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Forslag fra RME om innføring av modell for deling av

overskuddsprod u ksjon

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår i oversendelse av 2. august 2021 en del
endringer i forskrifter under energiloven vedrørende deling av lokal str6mproduksjon. På vegne av
Smedvig Eiendom as ønsker vi å komme med noen kommentarer og forslag til endring av forslaget
fra RME.

Behovet for regelendringer er stort og det forslaget som nå foreligger er et godt utgangspunkt for en
regulering av lokal str6mproduksjon i forbindelse med sameier og borettslag. Vi ser at den
omfattende elektrifiseringen vi står ovefor gør at samfunnet vil ha stort behov for lokalprodusert
strøm, samt lokal energilagring. Da trenger næringsaktører et tilrettelagt regelverk som gir
nettkunder insentiver til å fortsette å satse på egenprodusert strøm og bgring av den, også uten
Enova-stØtte.

Vi ønsker å kommentere følgende temaer:
L. Øvre terskel for installert effekt
2. Delingsløsningens geografiske avgrensning
3, Definisjon av plusskunde - Terskel for innmatet effekt i tilknytningspunkt

Våre kommentarer er i hovedsak basert på behovene knyttet til næringseiendommer

Ad. 1 Øvre terskel for installert effekt

I forslaget til forskrift S 3-12 foreslår RME en øvre terskel for installert etTekt på 500 kW når kunden
har registrert deling av produksjon hos nettselskapet. Vi menerat det ikke er behovforen øvre
terskel så lenge det er begrensninger på 1OO kW innmating til nettet (plusskunde).

Vårt forslag vil føre til at eierne av næringseiendommer i større grad vil .rtnytte sitt potensiale for
lokal produksjon av strøm. For nettselskapene betyr lokal produksjon reduserte inntekter på fast- og
energileddet dersom en forutsetter at forbruket ikke øker. Alle prognoser tilsier at energiforbruket vil
Øke og at nettselskapenes inntekter derfor vil bli opprettholdt eller Øker. Tilsvarende oppfordres det
sterkt til energi- og effektreduserende tiltak i dag, ref. ny nett tariff. Det er også tiltak som reduserer
nettleieinntekt og i dag akseptert,

For statens delvil lokal produksjon betytapte inntekter så lenge denne :roduksjonen ikke er pålagt
el-avgift og mva. I en situasjon der fellesskapet Ønsker Økt lokal fornybar produksjon er denne
forskjellsbehandlingen god sa mfu nnsøkonomi.



Ad. 2 Delingsløsningens geografiske avgrensning

Vi deler RME sin oppfatning om at det må etableres en tydelig geografisk avgrensning. lmidlertid vil
forslaget om å begrense l6sningen til den enkelte eiendoms gårds- og b'uksnum mer gjøre ordningen
mindre attraktiv for næringseiendommer. Dette fordi næringsdrivende afte organiserer bygninger
som funksjonelt henger sammen som enkelteiendommer av hensyn til finansiering og
risikospredning.

Et eksempel på dette forhold er lnnovasjonspark Stavanger på Ullandhaug som består av flere
eiendommer, men driftes som en enhet.

Figur 7 Innovasjonspark Stavanger morkert med lys blå forge.

Vårt forslag er at eiendommer som har en naturlig tilknytning til hverandre, og driftes samlet, under
et eller flere organisasjonsnummer, skal kunne søke om denne ordningen.

Ad. 3 Definisjon av plusskunde - Terskel for innmatet effekt i tilknytningspunkt

RME foreslår å ta inn en definisjon av plusskunde i avregningsforskriften S 1-3. I forslaget begrenses
innmatet effekt til 100 kW. Vi legger til grunn at denne begrensningen er satt av hensyn til
eksisterende infrastruktur som ikke er beregnet for innmating. Vi leggerogså tilgrunn at ny
infrastruktur som er beregnet for innmating vil bli betalt av plusskunden i form av anleggsbidrag. Vi



n derfor ikke se at det er behov for den angitte begrensningen på 10G kW da plusskunden selv vil
vurdere lønnsomheten ved økt anleggsbidrag for å muliggjøre Økt innmating. I den anledning

reslår vi at plusskunde ordningens begrensninger på 100kW Økes til e: høyere nivå, da dette også
renser stØrrelsen for lokal energiproduksjon

edvig Eiendom ønsker å delta i møte eller komme med utfyllende infiormasjon, dersom RME

ker det.
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