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Høringsuttalelse vedr. endringsforslag i energilovforskriften 

 

Det vises til høringsnotat av 15. januar 2010 om diverse endringsforslag. Småkraftforeninga vil 

avgrense sin uttalelse til konsesjonsplikt for lavspent fordelingsnett, nye grenser for 

områdekonsesjon og tilknytningsplikt for produksjon. 

 

Merknader til § 3-1 

Det foreslås en generell konsesjonsplikt for elektriske fordelingsanlegg under 1000 V 

(vekselstrøm). Det angis to unntak i pkt. a) og b). 

 

Småkraftforeningas primære holding er a dagens rettstilstand opprettholdes og hvor det er et 

generelt konsesjonsfritak for fordelingsanlegg under 1000 V. Subsidiært kan vi akseptere en 

generell konsesjonsplikt dersom unntaket i pkt. b) utvides. Den angitte begrensningen på 200 A 

ved 3 faser og 230 V, tilsvarer et kraftverk på 80 KVA (om lag 75 kW), altså et mikrokraftverk. 

 

Den foreslåtte sikringsbegrensningen på 200 Ampere satt altfor lavt. I praksis avskjæreres dagens 

mulighet til å levere småkraft til en avgrenset kundegruppe for eksempel mindre bolig- og 

hyttefelt, settefiskanlegg, gartnerier og sagbruk som ikke er 100% kundespesifikke, på en 

ubyråkratisk måte. Flere småkraftverk er etablert nettopp med dette som formål, og det vil også 

være relevant for fremtidige beslutninger om investering.   

 

Nå kan det selvsagt innvilges konsesjon, men dette må ses i sammenheng med NVEs holdning til 

at fordelingsnett som hovedregel skal eies av områdekonsesjonær, dvs. lokalt nettselskap. Mye 

kan tyde på at det vil innvilges få konsesjoner til private småkraftanlegg som ønsker å bygge og 

eie eget nett. Ordningen med konsesjonsplikt vil selvsagt også medføre økte kostnader i tillegg til 

en saksbehandlingstid som trolig vil medføre en utsatt etablering.  

 

Småkraftforeninga går derfor i mot forslaget om konsesjonsplikt for lavspent fordelingsanlegg, 

alternativt må unntaket i § 3-1 pkt b utvides (sikringsbegrensingen heves) slik at alle kraftverk 

under 10 MW unntas konsesjonsplikten. 
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Merknader til 3-3 

Det følger av merknadene til § 3-1 at den endre grensen for konsesjonspliktige anlegg heller ikke 

kan være 230 V. Småkraftforeninga mener at grensen fortsatt skal være 1000 V (vekselstrøm). 

 

Merknader til § 3-4 

Småkraftforeninga støtter de endringene som ble gjort gjeldende i energiloven om 

nettselskapenes tilknytnings- og investeringsplikt. Vi støtter dessuten de foreslåtte presiseringer i 

forskriftens § 3-4 der det fremgår at lovfestet tilknytningsplikt ikke kan avvikes ved avtale. Det er 

sentralt at nettselskapene ikke kan få fritak fra tilknytningsplikten på en generell basis. 

 

Småkraftforeninga støtter også formuleringene i høringsnotatet om at fritak fra 

tilknytningsplikten skal praktiseres strengt og at det kun unntaksvis kan innvilges et slikt fritak.  
 

 

Med vennlig hilsen 

 
Bjørn Lauritzen 

Daglig leder Småkraftforeninga 


