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Innspill til høringsuttalelse fra Brauten Eiendom AS til RME  
Høringsdokument nr. 4/2022 
Forslag til endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet og avregningsforskriften – 
Innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon 
 

Vi viser til ovennevnte høringsdokument og ønsker i dette innspillet å belyse hvordan valg av gnr/bnr 
som områdeavgrensning vil medføre økt risiko for både forbruker og utbygger, samt presentere et 
forslag til en alternativ definisjon av områdeavgrensning. 
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Innledning: Om Brauten Eiendom AS og bakgrunn for innspill til forskrift 
Brauten Eiendom AS er en landsdekkende aktør som bistår i utbyggingsprosjekter med juridisk 
organisering av eiendom. Brauten Eiendom har 15 års erfaring med eiendomsdannelse og bistår i dag 
mange av de større utbyggere i Norge, med organisering av eiendom i forbindelse med 
utbyggingsprosjekter. Vi er opptatt av at organisering av eiendom skal sikre forbruker juridisk, samt at 
organisering av eiendom skal hensynta muligheten for bærekraftig og samfunnsnyttig utbygging. 

Vi forstår at intensjonen med endring av forskrift bla er at borettslag og sameier skal kunne nyttig gjøre 
seg av egenprodusert fornybar energi. 

I lovforslaget defineres skjæringspunktet for geografisk avgrensning at deling av fornybar energi kan 
skje innenfor samme eiendom.  

Intensjonen er at det skal være mulig å dele egenprodusert strøm med øvrige nettkunder på samme 
eiendom. Kunder som går sammen om å investere i fornybar kraftproduksjon 
innenfor en felles eiendom, vil dermed kunne utnytte produksjonen til å redusere sitt 
eget forbruk fra nettet over en time. Dette vil typisk gjelde kunder i flermannsboliger,  
leilighetskomplekser og næringsbygg. 
 
«Eiendom» beskrevet i forslag lovendring;  
Kommune, gårds- bruksnummer og eventuelt festenummer. 
 
Konklusjon i forslaget bestemmelse om at deleløsning skal være innenfor egen eiendom er som 
følger; 
Stedlig avgrensing til en eiendom, slik det defineres i Kartverket, har den fordelen at den i liten grad 
åpner for tolkningstvil, sammenlignet med andre mulige geografiske avgrensninger. Rent praktisk vil 
eier eller disponent av produksjonsanlegget melde inn til nettselskapet hvilke nettkunder som skal ta del 
i delingen av produksjonen. 
 
 
 
 

Konsekvenser for eiendomsorganisering ved bruk av gnr/bnr som definisjon av 
områdeavgrensning 
Formålet med lovendringen må være at et utbyggingsprosjekt eller område med felles interesser skal 
kunne nyttiggjøre seg av samme egenprodusert energi, noe som kan medføre utbygging av større 
energianlegg.  

Det vises i høringsnotatet til at det er vurdert og forkastet at hjemmelshaver til flere tilgrensende 
eiendommer med samme eier/hjemmelshaver kan dele produksjonen fritt mellom disse tilgrensende 
eiendommer.  

Ved etablering av felles anlegg for egenprodusert energi vil dette kunne medføre store investeringer 
og behov for at anlegget installeres over flere eiendommer. Ved bruk av gnr/bnr som definisjon av 
områdeavgrensning for nyttegjøring av egenprodusert energi, vil dette i praksis medføre at 
energianlegget vil måtte ligge innenfor samme eiendom som f eks solcellepaneler. Dette vil i mange 
tilfeller være praktisk umulig, og stiller urealistiske krav til den juridiske organiseringen av både 
eksisterende borettslag/sameier og utbyggingsprosjekter av følgende årsaker: 
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1. Økt juridisk og økonomisk risiko for forbruker ved at forbruker vil måtte bli del av et 
utbyggingsprosjekt hvor utbygging skjer over flere år. 

2. Økt risiko for utbygger, som ikke vil ha full råderett over ubebygde deler av prosjekt. 
3. Manglende kontroll på offentlige godkjenninger og regulatoriske forhold i utbyggingsprosjekt (f 

eks rekkefølgebestemmelser som krav til skolekapasitet). 
4. Eksisterende borettslag som strekker seg over flere gnr/bnr, noe som ikke er uvanlig, vil få krav 

til sammenslåing av eiendommer. 
5. Ferdigstilte prosjekter som er organisert med egne gnr/bnr per byggetrinn og med ulike eiere 

vil ikke kunne sammenslås og tilfredsstille krav til eget gnr/bnr. 

