
Fra:                                    "Isak Oksvold" <isak.oksvold@mollereiendom.no>
Sendt:                                fredag 23. september 2022 15.13.22
Til:                                      "RME" <rme@nve.no>
Emne:                                Høringsinnspill til endringer i regelverk for deling av overskuddsprosuksjon av 
strøm fra solcelleanlegg.

Vi viser til høring på RMEs hjemmesider og sender med dette innspill til saken. Referansenummer 
202108945. 
 
Det foreslås en terskelverdi for å delta i delingsløsningen satt til 500kWp innenfor en eiendom. Dette 
fremstår som en tilfeldig satt grense. Et anlegg på 500kWp vil i kontekst av et boligsameie/borettslag 
kunne være å betegne som et stort anlegg, men innenfor næringsbygg, og særlig lager/logistikk/industri 
er dette å betegne som relativt små anlegg.
 
I mange bygg er det flere som kunne deltatt i en slik delingsløsning, og dette er tilfeller hvor 
distribusjonsnettet ikke belastes annet enn det interne nettet i bygget. Innenfor en eiendom kan man 
finne eksempler på at deler av lokalnettet kan bli brukt for distribusjon i slike tilfeller. Det er således ikke 
er det ikke gitt at ulempene med denne nettbelastningen nødvendigvis er større enn nytteverdien av økt 
lokal kraftproduksjon, i og med at mye av den omtalte nettbelastningen foregår internt i bygninger noe 
som er kunden sin eiendom, og ikke nettselskapets.
 
Det vil også være tilfeller hvor man installerer solceller på vegg. Disse panelene vil ha samme 
merkeeffekt (kWp) som takmonterte anlegg, men de vil produsere mindre midt på sommerstid, og mer i 
vintermånedene enn sammenlignet med et takmontert anlegg. Fra et energisystem perspektiv må dette 
være å foretrekke. Når man baserer tersekeverdien på slik merkeeffekt og setter denne såpass lav, vil 
man skape unødvendige begrensninger på anlegg som monteres på fasade.
 
Vi ser for oss at det ikke bør settes en grense for størrelse på anlegg som skal delta i delingsløsningen, 
men dersom dette er en forutsetning for RMEs oppdrag, foreslår vi at denne settes til 2500kWp. Dette 
er et like tilfeldig valgt tall som noe annet, men det vil gjøre det mulig å realisere relativt store anlegg på 
en bygning, noe som vil være mer økonomisk totalt sett. Antakelig vil det være god samfunnsøkonomi i 
dette også.
 
I lys av dette fremstår også grenseverdien for en plusskunde på 100kW som en tilfeldig satt grense som 
bør heves betydelig og aller helst fjernes helt. Vi forstår at dette ikke omfattes av denne høringen, men 
vi vil påpeke at kraften som mates ut på nettet er ferdig distribuert i områder hvor det også er forbruk, 
noen som taler for et dette er en gode løsninger som bør premieres. 
 
 
 

Isak Oksvold 
Direktør miljø og bærekraft 
M:isak.oksvold@mollereiendom.
no 
T: +47 920 20 005 
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