
Innspill til 

 

Konklusjon: 

Ja, til å stimulering for fornybar og desentraliser produksjon, men ikke så komplisert og snevert som 

forslaget som er på høring. 

 

Intensjonen med forslaget er veldig bra, men måten som er foreslått å gjennomføre har helt feil 

fokuser. I stedet for å fokusere på det samfunnet trenger, nemlig økt energiproduksjon, så 

kompliserer man saksbehandlingen med å dra inn eiendomsgrenser og gevinst fordeling. I tillegg 

utfordrer man hva et målepunkt er, ved at et målepunkt ikke lenger skal være et målepunkt, men bli 

en beregning av verdier fra flere målepunkt.  

Og går man bor ifra at et målepunkt er verdier fra en måler, så har man tatt hull på et prinsipp, og 

det vil kunne argumenteres med tilsvarende i svært mange andre sammenhenger, som ingen ennå 

har tenkt på.  

Produseres det strøm som flyter gjennom et målepunkt og inn i nettet, så er disse elektronene i 

nettselskapets nett, fram til de flyter inn gjennom et annet målepunkt. Ingen vet hvor de fysisk tar 

veien, så at produsenten da skal ha rettigheter knyttet til spesifikke elektroner, er ikke mulig å følge 

opp. Og når man først tar hull på et prinsipp, så er det bare spørsmål om tid før verdien av hele 

prinsippet er tapt.  

Dessuten er årsaken til at man foreslår å torpedere målepunktdefinisjonen, en feilslutning i forhold 

til hvilket resultat man vil fram til.  

Ifølge høringen skal man ved å fordele felles produksjon, på eierne av produksjonen, oppnå at 

nettkunder unngår å betale nettleie for kraft som først passere inn i nettet fra et 

produksjonsmålepunkt og så ut av nettet igjen via ulike forbruksmålere. Dette problemet er 

imidlertid alt løst i gjeldende plusskundeordning, ved at produsenten blir godskrevet for marginaltap. 

Så ved at fellesproduksjonen behandles som en hvilken som helst plusskunde, så er forholde til 

nettselskapet ivaretatt. Den nye ordningen kan ikke innebære at nettselskapene først skal utbetale 

for marginaltapet, for så i tillegg å avstå fra å fakturer nettleie. Det blir dobbelt. 

Eksempel: Etna Nett sin nettariff for 1. halvår 2022 har et energiledd for husholdning og den delen 

som går til nettselskapet er 8,86 øre/kWh. I høringen er dette tariffleddet beskrevet som en del av 

det problemet som søkes løst. Men plusskunder som matet inn i nettet i juni, fikk 13,169 øre/kWh 

som positivt marginaltapsledd. Ideelt sett bør vel disse to være like, og dermed nulles nettselskapets 

del av energileddet i nettleien ut. I dette eksemplet gir det derimot et negativt bidrag på 4,3 øre, ved 

å innføre det foreslåtte regelverket. Selv etter at Etna Nett øker prisen med 3 øre/kWh fra 1.7., så 

ville et fellesanlegg som mottar marginaltapsledd, komme bedre ut, enn om nettselskapet skulle 

avstå fra energileddet. Marginaltapsleddet gjør altså at produksjonsinntekten til fellesanlegget blir 

større og dekker den delen av energileddet som går til nettselskapet og som beboerne må betale, 



ved at hver bolig er målt hver for seg. Da er ikke forbudet mot fellesmåling noe problem i forholdet 

til nettselskapene. 

Det som dermed er kjernen i forslaget som er på høring, er en metode for at staten skal avstå fra 

forbruksavgift, enova avgift og mva. Det er et klokt grep fra Staten sin side å avstå fra avgifter på ny 

produksjon, men hvorfor skal dette gjøres så komplisert som foreslått?  

Begrunnelsen for at nettselskapene er regulert som monopol, er det fysiske nettet. At disse 

selskapene skal vikles inn i beregninger for å løse slike finansielle og avgifts problem, bryter med 

rollefordelingen nedfelt i Energiloven.  

Det er ingen ting ved nettselskapenes fysiske begrunnelse, som tilsier at disse selskapene skal 

pålegges det komplekse byråkratiet som det foreslåtte regelverket vil medføre, relatert til 

eiendomsregister og fordeling av produksjonsverdier. 

Ønsker Staten å stimulere ved å avstå fra innkreving eller kompensere for avgifter, så bør dette 

gjøres så enkelt og oversiktlig som mulig. 

Ved at ordningen egentlig handler om at Staten skal avstå fra inntekter, så er pengene der også for å 

dekke kostnadene til den som skal forvalte ordningen.  

Alle måleverdier finnes i Elhub. Dokumentasjon av norske eiendommer er offentlig tilgjengelig, 

dersom man absolutt ønsker å blande dette inn. Etter min oppfatning gir innblanding av 

eiendomsgrenser en kompleksitet som skaper flere problem enn det løser. Uansett mener jeg at det 

må være bedre å ha ett fagmiljø som godkjenner alle søknader om å få delta i ordningen, framfor at 

alle nettselskapene hver for seg skal tolke regelverket. Enova eller RME, kan f.eks. få den rollen. 