Vi vil videre vise eksempler og utdype noen av disse punktene, samt vise konkrete eksempel på 
utbyggingsprosjekter hvor bruk av gnr/bnr som områdedefinisjon ikke vil være mulig ved etablering av 
felles anlegg for egenprodusert energi. 

 

11.. ØØkktt  jjuurriiddiisskk  oogg  øøkkoonnoommiisskk  rriissiikkoo  ffoorr  ffoorrbbrruukkeerr  vveedd  aatt  ffoorrbbrruukkeerr  vviill  mmååttttee  bbllii  ddeell  aavv  eett  
uuttbbyyggggiinnggsspprroossjjeekktt  ddeerr  hhvvoorr  uuttbbyyggggiinngg  sskkjjeerr  oovveerr  fflleerree  åårr  

Utbygging av boliger herunder sameier og borettslag er i dag i mange tilfeller del av større 
utbyggingsprosjekter regulert av områdeplaner, reguleringsplaner og detaljregulering. 

For å kunne oppfylle krav til fortetting, god utbygging av infrastruktur og bærekraftige utbygginger vil 
vesentlige deler av boligutbyggingen i dag skje innenfor et større område med trinnvis utbygging over 
flere år. 

Slike store utbyggingsområder blir gjerne delt opp i flere eiendommer ift byggetrinn, reguleringsgrenser 
og formålsområder med egne matrikkelenheter herunder gnr/bnr. 

Det er også ofte man danner egne eiendommer til parkeringsanlegg som går under flere eiendommer 
og formål, som igjen skal være et fellesanliggende for boligene som ligger på egne eiendommer. 

I de store byene vil det naturlig være større prosjekter hvor organiseringen innebærer flere bygninger 
innenfor samme eierseksjons sameie eller Borettslag. Et borettslag kan bestå av flere gnr/bnr.  Mens 
det i mindre kommuner vil de enkelte eierseksjonssameier og borettslag bestå av betydelig færre 
boenheter. 

Organisering av større utbyggingsprosjekter i flere trinn, over flere år, på et felles gnr/bnr vil medføre 
stor risiko for forbruker, da forbruker vil bli del av et utbyggingsprosjekt og eksponeres for juridisk og 
økonomisk risiko knyttet til f eks manglende salg, offentlig godkjenninger, utbyggers økonomiske 
bæreevne mm. Derfor dannes eiendomsgrensene i et utbyggingsprosjekt i henhold til byggetrinn og 
regulerte formål. Dersom et anlegg for egenprodusert strøm skal etableres på ett gnr/bnr, vil man ikke 
kunne dele inn prosjektet i flere eiendommer etter disse prinsippene og forbruker vil eksponeres for 
nevnte risiko. 

 

22.. ØØkktt  rriissiikkoo  ffoorr  uuttbbyyggggeerr,,  ssoomm  iikkkkee  vviill  hhaa  ffuullll  rrååddeerreetttt  oovveerr  uubbeebbyyggddee  ddeelleerr  aavv  pprroossjjeekktt..  
Ved å organisere et prosjekt med kun en eiendom (gnr/bnr) vil utbygger kunne tape råderetten over de 
deler av eiendommen som ikke er utbygd. Det vil være begrenset mulighet for å gjøre endringer eller 
tilpasninger på utbygging av senere byggetrinn, uten eierseksjonssameiet samtykke.  
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33.. MMaanngglleennddee  kkoonnttrroollll  ppåå  ooffffeennttlliiggee  ggooddkkjjeennnniinnggeerr  oogg  rreegguullaattoorriisskkee  ffoorrhhoolldd  ii  
uuttbbyyggggiinnggsspprroossjjeekktt..    

Utbyggingstakten er i vesentlig grad styrt av offentlige godkjenninger, og regulatoriske forhold. 
Eksempelvis er utbyggingstakten i mange tilfeller avhengig av bl.a utbygging av infrastruktur og 
skolekapasitet. 

Det er derfor vesentlig at eiendomsorganiseringen skjer slik at utbygger har full råderett over ubebygde 
deler av et utbyggingsprosjekt til enhver tid. 

 

44.. EEkkssiisstteerreennddee  bboorreettttssllaagg  ssoomm  ssttrreekkkkeerr  sseegg  oovveerr  fflleerree  ggnnrr//bbnnrr  vviill  ffåå  kkrraavv  ttiill  ssaammmmeennssllååiinngg  aavv  
eeiieennddoommmmeerr..  

Etablering av felles anlegg for deling av egenprodusert energi i eksisterende borettslag som strekker seg 
over flere gnr/bnr, noe som ikke er uvanlig, vil medføre krav til sammenslåing av eiendommer. 

