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Høring – Forslag om endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften - plusskundeordning – referansenummer 201403493
Norsk Teknologi viser til høringsbrev datert 27. juni 2014 om endringer i kontrollforskriften og
avregningsforskriften for å etablere en plusskundeordning, og gir her våre kommentarer:
•

•
•

•

•

Vi mener foreslåtte endringer er en god start for å åpne og utvikle et marked for lokal
elektrisitetsproduksjon i bygg. NVE vil med endringen sikre teknologinøytralitet og
forutsigbarhet for byggeiere som i mindre skala ønsker å produsere og selge elektrisitet.
Vi mener foreslått grense i definisjonen av plusskunde er for lav. Vi er innforstått med at
man må ha en grense, men foreslår å øke grensen til 500 kW.
Vi støtter NVEs tilnærming om å forenkle alle forhold som kan være til hinder for at
sluttbrukere kan ta ordningen i bruk. Det er essensielt for å utvikle dette markedet. Vi er
enige i NVEs tilrådning og begrunnelse om at plusskunder ikke skal betale innmatingstariff for kraften som leveres til nettet og at plusskunden slipper egen måler på
produksjonen.
Vi registrerer at foreslåtte endringer ikke gir en fullgod løsning for boligselskaper. Vi
mener boligselskaper er en svært viktig målgruppe for plusskundeordningen og vi ber NVE
se nærmere på løsninger for dette.
NVE har vært tydelig på at plusskundeordningen ikke er en støtteordning. Vi er helt
innforstått med dette. Samtidig er det viktig å presisere at en mindre mengde kraft som
mates inn i distribusjonsnettet vil redusere nettkostnadene, blant annet som følge av
reduserte nett-tap. Dette bør gjenspeiles i vilkårene for tilknytning. Videre bør NVE se
nærmere på hvordan plusskunder kan ta del i de støtteordninger som finnes, herunder
elsertifikatordningen.

Vi ser frem til at NVE ferdigstiller et regelverk for måling, avregning og tariffering av sluttkunder
som produserer og selger egen elektrisitet (plusskunder). Vi ser i møte at endringer trer i kraft 1.
januar 2015.
Ved spørsmål står vi gjerne til disposisjon.
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