
    

 

 

 

 

 

Høringssvar Trønderenergi 
 
RME Høringsdokument nr. 4/2022  

Forslag til endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet og 
avregningsforskriften – Innføring av modell for deling av 
overskuddsproduksjon 

Trønderenergi takker for muligheten til å gi innspill på høringsforslaget. 

Vi er først og fremst opptatt av at det kommer en løsning på plass 1. januar 2023. I den 
forbindelse har vi en ønskeliste for hva som bør forbedres.  

- Geografisk avgrensing: Øke den geografiske begrensningen til samme 
eiendom og tilgrensende eiendommer eventuelt et gitt antall eiendommer. 
Dagens geografiske begrensing er for liten til å kunne inkludere næringsliv av 
særlig størrelse.  

- Endre definisjon på kWp til å gjelde utgangen på vekselretteren for solkraft.  
- Øke maksgrensen til at alle som ikke er produsenter kan være plusskunder. 

Grensen ligger i dag på 1 GWh per år. For et solkraftverk som har cirka 1000 
brukstimer tilsvarer dette 1 MW – altså en dobling av det NVE foreslår.  

- Sumfakturering: Det er viktig at målerne samfaktureres.  

Omfordeling av kostnader og konkurransevridning 

NVE skriver i sin høring at ordningen må begrenses siden en redusert nettleie for en 
produsent av fornybar energi ikke reduserer kostnadene i nettet. På den måten vil 
nettleien øke for de øvrige kundene i nettet. TrønderEnergi er ikke enig i denne 
påstanden.  



    

 

For det første reduseres tapet i nettet. Dette får produsenten kompensert via 
energileddet, men øvrige nettkunder vil også nyte godt av dette og denne gevinsten 
bidrar plusskundene med. Det er god samfunnsøkonomi i å legge produksjon nært 
forbruk.  

Sol på tak vil i få tilfeller utløse nettinvesteringer som medfinansieres av de øvrige 
nettkundene. Stor kraftproduksjon utløser ofte investeringer i regional – eller 
transmisjonsnettet. I henhold til $16-8 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet skal 
anleggsbidrag maksimalt være 50 % av investeringene hvis det er flere brukere av 
anlegget. Multiconsult og solenergiklyngen har anslått at solkraft på tak kan utgjøre 87 
GWp. Hvis dette skulle vært installert ved større anlegg er sannsynligheten stor for at 
dette vil utløst store investeringer i regional- eller transmisjonsnettet som måtte bæres 
av kundene i nettet.  

Omfordelingen av kostnader blir heller ikke like sterk med innføring av ny nettleie som 
er mer knyttet til effektforbruket.  

NVE skriver at solkraft ikke avlaster nettet om vinteren når belastningen i nettet er 
høyest. På de kaldeste dagene er det ofte skyfritt og vertikale panel vil bidra med 
produksjon på dagtid. Her savner vi dokumentasjon fra NVE.  

I tillegg vil de mest lønnsomme solprosjektene bygges på tak der bygget har høyt 
forbruk i sommerhalvåret. Dette vil kunne redusere investeringer i nettet i form av 
redusert installert kapasitet og i form av redusert bruk og slitasje på anleggsdeler.  For 
eksempel en transformator som har et forbruk relatert til kjøling vil kunne forlenge 
levetiden hvis den ikke belastes hardt de varmeste og mest solrike dagene. Flere 
elektriske komponenter har temperaturkorrigert kapasitet og lavest kapasitet på de 
varmeste dagene. Her vil solkraft spille positivt inn på levetiden til komponentene.  

Trønderenergi savner mer forskning bak NVEs påstander. Distribuert produksjon har 
mange fordeler som redusert nett-tap, mindre investeringer i nettinfrastruktur enn stor 
kraftproduksjon og at produksjon tilknyttet bygningsmasse i mindre grad legger beslag 
på natur.  

Regjeringen har i tillegg nylig publisert NOU 2022: 6 Nett i tide. Utredningen er utført på 
grunn av en stor forespørsel knyttet til mer utbygging av nett og av ulike grunner greier 
ikke nettselskapene å bygge nett for å møte forespørselen. Distribuert kraft utløser lite 
arbeid for hardt pressede nettselskap og ofte ingen investeringer i ny nettinfrastruktur. 
Å legge godt til rette for en rask og rimelig form for ny produksjon er et godt tiltak for 
alle strømkunder.    

Geografisk avgrensing 



    

 

Å begrense deleordningen geografisk til samme eiendom blir for snever for å gjelde 
næringsparker. Lokal produksjon i næringsparker vil også kunne avhjelpe 
kapasitetsproblemer i nettet for å unngå nettinvesteringer. Dette vil ofte være billigere 
og raskere en utbedring fra nettselskapet. En bedre geografisk avgrensning av 
ordningen vil vært et gitt geografisk område. 

Tekniske innspill 

Definisjon på kWp er feil. Dette er produksjonen fra et solcellepanel gitt STC (Standard 
test conditions).  STC er 1000 W/m² innstråling, solcellen er 25 °C og massetettheten i 
luften er 1,5 AM. Et solcellepanel har ingen maksimalproduksjon.  

Dette er også viktig å ha med seg når man definerer makseffekten på anlegget som skal 
inngå i delingsløsningen. Å sette grensen på 500 kWp installert effekt på 
solcellepanelene er ikke teknologinøytralt og diskriminerer sol i forhold til vind og vann. 
Ordningen blir ikke teknologinøytral hvis solcellens makseffekt i kWp skal sammenliknes 
med AC-effekten til en generator. Grensen bør settes til utgangen på vekselretteren. 
Dette definerer anlegget yteevne og er sammenliknbart med en generator. Et anlegg på 
500 kWp vil produsere svært ulikt ut fra lokasjon i Norge og er derfor heller ikke 
geografisk nøytralt. Definisjonen bør være generatoreffekt for vind og vann og AC-effekt 
målt ved utgangen til vekselretteren for sol.  

TrønderEnergi mener en kunde bør kunne mate inn fysisk og motta virtuell kraft via 
delingsløsnignne samtidig. Dette kan løses med at nettselskapene fakturerer alle målere 
tilknyttet samme bygg med samme eier/abonnement.  

Videre arbeid 

Trønderenergi ønsker seg et forslag som er mer tilpasset næringslivet. Dette forslaget er 
i hovedsak knyttet til borettslag og sameier. De beste prosjektene knyttet til sol på tak er 
næringskunder eller aktører i næringsparker. Ofte vil sol på tak være gode løsninger her 
for å unngå nettinvesteringer. Forslaget kan derfor gjerne tilpasses bedre til 
næringslivet.  

 

 


