VTK NETT AS
Info til deg som har planer om å bli PLUSSKUNDE i VTK:









Ta kontakt med VTK NETT (35 07 57 00, firmapost@vtk.no) før du bestiller utstyr
for å avklare kapasitet i nettet fram til deg og andre tilhøve.
Gjer så avtale med ein installatør om å sende førehandsmelding på anlegget.
Når denne er godkjent så kan anlegget monterast.
Sjekk at kraftleverandøren din kan ta imot plusskunde. Du må ha same leverandør
på forbruk og produksjon.
Når anlegget er klart til bruk sender installatøren ferdigmelding.
VTK NETT opnar opp for måling av innlevert produksjon (overskotskraft).
Vilkår:
o Du betaler nettleige og avgifter for forbruksmålaren som før.
o Du betaler ingen nettleige eller avgifter for innmating av overskotskraft.

Les på NVE si heimeside viss du ynskjer meir info. Noko av dette er innkopiert under:
Kopi av info på NVE/RME si heimeside pr 23.05.2021
Plusskunder
En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet. Plusskunder
betaler ikke fastledd for innmating og kan måle og avregne innmating og uttak i et felles
målepunkt.
Ordningen innebærer ingen endring av rettigheter og plikter til leverings- og
spenningskvalitet, tilknytningsplikt, leveringsplikt, anleggsbidrag mv. Det betyr at så lenge
kunden ikke øker sitt overbelastningsvern, så kan ikke nettselskapet kreve at plusskunden
betaler anleggsbidrag. Dette gjelder selv om kundens produksjon fører til at nettselskapet må
forsterke nettet for å ta imot kraften.
Plusskunder må inngå en tilknytnings- og nettleieavtale med sitt nettselskap, og
nettselskapet kan sette nødvendige krav ved tilknytningen som sikrer at deres nettanlegg er i
tråd med gjeldende regelverk.
I forskrift om kontroll av nettvirksomhet er plusskunde definert slik:
Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i
tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha
konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet
som krever omsetningskonsesjon.
Plusskundeordningen innebærer at kunden i utgangspunktet ikke selv kan videreselge
kraften til andre sluttbrukere eller delta i engrosmarkedet, men må selge overskuddskraften
til en kraftleverandør.
RME har fattet flere vedtak som presiserer nettselskapets og plusskundens plikter. Disse
finner du her, under forhold plusskunder.

Plusskunden må velge kraftleverandør
For å kunne selge overskuddskraft, må du som plusskunde velge en kraftleverandør som
håndterer både produksjon og forbruk. Det er ikke alle kraftleverandører som har avtaler for
plusskunder. Dersom du har en kraftleverandør som ikke håndterer produksjon, vil du få
beskjed om å bytte kraftleverandør.
Hva skjer dersom kunden ikke oppfyller kravene til å være plusskunde?
En kunde kan ha både produksjon og forbruk uten å være plusskunde. Det mest vanlige
eksempelet er at kunden leverer mer enn 100 kW overskuddsproduksjon. Dersom en
plusskunde mater inn mer enn 100 kW på nettet, bryter kunden vilkårene for å være
plusskunde og er ikke lenger en plusskunde. Kunden har da ikke lenger rett på fritak fra
fastledd for innmating.

