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Tilleggshøring - krav til måling og avregning av plusskunder – referansenummer 201403493
Norsk Teknologi viser til høringsbrev datert 6. juli 2015. Vi takker for at vi fikk noen ekstra dager for
å besvare høringen, som hadde høringsfrist 1. september 2015. Dette er en meget viktig sak, som
opptar mange av våre medlemmer som leverer anlegg for solkraft og lagring i/tilknyttet bygg.
Vi gir her våre kommentarer:
•

I høringen søker man å avklare måling og avregning for plusskunder. I tillegg gis, slik vi
oppfatter det, klare føringer for elsertifikater som incentivordning for plusskunder. Samtidig er
man i høringsnotatet også tydelig på at elsertifikater for plusskunder ikke omfattes av denne
reguleringen og høringen, det er noe som OED snarlig vil adressere i egen høring (anm: ikke
er publisert p.t). Det er nå vanskelig å se helheten. Siden NVE går inn på plusskunders rett til
elsertifikater må vi også få kommentere dette i høringen.

•

Elsertifikater er myndighetenes sentrale virkemiddel for å oppnå forpliktelsene som følger av
Norges avtale med EU etter fornybardirektivet. Prinsipielt bør alle tiltak som bidrar til
måloppnåelse (positivt bidrag i telleren i fornybarbrøken) få elsertifikater på like vilkår. Det er
også slik Sverige praktiserer elsertifikatreglene i vårt felles elsertifikatmarked.

•

Det er en pågående debatt om at vilkåret for elsertifikater skal være at all produsert kraft må
leveres til nettet. Vil plusskunden bruke noe av den egenproduserte kraften selv, mister man
retten til el-sertifikater, slik vi tolker NVE. Vi synes det ville være en underlig praktisering av
elsertifikatretten, gitt formålet med ordningen, som beskrevet over. Usikkerhet om rammebetingelsene for solkraft er skapt og det er svært uheldig og unødvendig.

•

Vi mener plusskunder må kunne motta elsertifikater for hele sin produksjon, uavhengig av om
kraften leveres til nettet, eller konsumeres direkte. Brukes kraften direkte skal man
selvfølgelig ikke betale nettleie og avgifter. Det eneste vilkåret som kan stilles for at kunden
skal få elsertifikater er at kunden anskaffer og betaler en godkjent måler for produksjonen.

•

Vi mener også at, i en oppstartsfase av et nytt marked, må man holde på målsetningen om å
forenkle alle forhold som kan være til hinder for at sluttbrukere kan ta ordningen i bruk. Vi
mener derfor at plusskunder skal slippe innmatingstariff for kraften som leveres til nettet de
første 5 årene. Et midlertididig fritak for innmatingsavgift har også en nettmessig begrunnelse
som følge av at innmating i distribusjonsnett med netto uttak vil redusere de marginale
nettapene.
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•

Vi er glade for at NVE tilstreber å finne gode løsning for boligselskaper. Det synes vi er bra,
og vi oppfordrer NVE til å involvere organisasjonene for boligselskap i søken etter gode
løsninger som gjør at boligselskapene også kan ta del i plusskundemarkedet.

Avslutningsvis:
Vi støtter ZERO og Norsk Solenergiforening, som har gode og grundige besvarelser i høringen. Vi ber
NVE ta disse innspillene med når regelverket nå ferdigstilles.
Ved spørsmål står vi gjerne til disposisjon.

Med vennlig hilsen
Norsk Teknologi

Tore Strandskog
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