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Høring – Endringer i kontroll og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen - 

Distriktenes energiforening, Defo. 

 
Defo er en interesseorganisasjon for 68 små og mellomstore energiverk i Norge.  
Defo sender med dette vårt svar på NVE–høringen, forslag til endringer i kontroll og 
avregningsforskriften, plusskundeordningen.  
 
Forslaget omhandler regler om hvordan plusskunder skal måles og avregnes, samt vilkår for at 
plusskundene ikke skal bli tariffert for innmatingstariffens faste ledd.  
 
Innledningsvis vil vi bemerke at vi syntes høringen kan virke uklar og vil oppfordre NVE til å komme i 
dialog med interesseorganisasjonene etter høringsfristens utløp. Vi vurderer det også slik at 
høringene om plusskunder og nettoproduksjon burde vært sendt ut som en felles høring. 

Defo vil likevel bemerke følgende.  Vi forstår at NVE ønsker å legge til rette for plusskunder, og Defo 
støtter opp om dette.  

Defo vil likevel understreke at vi som utgangspunkt mener 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 er skeptiske til. Forskjellsbehandling krever en god 
begrunnelse. 

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 andre kunder. 

Plusskundene bør derfor betale de til enhver tid gjeldene tariffer for uttak og produksjon, som øvrige 

kunder i nettet. En effekttariff vil være svært aktuell for disse kundene. 

Slik vi forstår høringen så skal plusskunder som ikke overstiger 100 KVA slippe å betale forbruksavgift. 

Dette bør gjelde for en overgangsperiode for å hjelpe markedet i gang.  Det er også viktig at måling 

og avregning av disse kundene kan gjøres med dagens KIS- systemer, slik at det ikke blir nødvendig 

med dyre oppgraderinger i disse systemene. 
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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.  Det bør på et senere tidspunkt vurderes innføring av innmatingstariff også for 

plusskundene. 

 

Avslutningsvis understreker Defo at vi er enige i at myndighetene i en overgangsordning ikke 

fakturerer plusskundene forbruksavgift.  Vi er tilsvarende enige at plusskundene også skal slippe 

innmatingstariffen.  Ordningen må evalueres etter noe tid og Defo ser ordningen med manglende 

innmatingstariff, primært som en overgangsordning.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Distriktenes energiforening, Defo 

 

Knut Lockert 

daglig leder 
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