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Svar på høring om fritak for avgift for kraft fra fornybare energikilder 
som brukes på samme eiendom 
Det vises til Agder Energi Netts svar på RMEs høring om modell for deling av overskuddsproduksjon 
Våre svar i denne høringen må leses i sammenheng med vårt høringssvar til RME.  

Vi ønsker imidlertid å presisere noen punkter som er relevante å svare særskilt ut i forslaget om 
endringer i forskrift om særavgifter § 3-12-18 og § 3-12-19. 
 
Deling av produksjon må skjer per bygg. 

Agder Energi Nett er uenig i at overskuddproduksjon og fritak for avgift skal gjelde per eiendom. Vi 
mener at fritaket kun bør omfatte et og et bygg for å gi en mer rettferdig fordeling av kostnader til 
nett og hindre gratis bruk av nett mellom bygg på samme eiendom. Vi ønsker en tariff som 
stimulerer til økt lagring og forbruk bak tilknytningspunktet for å hindre overinvesteringer i lavspent 
fordelingsnett. Avgiftsfritak bør, tilsvarende som for tariffen, gjenspeile den reelle fysiske flyten av 
kraft i et tilknytningspunkt. 

Nettselskapet har i praksis allerede i dag rapporterering pr bygg for industri som får fritak for elavgift 
etter særavgiftsforskriftens § 3-12-19. Vi mener at det er dårlig samsvar i regelverket å kreve 
rapportering per eiendom for borettslag og sameier når f.eks.  §3-12-9 krever rapportering av faktisk 
bruk av kraft inne i et administrasjonsbygg. Det kan bli utfordrende å praktisere og rapportere de 
foreslåtte reglene om avgiftsfritak. Større næringseiendommer med store areal og med 
produksjonsanlegg på samme gårds og bruksnummer kan ha bygg som samtidig har rett til fritak 
etter §3-12-13 eller redusert sats f.eks. etter §3-12-4. 

Målepunkt ID er enklere for alle 
Nettselskapenes kundeinformasjonssystem er dårlig tilpasset for søk på matrikkel. Det å finne ut 
hvilken kunde som bor på hvilken eiendom er derfor et antatt betydelig merarbeid og vil kreve 
systemtekniske endringer. Videre vil presumtive kunder i leilighetsbygg (f.eks. leietakere) i større 
utstrekning flytte oftere enn andre kunder. Det vil derfor medføre mye ekstraarbeid å registrere 
fordeling av produksjon og fritak for el-avgift per kunde ved flytting. Det er etter vårt syn mye bedre 
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å referer fritaket til en målepunkt ID. Nettselskapet har gjennom sine systemer full kontroll på 
målernes plassering bak tilknytningspunktene. Dette har vi blant annet vist gjennom rapportering av 
fritak for elavgift for industrien. 

Årlig rapportering 
Erfaringene fra rapporteringen fra industrien viser at det er resurskrevende å sikre at all 
dokumentasjon kommer inn en gang i året. Selv om vi har digitalisert løsningene vil det alltid være 
enkeltaktører å følge opp. Forslaget om årlig rapportering vil derfor medføre behov for endringer i 
systemer og et ikke ubetydelig manuelt merarbeid. Dersom det rapporters på målepunkt ID bør man 
derfor vurdere om en årlig rapportering er nødvendig. Det kan for eksempel innføres en 
rapporteringsplikt til nettselskapet kun ved endringer i målepunktene og endringer i interne 
fordelingsprinsipper.  

Byggeier må ha alt ansvar for dokumentasjon 
Det er positivt at ansvaret for å rapportere er lagt til borettslaget eller sameiet selv. Dog må også 
ansvaret for eventuell feilrapportering og påfølgende tilbakebetaling av for lite betalt elavgift flyttes 
fra nettselskapet til borettslaget/ sameiet.  Nettselskapet bør i alle fall i det minste sikres 
forskriftsfestede regressmuligheter. Det bør også vurderes om byggeier kan ilegges et 
overtredelsesgebyr dersom han bevisst eller uaktsomt rapporterer feil.  

En tariff kan løse behovet for effekttak 
Dersom vi får en tariff som reflekterer byggets behov for nett i tilknytningspunktet er det etter vårt 
syn, ikke behov for et fordelingspolitisk effekt-tak på installert effekt. Bestemmelsene §3-12-18 om 
maks 500kW installert effekt bør dermed være overflødig 
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