Småkraftforeninga 2002-2013
Utfordringer…
2005 - 1000 kW grense for deltaking i ordninga med grønne sertifikat
2006 - 3000 kW grense for deltaking i støtteordninga basert på Feed-in-tariffer
2007 - Grunnrenteskatt på små kraftverk større enn 1500 kVA vedtatt i
statsbudsjettet
2008 – Regjeringa reverserer vedtaket sterkt press i februar
2008 - Relansering av ordninga med grønne sertifikat i 2008
2009 - Rett til nett uten avklaring om finansiering av overkapasitet
2009 – Forslag av balanseavregning på alle kraftverk som ville gi store kostnader for
dei minste kraftverka
2009 – Amputert ordning med grønne sertifikat etter valget i 2009.
2009 - Forslag om anleggsbidrag i overliggende høgspentnett
2009 - Fylkesvise planar som ikkje tek omsyn til grunneigaren og næringsutvikling
2009 - Avgrensingar i bruk av eiga kraft uten nettkonsesjon.
2009 - Strenge krav til søknader til NVE har auka kostnadane, og behandlingstida er
auka frå 1 – 2 år til 5 – 6 år
– og gjennomslag!
• 2003 - Strategi for økt etablering av små kraftverk, grunnlaget for den
småkraftaktiviteten som er i dag kom etter innspel fra Småkraftforeninga. Bondevik
II-regjeringa : ”Det er de små kraftverkenes bidrag til kraftoppdekkingen og til
næringsutviklingen i distriktene, som gjør Regjeringen opptatt av å legge til rette for
økt etablering av disse kraftverkene ”
• Fritak for grunnrenteskatt for kraftverk under 5,5 kVA
• Forenkla saksbehandling i NVE for kraftverk opp til 5 MW
• Grønne sertifikat fra 2004
• Lettere tilgang til høgspentnettet
• Forsking og utvikling auka fra 3 mill til 6 mill kr
• NVE held 20 dagskurs rundt om i landet for å lære folk å skive søknader
• Reversering av vedtaket om grunnrenteskatt i 2008 – Grensa sett tilbake til 5,5 kVA
• Gjennomslag for fritak for balanseavregning for kraftverk under 3 MW
• Vasskraft fekk elsertifikat for kraftverk bygd etter 01.01.2004 under 1000 kW og for
kraftverk med byggestart 07.09.2009 – Ingen sjølvfølge det
• Gjennomslag for kunne å ta ut 80 kW til eige bruk uten nettkonsesjon
• Fylkesvise planar som ikkje tek omsyn til grunneigaren og næringsutvikling. Har
vore med å påverka utviklinga til det beste for næringa i dei fleste fylke
• Auka behandlingskapasitet i NVE
• Nettmeldinga - Småkraftforeninga fekk gjennomslag for at det ikkje er anledning å
innføre anleggsbidrag i maska nett

