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Forord 
NVE sendte ut forslag til endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende 
plusskunder den 27. juni 2014 med høringsfrist 10. oktober 2014, jf. NVE høringsdokument 
2014-2. 

NVE mottok 46 høringsutalelser. NVE har gått gjennom høringsuttalelsene og vurdert om 
det er behov for endringer i høringsforslaget. Oppsummering av høringsinnspillene fra 
opprinnelig høring av 27. juni 2014 samt denne tilleggshøringen med NVEs kommentarer vil 
offentliggjøres etter at høringsfristen for tilleggshøringen er utløpt.  

Tilleggshøringen sendes ut fordi NVE ser behov for to mindre endringer for å gjøre det klart 
at fordelene ved å være plusskunde forutsetter at plusskunden kun måles og avregnes i felles 
målepunkt for innmating og uttak. Dersom en plusskunde skulle ønske egen måler på netto 
produksjon skal denne målingen benyttes i avregningen og plusskunden skal betale andre 
tariffledd for innmating som ordinære innmatingskunder.   

NVE gjør oppmerksom på at det er kun avregningsforskriften § 3-4 siste ledd og 
kontrollforskriften § 16-2 tredje ledd som er på høring og at det er kun disse endringene det 
bes om innspill på. Øvrige forslag som ble sendt på høring 27. juni 2014 er i all hovedsak 
uendret med kun noen presiseringer av begrepsbruk uten materiell betydning.  

Oppsummeringen av plusskundehøringen av juni 2014 og denne tilleggshøringen vil bli 
sendt ut etter at høringsfristen er gått ut sammen med vedtak om forskriftsendring. NVE vil 
likevel kort nevne hvilke tiltak som er gjort for å imøtekomme innspillene som gikk på at 
borettslag og boligsameier burde få de samme fordelene ved å være plusskunde som øvrige 
plusskunder.  

Det er besluttet å opprette en nasjonal dataløsning (elhub) for å håndtere datamengdene som 
følger av AMS på en kostnadseffektiv og sikker måte. NVE har i samarbeid med Statnett 
vurdert om elhub kan tilrettelegge for en løsning slik at målerdata fra de enkelte boenhetene i 
et borettslag eller boligsameie blir korrigert basert på hvor mye elektrisitet borettslaget eller 
boligsameiet produserer. Etter en foreløpige vurdering er det sannsynlig at en slik tilpasning 
kan være klar ved innføring av elhub som er planlagt 20. februar 2017.  

Inntil elhub er satt i drift med en evt. egen løsning for borettslag og boligsameier, vil 
borettslag og boligsameier som ønsker å være plusskunder kunne knytte produksjonen til 
abonnementet for fellesforbruket. Dette vil gavne alle i borettslaget eller boligsameiet da 
egen elektrisk produksjonen vil redusere kostnader til felles elektrisitetsforbruk.  

Eventuelle innspill og kommentarer kan sendes til nve@nve.no med referansenummer 
201403493 innen mandag 1. september 2015.  

 

 

 
Per Sanderud 
vassdrags- og  
energidirektør 
 Ove Flataker 

Avdelingsdirektør 
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1 Måling og avregning av 
plusskunder 

1.1 Om høringen 
NVE sendte ut forslag til endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften 
vedrørende plusskunder den 27. juni 2014 med høringsfrist 10. oktober 2014. NVE har i 
etterkant av høringen kommet til at det er behov for å presisere at hovedregelen er at 
plusskunder kun skal måles og avregnes i felles målepunkt for innmating og uttak. 
Plusskunden kan velge å måle netto produksjon, men vil da bli fakturert andre tariffledd 
for innmating.  

For øvrig står forslaget slik det ble foreslått juni 2014, med kun enkelte mindre 
begrepsmessige endringer som ikke medfører materielle endringer. Endelig 
oppsummering av høringsinnspillene med kommentarer til innspillene som er kommet 
inn vil bli sendt ut etter at høringsfristen for tilleggshøringen er gått ut.  

