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Høring: modell for deling av overskuddsproduksjon 
 
Det vises til RMEs høringsdokument nr. 4/22 samt høringsdokument fra 
Skatteetaten/Skattedirektoratet på endring om innføring av modell for deling av 
overskuddsproduksjon hvor særavgiftsforskriften også endres. Målet er å gjøre det 
enklere for kunder i boligblokker og flermannsboliger å etablere egen produksjon, i 
hovedsak med solceller, og fordele denne mellom beboerne. Ordningen vil også gjelde 
næringsbygg. Høringssvar skal kun sendes RME. 
 

Hovedbudskap 
 
Energi Norge er positiv til den foreslåtte ordningen, gitt de begrensninger som er 
foreslått i høringsdokumentet (installert effekt opptil 500 kW og innen samme eiendom 
(gårds- og bruksnummer)). Energi Norge mener det er uheldig at kunder som ikke har 
økonomi eller mulighet til å investere i solceller vil måtte subsidiere andre kunder ved at 
en større andel av nettleien, som er et spleiselag, belastes kunder uten egenproduksjon. 
Betaler noen mindre, må andre betale mer. 
 
Energi Norge oppfatter at det er et økende ønske å dele/selge strøm som er lokalt 
produsert, enten i boområder eller næringsparker. Det er vi positive til og støtter gjerne, 
men utvides den geografiske begrensningen, vil en økt del av nettet bli benyttet og det 
er da åpenbart urimelig at kundene skal slippe å betale nettleie.  
 
Energi Norge foreslår derfor en alternativ løsning, hvor kundene kan dele strøm lokalt 
gjennom bilaterale kontrakter og produsentene motta støtte via nettselskapet (se 
nedenfor). En slik ordning vil i større grad likebehandle solstrøm med strøm fra vind og 
vann. 
 
Nærmere om forslaget 

Det er flere grunner til at ordningen som er på høring oppfattes som krevende, særlig for 
nettselskapene. Det foreslås å registrere både merkeytelse og nominell effekt i 
vekselretter. Vi har forståelse for at RME ønsker å ha oversikt over installert effekt i det 
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norske nettet, men det burde være unødvendig å registrere både merkeytelse og 
nominell effekt. 

Det er produsenten av fornybar kraft som skal fordele produksjonen, men det er 
nettselskapet som skal registrere og vedlikeholde dette i Elhub. Det kan bli krevende 
hvis borettslaget ønsker å skifte fordelingsnøkler ofte. RME bør stille krav til at en valgt 
fordelingsnøkkel varer minimum ett år, kanskje mer. Energi Norge er også svært 
skeptisk til den dynamiske nøkkelen; både fordi den kan øke forbruket hos enkelte 
beboere unødig – men også fordi det vil være krevende å korrigere fakturaene hvis det 
oppdages feil på en av målerne. Det kan medføre at fakturaene til alle beboerne må 
korrigeres mange måneder tilbake i tid, kanskje flere år. 

En av utfordringene med den foreslåtte løsningen, er at den vil operere med et 
skyggeregnskap i Elhub hvor forbruket reduseres virtuelt med beboerens andel av strøm 
som mates ut på nettet time for time. Samtidig vil, så vidt vi forstår, 
strømleverandørenes og nettselskapenes apper/Min side kommunisere med kundens 
bruker hvor det reelle forbruket registreres. Dette kan bli svært forvirrende for kundene, 
og gjøre styring av fleksibilitet mer utfordrende, kanskje særlig i flermannsboliger hvor 
det gjerne er større mulighet til å flytte forbruk.  

Intensjonen i forslaget er at fordelingen av strøm til beboerne skal redusere nettleien 
med hensyn til forbruk i kWh, men høringsdokumentet sier ingen ting om hvordan 
kapasitetsleddet skal håndteres. Eksempelvis kan en kunde ha et snitt på 5,1 kW i en 
måned (snitt av de tre høyeste), mens snitt av effekten blir 4,9 kW i skyggeregnskapet. 
Energi Norge mener at det er 5,1 kW som skal benyttes ved avregning da det er den 
reelle belastningen kunden har hatt på nettet. 

Høringsdokumentet sier ikke noe om nødvendige systemtilpasninger hos 
nettselskapene, noe som vil være nødvendig. Ett eksempel er hvordan fordelingsnøkler 
skal overføres fra nettselskapet til Elhub for å sikre likhet. Tilbakemeldingen til Energi 
Norge er at nødvendige løsninger ikke vil være på plass 1. januar 2023. 

Erfaringsmessig er det også stor gjennomtrekk i mange borettslag. Det vil derfor kunne 
være utfordrende å følge å håndtere dette, med mindre borettslaget rapporterer inn 
andel basert på målepunktID. 