Eksempel: Norges største Borettslag Risvollan Borettslag består av over 1000 boliger og ble oppført på 
60 tallet. Dette borettslaget strekker seg over 16 gnr/bnr. Dersom de skal rehabilitere tak ville det være 
fornuftig om de byttet til solcelletakplater. For å kunne få til dette må de foreta en omorganisering, og 
opprydding i grunnboken for å kunne sammenslå til ett gnr/bnr, mens det hadde vært formålstjenlig at 
de kunne etablere deling av energi innenfor samme borettslag, uten å hensynta gnr/bnr. 

 

55.. FFeerrddiiggssttiillttee  pprroossjjeekktteerr  ssoomm  eerr  oorrggaanniisseerrtt  mmeedd  eeggnnee  ggnnrr//bbnnrr  ppeerr  bbyyggggeettrriinnnn  oogg  mmeedd  uulliikkee  
eeiieerree  vviill  iikkkkee  kkuunnnnee  ssaammmmeennssllååss  oogg  ttiillffrreeddssssttiillllee  kkrraavv  ttiill  eeggeett  ggnnrr//bbnnrr..  

Etter at et prosjekt med trinnvis utbygging er ferdigstilt vil det være komplisert å måtte slå sammen 
sameier og borettslag i ettertid. Selv om revideringer i eierseksjonsloven har åpnet for enklere måte å 
slå sammen eierseksjonssameier på, kan dette være utfordrende da de ulike sameier kan ha forskjellige 
driftsbehov, teknisk og økonomisk. Dette vil medføre krav til omorganisering og betydelig arbeid 
knyttet til dette for å kunne oppfylle kravet til et gnr/bnr.  

Vi frykter at det kan bli foretatt sammenslåinger av boligbebyggelse som ikke er hensiktsmessig å 
innordne i et eierseksjonssameie, for eksempel ulike byggeår og derav ulike drift og vedlikeholdsbehov. 

Et utbyggingsområde med flere sameier og borettslag som er bundet sammen til fellesarealer, 
herunder grøntarealer, lekearealer osv som de eier sammen i fellesskap, vil være tjent med å kunne 
etablere egenprodusert strøm. 

 

 

 

 

 

Eksempler på utbyggingsprosjekter hvor det ikke vil være mulig å etablere deling 
av egenprodusert energi basert på gnr/bnr som områdeavgrensning  
I det følgende vil vi presentere noen eksempel på typisk organisering av prosjekt, hvor det ikke er mulig 
å etablere deling av egenprodusert fornybar energi basert på gnr/bnr som områdeavgrensning: 
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1. Boligutbygging over flere trinn og år 

Eksempel på typisk prosjekt med utbygging over flere år.   

Første byggetrinn ble ferdigstilt i 2013, mens siste byggetrinn ble ferdigstilt i slutten av 2021. 

Utbyggingen omfatter totalt 290 boliger. 
Da utbyggingen går over 8 år har det ikke 
vært mulig å legge alle boliger i en og 
samme eiendom, både ifht salgstakt, men 
også ifht offentlige godkjenninger. 

Prosjektet består av 10 
eierseksjonssameier som er egne 
eiendommer – 3 parkeringskjellere som 
egne eiendommer organisert som 
realsameier, samt egen eiendom til 
fellesareal som er felles for alle boliger 
innenfor reguleringsplanen. For å kunne 
hensynta formålsgrenser og arealer iht 
reguleringsplan så må alle byggetrinn 
deles opp som egne eiendommer. 

 

 

2. Kombinert bolig og næringseiendom 

Eksempel på en større utbygging hvor en større bygningskropp består av en parkeringskjeller, 
kjøpesenter og boliger på taket av kjøpesenteret. Bygget ligger innenfor egen detaljreguleringsplan og 
består av et gnr/bnr for næring/parkering, og et gnr/bnr for bolig/parkering (eget eierseksjonssameie). 
Dersom denne eiendommen ble organisert som et gnr/bnr som et eierseksjonssameie, ville det være 
krevende å kunne få til en god drift og ville medføre at næring hadde majoritet i avstemminger. Det kan 
etableres vedtekter som regulerer store deler av dette, men det vil alltid være risiko for at det blir 
ubalanse i et slikt sameie med få felles interesser. Selv om en eiendom er delt opp som 2 selvstendige 
gnr/bnr, burde det være mulig å kunne etablere f eks solcelleanlegg på taket på bolig med et 
energianlegg i kjeller på næringseiendommen, og at de kunne delt på denne energiproduksjonen. 
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3. Boligbygging hvor solcelleanlegg ligger på taket på et gnr/bnr, energianlegget ligger på et annet 
gnr/bnr og skal betjene flere gnr/bnr innenfor et utbyggingsområde. 