I tillegg til foreslåtte endringer i høringsforslaget til endring av kontrollforskriften og 
avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen (plusskundehøringen) har NVE 
foreslått forskriftsendringer i avregningsforskriften om måling av innmating og uttak. 
Sammen med tilleggshøring om plusskundeordningen sendes det ut en tilleggshøring i 
avregningsforskriften om krav til måling av innmating og uttak. Foreslåtte endringer i 
avregningsforskriften vil være relevant for plusskunder som ikke ønsker å kun måles og 
avregnes i felles målepunkt for innmating og uttak. 

Plusskunders mulighet til å få elsertifikater ble ikke omtalt plusskundehøringen da det ble 
lagt til grunn at regelverket gitt i lov og forskrift om elsertifikater var tilstrekkelig for å 
avgjøre hva som skulle være grunnlaget for å utstede elsertifikater til plusskunder. 

Olje- og energidepartementet (OED) vil om kort tid foreslå endringer i forskrift om 
elsertifikater som presiserer hva som skal være grunnlaget for utstedelse av elsertifikater 
blant annet for plusskunder. Disse endringene vil til sammen klargjøre hvordan 
plusskunder kan måles og avregnes og hva som skal være grunnlaget for utstedelse av 
elsertifikater. 

NVE gjør oppmerksom på at det er kun de nye endringsforslagene beskrevet i dette 
dokumentet som er på høring. 

 

1.2  Om begrepene  
Med måling av brutto produksjon menes måling på generatorklemme eller «tilsvarende». 
Begrepet ‘tilsvarende’ i denne sammenheng dekker annen produksjonsteknologi som ikke 
benytter generator i produksjonen av elektrisk energi, eksempelvis solcellepaneler.  

Med måling av netto produksjon menes brutto produksjon i et kraftverk, referert til 
generatorklemme eller tilsvarende, minus forbruk i eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse 
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med produksjon av elektrisk energi, tap i hovedtransformatoren relatert til produksjonen i 
kraftverket og energi fra eventuell hjelpegenerator. 

Med måling i tilknytningspunktet menes måling i eierskille mellom kunde og nettselskap. 

1.3 Forslag til nytt tredje ledd i kontrollforskriften § 
16-2  

Opprinnelig forslag til nytt tredje ledd i kontrollforskriften § 16-2 var: 

Plusskunder skal ikke tarifferes andre tariffledd for innmating. 

NVE foreslår en endring i kontrollforskriften § 16-2 tredje ledd som innebærer at fritaket 
fra å betale andre tariffledd for innmating gjelder plusskunder hvor innmating og uttak 
kun måles og avregnes i felles målemålepunkt. En kunde som tilfredstiller kravene til å 
være plusskunde, men som av ulike grunner ønsker å måle og avregne produksjonen 
separat, skal dermed tarifferes andre tariffledd for innmating på lik linje med andre 
produsenter. NVE foreslår derfor følgende tredje ledd i § 16-2: 

Plusskunder som kun måles og avregnes i felles målepunkt for innmating og uttak, 
skal ikke tarifferes andre tariffledd for innmating. 

Bakgrunn for endring  

NVE har i den opprinnelige høringen av juni 2014 begrunnet hvorfor det er rimelig at 
plusskunder ikke skal tarifferes andre tariffledd for innmating. NVE mener fortsatt at 
plusskunder skal ha en rett til å ikke bli tariffert andre tariffledd, men mener at det 
forutsetter at plusskunden benytter seg av forenklingen som ligger i å bli målt og avregnet 
i et og samme målepunkt ved tilknytningspunktet.  

Dersom plusskunden ønsker å bli målt basert på netto produksjon som ordinære 
produsenter skal innmatingen tilsvarende bli avregnet som ordinære produsenter.  

1.4 Forslag til nytt syvende ledd i  
avregningsforskriften § 3-4  

 
Opprinnelig forslag til nytt syvende ledd i avregningsforskriften § 3-4 var: 
 

Plusskundens forbruk og produksjon kan måles i felles målepunkt.  
 
