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Vi viser til utsendte høringsnotat «Forslag til endring i lov om elsertifikater» og oversender med dette 
Småkraftforeninga høringsuttalelse i sakens anledning.  
 
Småkraftforeninga er svært fornøyd med utvidelsen av overgangsordningen til å gjelde alle 
vannkraftverk med byggestart etter 1. januar 2004.  I denne sammenhengen har det oppstått en 
diskusjon om  hva som er et nytt kraftverk og hva som er eventuelt er en utvidelse av et gammelt 
kraftverk. Vi tror det er viktig å etablere en praksis som gjør at man unngår urimelige tilfeller hvor 
enkelte verk havner utenfor ordningen selv om de i praksis er nybygg. Dette vil typisk være verk hvor det 
tidligere har stått et lite anlegg eller hvor det tidligere har vært kraftproduksjon i elveleiet. Slik vi ser det 
er det åpenbart at også disse utbyggerne foretok nyinvesteringer på basis av de løftene som ble gitt av 
daværende regjering. 
 
Den enkleste løsningen på denne problematikken vil være å tildele elsertifikater til all ny vannkraft i 
perioden – også oppgraderinger og utvidelser. Om dette ikke er aktuelt mener vi det bør etableres en 
praksis en med romslige unntaksbestemmelser som fanger opp de urimelige tilfellene. Dette vil trolig 
gjelde et begrenset antall verk, men samtidig bety enormt mye for de utbyggerne som rammes. 
 
Følgende kriterier vil etter vår oppfatning på kunne sikre at verk hvor det er gjort betydelige 
nyinvesteringer eller faktisk er bygd et nytt kraftverk faller inn under den utvidende overgangsordningen: 
 

 Kraftverk som har fått ny konsesjon regnes som nye og har rett på elsertifikater. 

 Kraftverk hvor inntaket eller selve kraftverket er flyttet i vassdraget regnes som nye og har rett 
på elsertifikater. 

 Kraftverk som vesentlig har fått økt sin produksjonskapasitet gis rett til elsertifikater. Hva som 
skal oppfattes som en vesentlig økning fastsettes etter departementets skjønn.   

 
Fra skattefeltet finnes det allerede en etablert praksis for å avgjøre om et kraftverk er nytt eller ikke og vi 
tror det vil være hensiktsmessig med en tilsvarende tolkning og praksis hva angår tildeling av 
elsertifikater.  Se vedlagte notat fra advokatfirmaet Thommesen om dette. Notatet gjør også en 
vurdering av det handlingsrommet man i praksis har på dette området etter stortingsbehandlingen av 
Lov om elsertifikater som ligger til grunn for forskriften. 
 
I de tilfellene hvor det var en viss produksjon i vassdraget fra før vil det selvsagt være naturlig å la denne 
komme til fradrag i tildelt mengde elsertifikater.  
 
Det er en del småkrafteiere som er svært bekymret for om de faller inn under utvidelsen av 
overgangsordningen eller ikke. Vi håper det lar seg gjør å finne løsninger som sikre en rimelig praksis på 
dette området.    
 
Vennlig hilsen 
 
Knut Olav Tveit 
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