Slik vi oppfatter høringsforslaget, må kundene som deltar i ordningen ha AMS måler 
med kommunikasjonsenhet. Flytter det inn eller ut en kunde som har fritak for 
kommunikasjonsenhet, vil nøklene for alle resterende beboere måtte endres. Det vil gi 
økt administrasjon. Samtidig er det grunn til å tro at borettslaget ikke nødvendigvis 



 

 

kjenner til at kunden ikke kan delta i ordningen, og vil kunne få "tildelt" strøm uten å få 
redusert regningen tilsvarende. 

 

Energi Norges foretrukne løsning 

Deling av egenprodusert strøm mellom kunder og tilhørende fritak for nettleie innebærer 
en omfordeling av nettkostnader, noe RME også påpeker i sitt høringsnotat. Energi 
Norge mener i utgangspunktet det er urimelig at kunder som ikke har råd til å installere 
solceller, eller kunder med eiendommer uegnet for solceller, skal subsidiere kunder med 
solceller gjennom økt nettleie som følge av at andre kunder får redusert nettleie. Er det 
behov for subsidier for å få solceller på boligblokker eller næringsbygg, bør subsidiene 
gis av myndighetene direkte, eksempelvis gjennom Enova. Videre er vi positive til at 
Staten gir fritak for forbruksavgift (elavgift). 

En enklere løsning vil derfor være at det lokale nettselskapet krediterer eieren av 
produksjonen forbruksavgiften for strøm som mates inn i nettet. Hvis myndighetene 
ønsker å støtte mer enn kun forbruksavgiften, eksempelvis deler av nettleien, kan det 
også gjøres gjennom denne løsningen, en slags feed in ordning. Energi Norge har 
tidligere foreslått en slik løsning når det gjelder gjenvinningsanlegg hvor nettselskapet 
krediterer eieren for elavgift. Dagens ordning medfører en administrativ byrde og 
manuelt arbeid for nettselskapet, så den alternative løsningen vil redusere 
nettselskapenes administrative kostnader betydelig og vil etter vår vurdering være en 
god samfunnsøkonomisk løsning. Vår foreslåtte modell tar også bort kravet om at alle 
beboere må ha en strømleverandør som har balanseansvar for både forbruk og 
innmating, og vi unngår at kunder ufrivillig havner på leveringsplikt. I tillegg vil det gi 
borettslaget større fleksibilitet til enten å fordele pengene mellom beboerne, eller benytte 
pengene til å nedbetale lån som er tatt opp for å kjøpe solcellene 

Samtidig reduseres mulige feil som følge av målerfeil eller andre feil som kan oppstå i 
Elhub – eksempelvis registrering av riktig kunde, da det vil kunne finnes borettslag hvor 
ikke alle beboere er med på ordningen. Eksempelvis vil det at flere beboere "kjøper seg 
inn i ordningen, medføre betydelig administrativt arbeid hvis nettselskapet skal endre 
nøkkel for alle beboere. 

Etter vår vurdering vil vår løsning også gjøre det enklere for myndighetene å kontrollere 
om riktig elavgift betales og krediteres. Det vil ikke være behov for å kontrollere om 
innmatet produksjon tilsvarer volum som fordeles. Det vil kun være behov for å 
kontrollere at volumet som innmates fra disse anleggene får avgiftsfritak. I tillegg unngås 



 

 

det å rapportere inn brutto måleverdier ut og inn for beregning av nettoverdier. 
Nettoverdier harmonerer også dårlig med ny tariffmodell som påpekt ovenfor. 

Avslutningsvis 

Opprettholdes myndighetenes foreslåtte løsning, er det viktig at de foreslåtte 
begrensningene opprettholdes. Samtidig ber vi RME om å vurdere om ikke grensen på 
500 kW er satt noe høyt, ikke minst med tanke på omfordeling av nettleie. Vi har merket 
oss at RME åpner for at selve anlegget kan være større, eksempelvis 1 MW, og at 
overskytende strøm kan selges i markedet. Det er positivt. Et større anlegg kan gjøre 
prosjektet mer lønnsomt, selv om bare en begrenset andel (maks 500 kW) inngår i 
ordningen. 

Samtidig vil vi påpeke at vår foreslåtte løsning vil gi myndighetene økt fleksibilitet til å 
endre støttebeløp eller effektgrense, da den ikke vil påvirke omfordelingen av nettleie. 

Energi Norge tar gjerne et møte med RME (og Skattedirektoratet) for å se nærmere på 
vår foreslåtte løsning. 

 
Vennlig hilsen 
Energi Norge   
 
 
 
 
 
 
 
 
Toini Løvseth       Kristin H. Lind 
Direktør Marked, elektrifisering og kunder   Direktør Nett og kraftsystem 
         
 