Avregningsforskriften § 3-4 siste ledd må sees i sammenheng med høringsdokument  11-
2015 som foreslår at all produksjon skal måles og avregnes referert netto produksjon.  
Plusskunder unntas kravet om egen avregning av produksjon og gis mulighet til å bli 
avregne for både innmating og uttak i samme målepunkt. Dersom plusskunden ønsker 
egen avregning av produksjonen gjelder § 3-4 første til sjette ledd som stiller krav til at 
produksjonen skal måles referet netto produksjon. 
 
Forslag til til nytt syvende ledd i avregningsforskriften § 3-4: 

Plusskunder skal kun måles og avregnes i felles målepunkt for innmating og uttak 
ved tilknytningspunktet, med mindre plusskunden ønsker måling av netto produksjon.  
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Bakgrunn for endring  

Formålet med egne regler for måling, tariffering og avregning av plusskunder er å gjøre 
det enklere for kunder som ønsker å produsere egen elektrisitet. Det skal være 
tilstrekkelig å koble produksjonen til eksisterende AMS-måler slik at plusskunden kun 
blir målt og avregnet for utvekslingen mot nettselskapet. Dersom plusskunden av ulike 
årsaker ønsker egen avregning av innmating av produksjon frafaller retten til å bli 
avregnet felles for innmating og uttak.   

NVE viser for øvrig til kommende endringer i forskrift om elsertifikater som innebærer at 
elsertifikatberettige plusskunder som velger å kun bli målt og avregnet i felles målepunkt 
får utstedt elsertifikater på grunnlag av disse måleverdiene.  

Dersom plusskunden ønsker elsertifikater for netto produksjon kan plusskunden velge å 
måle og avregne innmatingen referert netto produksjon. Plusskunden frasier seg da retten 
til å få målt og avregnet innmating og uttak felles og også retten til å ikke bli tariffert 
andre tariffledd.  

 

2 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

 

Plusskunder 

Endringene foreslått i denne tilleggshøringen innebærer at plusskunden selv kan velge å 
kun bli målt og avregnet i felles målepunkt eller om innmatingen skal måles og avregnes 
for seg. Endringen innebærer at dersom plusskunden ønsker å måle og avregne innmating 
av produksjon referert netto produksjon så frasier kunden seg retten til å få målt og 
avregnet innmating og uttak felles og kunden får heller ikke fritak fra andre tariffledd for 
innmating.  

NVE mener at endringen ikke påfører plusskunden noen ulemper sett i forhold til det 
opprinnelige forslaget, da det i hovedsak er en presisering av at plusskunden kan velge å 
benytte seg av fordelen ved å få målt og avregnet innmating og uttak i samme målepunkt 
eller å benytte seg av hovedregelen for måling og avregning av innmating av produksjon. 

Nettselskap og myndigheter 

NVE mener at endringen ikke påfører nettselskapet som tilknytter plusskunden økte 
administrative kostnader.  

Forslaget vil etter NVEs vurdering, sammen med forslag til endring av 
elsertifikatforskriften og avregningsforskriften, innebærer at det kan benyttes ett og 
samme datasett for avregningsdata i balanseavregningen og for utstedelse av 
elsertifikater. Å kunne benytte samme datasett for ulike formål er kostnadseffektivt og er 
med på å redusere de samlede kostnadene ved balanseavregning og utstedelse av 
elsertifikater.  
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3 Endelig forskriftstekst 
Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden 
ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 
 

Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat med hjemmel i forskrift 7. desember 
1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1 bokstav g og i, jf. lov 29. juni 1990 nr. 50 om 
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 
(energiloven) § 10-6. Endringene trer i kraft etter nærmere bestemmelse fra NVE. 

I 

I forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer 
for nettvirksomheten og tariffer foreslås følgende forskriftstekst 

 

§ 16-2 nytt tredje ledd:  

Plusskunder som kun måles og avregnes i felles målepunkt for innmating og uttak, 
skal ikke tarifferes andre tariffledd for innmating. 

 

I forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved 
kraftomsetning og fakturering av nettjenester foreslås følgende forskriftstekst 

 § 3-4 nytt syvende ledd:  

Plusskunder skal kun måles og avregnes i felles målepunkt for innmating og uttak 
ved tilknytningspunktet, med mindre plusskunden ønsker måling av netto produksjon.  

II 
  

Endringene skal tre i kraft 1. januar 2016. 
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