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Svar på høring - forslag til modell for deling av overskuddsproduksjon 
 
Det vises til RMEs høringsdokument nr 4/2022 «Forslag til endring av forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet og avregningsforskriften – Innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon». 
BKK Nett vil med dette komme med sine kommentarer til høringsforslaget. 
 
BKK Nett opplever en betydelig økning i kundenes interesse for å etablere egen kraftproduksjon, 
primært solceller. BKK Nett ønsker å kunne legge til rette for slik desentral produksjon, herunder også 
bidra til løsninger slik at produksjon kan deles mellom kunder på samme eiendom dersom dette er 
politisk ønskelig. For BKK Nett er det imidlertid viktig at det etableres kostnadseffektive løsninger som 
det er enkelt for nettselskapene å administrere, løsninger som er mest mulig automatisert og som 
enkelt kan skaleres opp etter som antall kunder øker. Løsninger som er basert på manuell oppfølging 
er både kostnadskrevende, og mer sårbare for feil samt framstår som lite framtidsrettet i et stadig mer 
digitalisert samfunn. 
 
Etter det BKK Nett kjenner til har ikke nettselskapene vært involvert i prosessen med å utarbeide 
løsningen som nå er på høring, og slik vi ser det ivaretar den skisserte løsningen i liten grad de behov 
nettselskapet har, og som er nevnt foran. 
 
Intensjonen bak løsningen som er på høring, er at produksjon fra et solcelleanlegg skal kunne fordeles 
på flere tilknytningspunkt/kunder på samme eiendom, slik at disse kundene skal unngå å betale 
avgifter og nettleie for strøm produsert på eiendommen. Kunder som omfattes av ordningen vil derfor 
betale mindre i nettleie enn kunder som ikke har egenproduksjon av strøm på sin eiendom. 
Nettselskapets kostnader ved å bygge, eie og drive nett fram til disse kundene sitt tilknytningspunkt er 
imidlertid normalt sett ikke lavere enn for andre kunder. Plusskundeordningen medfører således en 
omfordeling av nettleie, ved at kunder uten egenproduksjon må bidra til å dekke kostnadene ved drift 
og utvikling av nettet også for plusskundene.  
 
En utvidelse av plusskundeordningen fra kun å gjelde for enkeltkunder, til å gjelde for borettslag, 
sameier og næringseiendom, vil bidra til at antallet plusskunder vil øke raskere. Ettersom antallet 
plusskunder øker, vil andelen nettleie som må dekkes av andre kunder øke tilsvarende. Gitt et politisk 
ønske om å gi incentiver til egenproduksjon av kraft, bør det vurderes om det er andre virkemidler som 
er bedre egnet, og har bedre omfordelingsvirkninger, enn en ordning med subsidiering av 
egenproduksjon gjennom omfordeling av nettleie. Det vises til at eksempelvis Tyskland har innført en 
feed-in tariff for å stimulere til ny fornybar energiproduksjon. 
 
Kommentarer til forslaget som er på høring 

Ordningen som er skissert i høringen virker slik den er beskrevet i høringsdokumentet tilsynelatende 
enkel. I beskrivelsen av løsningen er imidlertid den praktiske implementering hos nettselskapene ikke 
tilstrekkelig utredet og hensyntatt. Selv om det skrives at Elhub er tilrettelagt for løsningen, er ikke 
nettselskapenes systemer tilrettelagt. Når RME skriver at implementeringen vil ha lave kostnader, er 
det derfor ikke tatt hensyn til nettselskapets kostnader verken ved å implementere eller å administrere 
forslaget. 
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Overordnet mener BKK Nett at forslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til de oppgaver nettselskapets får 
ved å innføre og administrere ordningen. Noen eksempler er: 

• Kostnader ved å få systemleverandører til å utvikle og vedlikeholde nødvendige løsninger.  
• Dersom forslaget vedtas innført fra 1.1.2023 er vi som nettselskap avhengig av at 

systemleverandør kan levere nødvendige systemtilpasninger i tide. Dette er usikkert om det vil 
være mulig innen 1.1.2023 

• Beregning av nettoverdier for plusskunder til avregningsformål vil kreve omlegging i KIS 
system. Dette vil kreve kostnader både ved å iverksette og vedlikeholde.  

• Det vil kreves manuelt arbeid med å etablere og vedlikeholde fordelingsnøkkel for fordeling av 
produksjon. Det er ikke krav om at alle kunder på en eiendom skal inngå i delingsløsning. Det 
vil derfor være endringer knyttet til at kunder går inn og ut av ordningen, som igjen endrer på 
fordelingsnøkkelen mellom kunden på samme eiendom. 

• Endringen i avregningsforskriften § 6-5 foreslås å tre i kraft 1.1.2024. Vi kan ikke se hva som 
er hensikten med en kunstig reduksjon av real-forbruk eller produksjon med 
kvartersoppløsning. Dette vil bli unødvendig ekstra timeserier å vedlikeholde. 

• BKK Nett har ingen kommentarer til 500 kW-grensen for deling. Vi ser imidlertid at det er 
behov for en presisering av hvordan nettselskap skal forholde seg til plusskundedefinisjonen 
og hvor absolutt nettselskapet skal tolke grensen om å ikke på noe tidspunkt å mate inn over 
100 kW.  Er intensjonen her at en kunde som i én time mater inn over 100 kW skal 
omdefineres til produsent, og tarifferes deretter, eller åpner RME for en viss grad av skjønn i 
forhold enkelte overskridelser av 100 kW grensen? 

• Det foreslås også en plikt for nettselskapet til å rapportere installert ytelse for alle 
innmatingskunder i Elhub. BKK Nett viser til at det finnes kunder som mater inn på nettet kun i 
korte perioder, men som i sum ikke vil mate inn over en time. Det er uklart om forslaget 
innebærer en plikt til å rapportere også slike anlegg til Elhub. 

BKK Nett mener at forslaget til løsning for deling av produksjon ikke innfrir våre krav til at løsningen 
må være enkel og kostnadseffektiv å administrere. BKK Nett mener derfor at forslaget slik det er 
skissert ikke bør innføres fra 2023.  
 
Vi er som nevnt innledningsvis positive til at det utvikles løsninger for å gi incentiver til desentral 
produksjon, men mener det bør gjøres på annen måte enn det som her er skissert. For å utvikle en 
løsning som også ivaretar nettselskapets behov for at løsningen er enkel å administrere og følge opp, 
bør også nettselskapene tas med i arbeidet med å etablere en løsning. BKK Nett deltar gjerne i 
arbeidet med å utvikle en god løsning sammen med andre i bransjen. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
BKK Nett AS 
 
 
 
Svein Olav Sørensen                                                                                       Margrethe Slinde 
økonomisjef                                                                                                     leder rammevilkårsarbeid 
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