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Vår kontakt:  
Svein Nassvik  
+47 95 20 56 60  
svein.nassvik@skanska.no  
 
 
Reguleringsmyndigheten for energi 
NVE 
 
rme@nve.no 
 
 
Høringssvar fra Skanska Norge til RME HØRINGSDOKUMENT Nr. 4/2022 
Forslag til endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet og 
avregningsforskriften – Innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon 

Bakgrunn for vårt engasjement 
Skanska, Entra, Trondheim kommune, Trønder Energi og Trøndelag fylkeskommune 
gjennomfører prosjekter som omhandler energisamspill i områder - EU +CityXChange og 
Enova støttet prosjekt Brattørkaia Mikronett. 
 
Her ønskes å få til delingsløsninger som omfatter flere aktører innenfor et avgrenset 
område som bygg, ladepunkter for bil/båt og batterianlegg. Dette for å kunne spare og 
optimalisere energi og effekt innenfor området.  
Vi har sammen med partnerne engasjert oss i å medvirke til mer fornybar energiproduksjon 
og effektsparing, og vi har sett at dagens regelverk er et hinder for løsninger og 
investeringer i fornybar elektrisk energiproduksjon. 
 
Skanska har rolle som utbygger og rådgiver for kunder som utvikler og bygger boliger og 
næringsbygg – kontorer, skoler, sykehjem osv.  
 
Skanska er også gjennom Skanska Eiendomsutvikling selv en eiendomsutvikler: 

• Investerer i tomter og utvikler boligprosjekter i utvalgte geografiske områder. 
• Utvikler ca 350-400 boliger i året. 
• Innen 2025 skal vi ha kuttet vårt CO2-utslipp med 25%. 
• Vi har innført klimagassregnskap i alle våre prosjekter, og det strategiske målet 
vårt om å være ledende på klima og miljø påvirker all utvikling av våre 
boligprosjekter. Det forplikter. 

Å kunne bygge boliger med solcelleanlegg er derfor et middel for å nå klimaambisjonen. 
Derfor er det viktig at beboeren får nyttiggjort seg av kraften.  
 
Når prosjektene er ferdig bygget, er Skanska ute av prosjektene og områdene, og vi er 
derfor opptatt av at kundene og leietakere skal nyte godt av løsningene for energi. 
Løsningene med fordeling av energi til beboerne i ettertid gir således ikke noe profitt til 
Skanska som selskap.  
 
Dette forslaget ser vi derfor på som et delmål både for å dele energi innenfor et område og 
skape incentiver for mer fornybar produksjon. 
 
Forslaget vil være med på å få til en økning av fornybar produksjon som må til for at vi skal 
nå være klimaambisjoner. 
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Direkte tilsvar på høringen 
Det sentrale ved forslaget er at de som bor i boligselskap eller er leietaker i næringsbygg 
skal kunne produsere og bruke egenprodusert strøm på lik linje med andre kunder. Lokal 
strømproduksjon til eget forbruk reduserer behovet for kjøpt strøm fra nettet, samtidig som 
det bidrar til økt kraftproduksjon ved salg av overskudsproduksjon. Vi mener forslaget 
bygger opp under sluttkundenes deltakelse for å sikre samfunnsmessige mål om 
kraftoverskudd og god tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser.  
 
Sluttkundenes deltakelse er nødvendig for å skape legitimitet og oppslutning om framtidig 
kraftpolitikk. 
 
Skanska er positiv til forslaget, med noen merknader. På bakgrunn av den lange 
ventetiden, og at det haster for norske borettslag og sameier samt næringsbygg å få tilgang 
til egenproduksjon av strøm på like vilkår som andre kunder, ber vi om at  iverksetting av ny 
ordning innen 1. januar 2023 prioriteres. 

Våre Merknader 
Pkt. 3.2  En   eiendom   er   delingsløsningens   geografiske avgrensning 
Bruk av eiendom med eiendomsbenevnelsen bestående av; kommune-, gårds-, 
bruksnummer og eventuelt festenummer (eiendom) vil være en hensiktsmessig 
avgrensning. Vi mener av avgrensning til kun en eiendom ikke passer mange 
boligsameier eller næringsbygg slik eiendommene er organisert. 
 
Vi foreslår at dette endres til; eiendommer som ligger innenfor eller på en eiendom.  
 
Et alternativ er at det gjøres en unntaksbestemmelse der et organ (f.eks. kommune, 
NVE) kan godkjenne deling der eiendomsstrukturene er mer uklar slik at delingen kan 
omfatte eiendommer som har elektrisk nærhet. 
 
Vi har utarbeidet vedlagte notat vedr. eiendomsstruktur for å belyse problematikken 
vedr. en eiendom basert på et gårds og bruksnr. 
 
Pkt. 3.3.2 Maksimalt 500 kW kan deles per eiendom 
Grensen som foreslått settes til 500 kWp for solcelleanlegg. Dette er ikke en 
likebehandling med f.eks. vindkraft. Hvis det er solcelleanlegg på flere fasader, vil ikke 
den terskelverdien være lik installert effekt. kWP for solcelleanlegg er ikke 
ensbetydende med maks effekt i Norge – her bør det heller gis informasjon om reel 
maks verdi som kan leveres – AC. Vi tror det vil være bedre og enklere å fokusere på 
overskuddseffekt i stedet for installert effekt og for solcelleanlegg kWp. 