Har et produksjonsanlegg blitt godkjent, så overlater man ansvaret med fordeling på andelseiere til 

den som har ansvaret for anlegget. Det være seg borettslaget eller andre. 

Hensikten med ordningen er vel å stimulere til lokal produksjon, og i den sammenheng er vel ikke 

tomtegrenser og hvem som går sammen om å investere viktig?   

Måleverdiene som skal brukes til fordeling, vil være tilgjengelig for enhver som gis tilgang via Elhub. 

Ønsker man å avgrense støtten til en maksimalt 500 kW som foreslått, så er det jo bare å legge inn 

denne grensen i Elhub. Men hvorfor skal Staten sette begrensning? Er ikke dette noe som produsent 

og nettselskap må komme fram til, i forhold til det nettet som er der produksjonen skal etableres? 

Med effektgrense så kan man jo velge om støtten skal faller helt bort om man passerer grensen, eller 

bare for overskytende.  

Støtten som gis, utbetales så som øre/kWh inkludert mva, med grunnlag i gjeldende avgiftssatser, 

områdepris og utbetales til godkjent produksjonsanlegg. Hvordan aksjonærene bak produksjonen 

fordeler produksjonsinntekter og statens avståtte avgifter, det bør være opp til styret i 

produksjonsselskapet å finne ut av. 

Høringen skisserer en løsning for en spesiell gruppe, og fokuset på denne gruppen har medført at 

man har sett etter å begrense ordningen. Jeg mener man i stede må lage en generell ordning med 

minst mulig begrensninger, så lenge resultatet er mer fornybar kraft inn i kraftsystemet. 

Personer med penger, må kunne gå sammen med personer som har egnede bygninger som kan 

bekles med solceller, selv og de ikke har fysisk nærhet til hverandre.  



Da stimuleres investeringer i produksjon, plusskunde ordningen videreføres som den er, og man 

tukler ikke med grensegangen mellom nettselskap og kunden sitt ansvarsområde. Og personer som 

har nye løsninger som vi ikke har tenkt på ennå, kan søke om å få disse inn i ordningen, og søknadene 

behandles av et fagmiljø. 

Selve støtteordningen eller avgiftsavståelsesperioden bør/kan avgrenses til 3 eller 5 år. 

Risikoen for Staten er null, for Staten avstår jo ikke fra noe, før kraften er produsert og registrert på 

Elhub. 

Eksempel: 

I løpet av en periode er det produsert 20.000 kWh, og produksjonen pr time multipliseres i Elhub 

med områdeprisen, gir en gjennomsnittspris på la oss si kr 1,50.   

Kraftverdien er da kr 30.000,- eks. mva. og om Staten vil avstå fra mva på denne produksjonen så 

tilsvare dette kr 7.500,-. 

Forbruksavgift                 kr 0,1541  

Enova avgift                      kr 0,01     .  

Sum avg eks. mva            kr 0,1641  

Avgifter inkl. mva            kr 0,205125 som for 20000 kWh, gir avgift inkl. mva på kr 4102,5 

Samlet avgift som høringen foreslår at Staten skal avstå fra er altså  

kr 7.500 + 4.102,5 = kr 11.602,50. 

Eksemplet viser altså at staten henter inn kr 11.602,50 i avgifter fra kunder når disse 20000 kWh blir 

målt som forbruk hos sluttbruker. Dette utbetales så som produksjonsstøtte. 

Høringen foreslår et komplekst system der nettselskapene og Elhub i samspill skal «lure systemet» 

slik at disse avgiften ikke beregnes eller kommer til syne. 

Men når staten skal avstå fra disse avgiftene, er det ikke da like greit å sette tall på det og få det fram 

i lyset, som en utbetaling til produsenter som har levert inn på nettet? Dokumentert av Elhub. 

For Staten blir jo virkningen i kroner den samme, og alle avgiftsregler beholdes slik de er. Faren med 

å innføre triks som skal lure avgiftssystemet er jo at det fort dukker opp andre tilfelle og presedens 

medfører at eksisterende systemer uthules. 

 

Tilleggseffekt av tankevirksomheten fra arbeidet med dette notatet: 

I stedet for at nettselskapene har et energiledd i nettariffene, med fast pris pr kWh, så bør prisen følge 

markedsprisen. Da unngår nettselskapene å måtte justere nettariffene opp eller ned, alt etter som prisene på 

nettap svinger med markedet. Da vil kundene hele tiden dekke nettapskostnaden til riktig pris, i stedet for at 

man har tariffsvingninger som alltid vil være forsinket, både opp og ned. 

Er nok litt vanskeligere å forstå for folk, men .. 

Gunnar Løkkebø  

Dokka 25.8.2022 


