for produksjon av vannkraft. Her har vi store 
magasin der det kan lagres mye vann, for så å bruke det når det er behov for mye 
strøm. Vi har også høye fjell som gir stor fallhøyde fra magasin til kraftverk, og vi har 
rikelig med nedbør. 
 
Desember 2016 etablerte Lyse et grønt rammeverk som ble gradert mørkegrønt av CICERO. I mai 2017 gjorde Lyse 
sin første grønne obligasjon. Lyse lånte totalt NOK 500 millioner med en løpetid på 6 år. Obligasjonslånet ble veldig 
godt mottatt av investorene og ordreboken ble til slutt tre ganger overtegnet.  
 
Det å utstede en grønn obligasjon var et åpenbart valg for Lyse. Norsk vannkraft er blant de reneste kildene av 
fornybar energi og Lyse har en klar miljøstrategi som underbygger videre utvikling av bærekraftig energi. Det å få på 
plass et grønt rammeverk som øremerker penger til grønne prosjekter passer derfor godt sammen med vår strategi. 
 
 
Redegjørelse for investert beløp finansiert av grønne obligasjonslån1) pr 31.12.2018: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Lysebotn II ble ferdigstilt i juli 2018. Offisiell åpning var 17.09.2018 
 
Det nye anlegget gir om lag 15 prosent mer energi enn dagens kraftverk mens vi utnytter samme vann og 
magasiner. Det innebærer en økning på 180 GWh (millioner kWh) med ny fornybar produksjon av strøm.  
50 meter økt fallhøyde er hovedgrunnen til økt kraftproduksjon. Nye turbiner er 3% mer effektive enn de gamle 
turbinene. Denne økte effektiviteten på 3 % utgjør om lag 1/3 av den økte kraftproduksjonen, slik at 60 av de 180 
GWh skyldes bedre turbiner. 
 
Prosjektet omfattet både bygging av nye tunneler og ny, større kraftstasjon i fjell. Stasjonen har i tillegg til økt 
produksjon også økt ytelse fra 210 MW til 370 MW. Årsproduksjonen blir på rundt 1500 GWh. 
  

Lånets størrelse 500 mill

Utbetalt godkjente investeringer 500 mill

Lysebotn II prosjekt

Prognose 

investering

Investert pr 

31.12.2018 GWh

Reduksjon 

CO2 (tonn)* GWh

Reduksjon 

CO2 (tonn)*

Sum prosjekt 1 800 mill 1800 mill 1 500               570 000         180 68 400            

Andel Grønn Obligasjon 500 mill 500 mill 417                  158 333         50 19 000            

Økt fornybar produksjonTotal fornybar Produksjon

*Emision factor for electrisity: Combined Margin 380 g CO2/kWh. Nordic public sector issuers: Position 

Paper on Green Bonds Impact Reporting, October 2017.
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