En grense på 500kW viser seg for mange næringsbygg og boligsameier å være for liten. 
Her bør det nå stimuleres til mer fornybar kraft nå som vi og Europa skriker etter mer 
fornybar kraft. Vi mener at grensen bør økes til 1000kW eller fjernes. 

Vi foreslår derfor at dette endres til:  
Grensen settes til maks levert overskuddseffekt, der overskytende effekt selges til nett 
på vanlig vis. Grensen for levert overskuddsenergi settes til 1000kW, sekundært fjerne 
grensen. 
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Pkt. 4.2.1 Modellen for fordeling av produksjon 
Begrensning på innmating av «virtuell kraft» 
Det foreslås at kunder ikke kan ha innmating av fysisk produksjon fra sitt målepunkt og 
samtidig motta produksjon virtuelt gjennom delingsløsningen (pga begrensninger i Elhub). 
 
Vi foreslår derfor det gis mulighet for å dele overskuddsproduksjon mellom bygg på samme 
eiendom innenfor samme boligselskap, uavhengig av målerstruktur. 

Eieres rolle 
I forslaget er eieren av produksjonsanlegget ikke tiltenkt noen rolle vedrørende 
avregning. Eieren kan også være en kommersiell aktør eller det kan også være 
sameiet/borettslaget. Eieren må ha en rolle dersom anlegget ikke skal finansieres med 
levert produksjon. 
 
Denne eieren kan derfor være en ikke-kraftleverandør. Dersom eieren skal få betalt for 
levert produksjon bør denne få tilgang til forbruket til den enkelte deltaker.  
 
Høringen berører ikke denne problemstillingen, men den sier at sluttkunde er 
plusskunde. Vi mener at dette må videreutvikles i det videre arbeidet slik at avregning 
hensyntar modell for betaling til investeringsaktør.  
Vi har forståelse for at endringer i Elhub kan være tidkrevende, men dette bør kunne 
løses i neste fase. 
 
 
 
Vi har ikke besvart eksplisitt på Skatteetatens høringsdokumenter, men vi ser at 
Skatteetatens høring § 3-12-18  , 19 og  § 5-1 vil måtte endres i tilsvarende. 

Ordningen må evalueres 
Ordningen må evalueres etter noe tid. En evaluering bør blant annet vurdere betydningen 
av RMEs bekymringer: Omfordeling av kostnader mellom kundene (rettferdig fordeling 
mellom kundene), og faktiske kostnader i nettet, men også hvordan ordningen fungerer for 
kunder, eiere og nettselskap. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Skanska Norge AS 
 
 
 
Jo Mortensen 
Konserndirektør, Teknologi, Innovasjon  
& Grønn Forretningsutvikling 
 
 
 
 
 
Vedlagt: Eiendomsstruktur 
 



Vedlegg eiendomsgrenser 

 

Dette notat er et vedlegg til «Høringssvar fra Skanska Norge til RME 
HØRINGSDOKUMENT Nr. 4/2022» 

Organisering av utbyggingsprosjekter 
 

Utbyggingsprosjekter organiseres ofte med flere ulike eiendommer innenfor en 
reguleringsplan og utbyggingsprosjekt. 

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

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

Det er mange grunner til at en velger en oppdeling av boligprosjekter til flere 
eiendommer. Bla. handler dette om salgs- og utbyggingstakt. Det er ikke ønskelig 
at forbrukere skal være del av utbyggingsområder, med tanke på økonomisk og 
juridisk risiko.  I tillegg til at vi som utbyggere må ha hånd om, og sikkerhet for ikke 
utbygde deler av et prosjekt.  

Ofte etableres parkeringsanlegg som egne eiendommer som går under flere 
eiendommer.  Dette for å sikre at det er fleksibilitet ifht parkeringsbehov for 
forbrukere innenfor reguleringsplanen. Dette ifht behov for el bil lading, fleksibilitet 
for HC plasser og forbrukers mulighet til å tilpasse seg eget parkeringsbehov. 

Felles grønt, lek og vegarealer er ofte regulert felles for hele utbyggingsfeltet, dette 
tas ut som egen eiendom for å sikre at alle eiendommer som gjennom 
reguleringsplanen får varige rettigheter til arealene.  

I tillegg deles det opp i flere eiendommer innenfor et utbyggingsprosjekt for å kunne 
ha ulik organisering, herunder egne eierseksjonssameier, borettslag og ha 
muligheten til å imøtekomme de ulike kjøperes behov for organisering. 

Ved bruk av definert område til gnr/bnr for nyttiggjøring av egenprodusert energi, 
vil dette ha stor påvirkning på den juridiske organiseringen av 
utbyggingsprosjekter.  

En konsekvens av dette vil være at det ikke blir lagt opp til fornybar energi på større 
utbyggingsprosjekter. 

  



Eksempler på eiendommer: 

I Oslo Fornebu: 

 

 

Eiendom i Trondheim: 

¨ 



Sandsliåsen i Bergen et prosjekt utbygd av Obos, hvor det innenfor samme 
reguleringsplan er flere byggetrinn, kjeller er markert med rød skravering som egen 
anleggseiendom og de ulike byggetrinn er egne eiendommer som er seksjonert. 

 

 

  



Brattørkaia i Trondheim med bla. Powerhouse viser flere næringsbygg som står 
på mange eiendommer 
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