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Høring – Endringer i kontroll og avregningsforskriften, plusskunde og
skattesats - Distriktenes energiforening, Defo.
Distriktenes energiforening, Defo sender med dette vårt svar på høringen forslag til endringer i
kontroll og avregningsforskriften, plusskunde og skattesats.
Defo er en interesseorganisasjon for 67 små og mellomstore energiverk i Norge.
NVE ønsker i forslaget at såkalte plusskunder skal slippe å betale nettleie og avgifter for
egenprodusert kraft som benyttes selv. Vi forstår at NVE ønsker å legge til rette for plusskunder, og
Defo støtter opp om dette. Det samme gjelder forslaget om å ikke ha noe tak for hvor mye som kan
produseres til eget forbruk.
Vi har derimot betenkninger mot følgende:
1. Plusskunder skal slippe å betale innmatingsavgift for produsert elektrisitet.
2. Plusskunder skal kun betale fastledd for nettleie på det forbruket som tas ut av nettet.
3. Plusskunder skal slippe å ha egen strømmåler for å måle produsert strøm.
Når det gjelder punkt en og to mener vi på generelt grunnlag at det er viktig at alle er med og betaler
for bruk av kraftnettet, da dette er bygget opp gjennom tid som et felles spleiselag. Noe annet
innebærer en forskjellsbehandling som vi ikke finner er godt nok begrunnet her.
Plusskunder vil i perioder ha behov for å ta ut alt sitt forbruk fra det lokale nettet. Nettet må derfor
dimensjoneres og vedlikeholdes etter samme prinsipp og med kostnader som for som for andre
kunder.

Distriktenes energiforening, Dronning Eufemiasgt. 16, 0191 Oslo tlf.: 911 87 713 epost.: post@defo.no

2
Plusskundene bør derfor betale de til enhver tid gjeldene tariffer for uttak og produksjon som øvrige
kunder i nettet. Vi tror en effekttariff vil være svært aktuell for disse kundene.
Med NVEs høringsforslag vil vi ikke få oversikt over hvor mye som blir produsert hos hver enkelt
plusskunde eller for alle plusskundene i Norge samlet sett. Vi mener at dette er en ulempe og vi kan
ikke se at det er urimelig dyrt å legge til rette for dette.
Det har vært praktisert en dispensasjonsordning siden 2010 som har gitt nettselskapene mulighet til
å kjøpe overskuddskraft direkte fra plusskundene og at plusskundene ikke skulle betale
innmatingstariff. Som vi har nevnt ovenfor så bør det nå innføres som en permanent ordning at
plusskunder betaler innmatingstariff.
Vi støtter NVE på at det ikke er behov for omsetningskonsesjon for plusskundene når de selger
overskuddskraft direkte til kraftleverandør.
Det fremlagte forslaget innebærer også et makstak på 100 kW som mates inn på nettet. Vi tror dette
bør settes noe lavere. Mange steder er ikke nettene bygd ut for så høye effekter.
Nettselskapene har ansvar for å stille tekniske krav til plusskunden/installasjonseier for å sikre at
nettet kan drives forsvarlig. Forslaget fra NVE innebærer at anleggsbidrag vil kunne benyttes der
kunden påfører netteier kostnader til forsterkninger av nettet. Dette støtter vi fullt ut.
Det er positivt at NVE er foreslått som klageinstans dersom netteier og plusskunde ikke blir enige. Vi
er optimistiske med tanke på fremtiden for slike anlegg (dersom subsidier) derfor er det viktig å lage
regler som er rettferdige og fremtidsrettet.
Våre foreslåtte justeringer vil slik vi ser det ikke innebære store ekstra kostnader eller unødvendig
kompliserte fakturaer. Vi mener vårt forslag innebærer en mer rettferdig fordeling av nettleien samt
at vi får bedre oversikt over hva plusskundene produserer.
NVE foreslår en justering i kontrollforskriftens paragraf 8-3(referanserenten). Istedenfor å ha en fast
bestemt sats på f.eks. 27 eller 28 % er forslaget nå å forholde seg til satsen som bestemmes i
Stortingets årlige skattevedtak. Dette virker som et fornuftig forslag som kan bidra til forenkling, og
Defo stiller seg bak dette.
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