Småkraftforeninga 2002 - 2013
§ 1 Foreninga
SMÅKRAFTFORENINGA er en medlemsforening for
Norske småskala vannkraftprodusenter.
§ 2 Formål
SMÅKRAFTFORENINGA har til formål:
a. Å samle alle som eier eller leier mikro, mini eller
småkraftverk eller har dette under planlegging eller
bygging, til næringspolitisk samarbeid og virksomhet.
b. Å fremme rammevilkår, samt sikre rettigheter for
foreningens medlemmer i forbindelse med produksjon
av vannkraft i småskala kraftverk.
c. Å tilby medlemmene konkurransedyktige priser og
høyt kvalifisert konsulentbistand i forbindelse med
etablering og drift av småkraftverk.
d. Småskala kraftverk omfatter mikrokraftverk,
minikraftverk
og småkraftverk. De respektive definisjoner av
anleggstørrelse er:
< 100 kW, 100-1000 kW og 1-10 MW

Småkraftforeninga i 2002 2013
•
•
•

•
•

•
•

•

Kontor sammen med Norskog på Lilleaker i Oslo
Daglig leder Knut Olav Tveit
Kommunikasjon og organisasjonskonsulent Steinar
Aasen er i arbeid for Småkraftforeninga fra 1
september
Styreformann og 5 styremedlemmer
Småkraftforening driv med politisk arbeid for bedre
rammevilkår, kurs og informasjonsarbeid
Mange gode medlemsfordeler
Lokalforeninga i Nordland – M&R – S&F og
Hordaland
550 medlemmer og 245 kraftverk i drift

Småkraftforeninga 2005 Utfordringer

Småkraftforeninga 2002 – 2013 Utfordringer
2005 - 1000 kW grense for deltaking i ordninga med grønne sertifikat
2006 - 3000 kW grense for deltaking i støtteordninga 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

Småkraftforeninga 2007 Utfordringer

Småkraftforeninga 2002 – 2003 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

Småkraftforeninga 2008 – 2013 Gjennomslag
•

•

•

•

•

•
•

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 el.sertifikat for kraftverk bygdt 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.

Småkraftforeninga Medlemsfordeler
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Gratis rådgivning og veiledning
En av markedets beste kraftomsetningsavtaler, salg av
opprinnelesesgarantier og avtale for omsetning av el.sertifikat
gjennom NEAS
Omsetning av LEC sertifikater
Gratis/rabatterte juridiske tjenester gjennom advokat Øyvind
Kraft
Gratis adgang til Småkraftdagane
Arrangerer mange kurs for grunneigarar i realisering av eigne
kraftverk
Avtaleverk for grunnavtaler.
Oppdatert nettside med siste nytt i Småkraftbransjen
Småkraft-Nytt 4 ganger i året.

Småkraftforeninga – Dette arbeider vi
med
no
Felles standard for avregninger på innmating av kraft fra små
•

kraftverk
•

Kurs og konsulenthjelp for Internkontroll i henhold til NVE sitt
regelverk fra hausten 2013.

•

Oversikt over VTA fagansvarlige som medlemmene kan nytte

•

Ny knapp på nettsida ” Drive kraftverk ”

•

Nettsida skal bli enda meir spesialside for små kraftverk

•

Avtale med forsikringsmegler for å auke konkurransen i markedet

•

•

•

•

•

Arbeider opp mot alle politiske parti på Stortinget framfor
Stortingsvalget 9 september 2013
Arbeider for rettferdig eigendomsskatt og ein fornuftig
grunnrenteskatt
Arbeide tungt for å innlemma alle kraftverk bygde etter 01.01.2004 i
el.sertifikatmarkedet
Småkraftforeninga vil arbeide for avkorting med 1 år med el.sertifikat
for kvart år kraftverket er ferdig etter 2020 og fram til 2035.
Kontakter med NVE, OED, Statnett, Stortinget og er
høyringsinnstans.

Småkraftforeninga – ”Drive
kraftverk ”
•

Avtaleverket

•

Jordskifteverket

•

Grunnavtaler og tinglysing

•

Registrering av firma - Info om Altinn

•

Avtale om nettilknytning

•

Avregning på innmating av kraft

•

Nordpool

•

Kraftsalg - Spotsalg – Terminkontakter - Forvaltning

•

El.sertifikat på kraft solgt i markedet

•

El.sertifikat på kjøp av kraft til egne kunder

•

LEC salg til GB og Opprinnelsesgarantier

•

Toll og avgift direktoratet - http://www.kraftverk.net/visside.php?id=28

•

Forsikring av kraftverk

•

NVE – Intern kontroll - VTA godkjenning – Minstevassføring – Info og
veilederar.

Takk for merksemda

Trond Ryslett – Styreleder i Småkraftforeninga

