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Høringssvar - modell for deling av overskuddsproduksjon

Bakgrunn

De siste årene har det vokst frem en innovativ og konkurransedyktig norsk
solenerginæring som skaper arbeidsplasser over hele landet. Den norske næringen er den
mest digitaliserte i verden, har konkurransedyktige kostnader tross lite volum og er
internasjonalt ledende når det kommer til seriøsitet og sikkerhetskultur.

Otovo lever av å tilby investeringer i klimatiltak som batterier og solenergianlegg på
privatboliger. Vi har bygget anlegg på borettslag og sameier, og har gjort over 50
befaringer i borettslag og er godt kjent med barrierene for adopsjon av solenergi i denne
typen boliger. Markedet er nesten ikke-eksisterende og fungerer dårlig.

Vi har brukt erfaringene fra Norge til å ekspandere virksomheten til ti europeiske land og
Brasil. Samtidig er hjemmemarkedet helt avgjørende for vår videre virksomhet - det er
herfra vi har sikkerhetskulturen og holdningene til seriøsitet i arbeidslivet, og det er her vi
må være mest effektive for å være konkurransedyktige.

Vi har omlag 400 ansatte i Otovo-konsernet, og sysselsetter flere tusen montører med
arbeidene vi igangsetter.

Vurdering

Overordnet: Otovo stiller seg positive til ny modell for deling av overskuddsproduksjon.
En innføring av foreslått løsning vil kunne utløse potensialet i flermannsboliger og
borettslag, som til nå er ikke-eksisterende i Norge.

Avlesing og drift av ordningen: Spesielt den praktiske ordningen for måling og fordeling
synes å utnytte elhub og nettselskapenes ressurser på en god og arbeidsbesparende
måte, og gir en god ansvarsdeling mellom montørsiden og nettselskapene.

Geografisk avgrensning: Det er imidlertid grunn til å vurdere om delingsløsningens
geografiske avgrensning er satt for stramt. Flermannsboliger og borettslag kommer i
utallige konfigurasjoner av typer bygg og økonomisk/juridisk organisering. Etter Otovos
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vurdering ville det vært bedre om den geografiske ordningen inneholdt tre vilkår, der
tilfredsstillelse av ett av dem ville kvalifisere for ordningen:

● Geografisk nærhet: Ikke mer enn 100 meter fra inverter til den måler som er lengst
unna

● Organisatorisk nærhet: Eiendommer som er del av samme borettslag eller
aksjeselskap.

● Eiendomsgrense: Som foreslått i høringsdokumentet

Terskel for installert effekt: Otovo er negative til terskelen på 500kW installert effekt.
Installert effekt gir svært ulik produksjon i ulike deler av landet på grunn av ulike
solenergiressurser, som kan være det dobbelte i Oslo og Fredrikstad av det de er i Odda
eller Ålesund. Det er heller ingen god faglig grunn for at det tekniske potensialet i panelene
på taket skal bestemme delingsomfanget.

Modeller for fordeling: Otovo er positive til modellene for deling, og vil berømme RME/NVE
og Departementet for å komme opp med løsninger som er fleksible og praktiske. Vi tror
det vil gjøre ordningen attraktiv for flere husstander enn om det kun var én modell.

Avslutningsvis vil Otovo oppfordre til en rask implementering av de nødvendige
endringene.
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