Et prosjekt i Trondheim som antas en utbyggingstid over 10 år og består av ca 500 boliger. Prosjektet 
har egen detaljreguleringsplan og blir til slutt bestående av ca 14 eiendommer herunder gnr/bnr. 

Boligeiendommene fradeles som egne gnr/bnr iht det enkelte byggetrinn, og seksjoneres. 
Underliggende parkeringskjeller under hele prosjektet bygges ut trinnvis og blir til slutt en egen 
anleggseiendom med eget gnr/bnr. Boligeiendommene er dermed adskilt fra parkeringseiendommen. 
Grønnstruktur, internveier og lekearealer blir et eget gnr/bnr som skal være felles for alle innenfor 
reguleringsplanen. 

I byggetrinn 2 blir det etablert solcellepaneler på tak til boligblokk som er eget seksjonert gnr/bnr. Selve 
energianlegget installeres i parkeringskjeller, et annet gnr/bnr. Dette da boligblokken ikke eier 
kjellereiendom og har mulighet til å etablere energianlegget i kjelleren. 

 

    

 

Forslag til alternativ definisjon av områdeavgrensning for deling av egenprodusert 
energi 
Det vil være hensiktsmessig å definere utbyggingsområder ved f eks områdeplaner, reguleringsplaner 
og detaljreguleringsplaner som avgrensning for område for deling av fornybar energi. 

1. Fremtidige prosjekter 

For nye prosjekter kan dette inntas som egen bestemmelse i reguleringsplanen på lik linje med at trafo 
og renovasjonsanlegg blir innregulert. Det kan inntas i reguleringsbestemmelsene et definert område 
for hvem som kan dele egenprodusert strøm, uavhengig av eiendomsgrenser.  F eks reguleringsfelt BK1, 
2 og 2 kan etablere anlegg for deling av fornybar energi. 

Her kan det gjøres et skille mellom reguleringsplaner vedtatt før og etter en viss tidsfrist. En evt slik 
tidsavgrensningen bør hensynta at påstartede planprosesser i sluttfasen ikke har hensyntatt en slik 
lovregulering. 
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2. Eksisterende eiendommer 

Norges største borettslag Risvollan Borettslag i Trondheim, som i dag består av 1113 andelsboliger, og 
omfatter 16 gnr/bnr i Trondheim vil med dette kunne installere anlegg for egenprodusert strøm selv om 
de eier flere gnr/bnr. 

Lovendringen bør motivere for at eksisterende borettslag og sameier ved rehabilitering velger 
bærekraftige og fremtidsrettede løsninger som er energieffektive. 

I en tid med «strømkrise» som spesielt har rammet Østlandet, i tillegg til renteoppgang og økte 
byggekostnader vil det være av stor betydning at det er økonomisk og praktisk gjennomførbart å 
anlegge f eks solcelleanlegg på takkonstruksjoner. Med en avgrensning for deling av egenprodusert 
strøm definert til gnr/bnr vil ikke det være gjennomførbart og trolig vil det påvirke utstrekning av denne 
type anlegg. Dette vil medføre at det kun er mindre sameier og borettslag som vil kunne benytte seg av 
muligheten til å dele egenprodusert strøm.  

Vi vet i tillegg  at kostnadsnivået på installering av anlegg til fornybar energi trolig vil kreve at et større 
antall boliger deltar i investeringskostnaden.  

For eksisterende boliger bør det være mulig at f eks at eiendommer med samme hjemmelshaver, typisk 
borettslag, kan dele energi på tross av at eiendommene ikke ligger innenfor samme gnr/bnr. 

 

Oppsummering 
Skal man klare å få fremtidsrettede byggeprosjekter som er energioptimalisert i et samfunnsnyttig 
perspektiv, kan ikke kravet til områdeavgrensning defineres som et gnr/bnr. For utbyggere er det ingen 
direkte gevinst med å etablere delingsløsninger, dette er udelt en betydelig kostnad, men vi opplever 
en bransje som kjenner sitt ansvar som samfunnsbyggere og ønsker å bygge energipositive nabolag. 

 

Med vennlig hilsen 
Brauten Eiendom AS  

 
_________________________  
Line Brauten 
Daglig leder 
Besøksadresse; Kongens gate 2, 
Postadresse; Postboks 6054 Torgarden, 7434 Trondheim 
Tlf. 924 88 033, line@brauteneiendom.no 


