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Høringssvar: Forslag om innføring av 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.  
 
Vi viser til høringssvar fra Energi Norge (deres ref. Ulf Møller), og utrykker som foreningen at vi er 
positive til målet for den foreslåtte ordningen. Vi støtter opp under Energi Norge sitt forslag om 
å vurdere en alternativ løsning, hvor kundene kan dele strøm lokalt gjennom bilaterale 
kontrakter og produsentene motta støtte via nettselskapet, der det lokale nettselskapet 
krediterer eieren av produksjonen forbruksavgiften for strøm som mates inn i nettet. En slik 
ordning vil i større grad likebehandle solstrøm med strøm fra vind og vann.  
 
Utover Energi Norge sine innspill påpeker vi at forslaget om at det kun kan deles 500 kWp raskt 
vil vise seg at er for lite. Spesielt når dette gjelder større produksjonsanlegg med store tak eller 
bakkemonterte anlegg tilknyttet næringsbygg og industrihaller. Resultatet er at utvikling av 
solkraftanlegg vil bli mindre effektive enn hva man kunne oppnådd med en høyere øvre grense. 
 
Vi mener at det er en svakhet at høringsdokumentet ikke sier noe om nødvendige 
systemtilpasninger hos nettselskapene. 
 
Vi oppfatter at det kan være praktisk hensiktsmessig med en geografisk begrensing ved at 
produsenter av fornybar kraft kun kan dele produksjonen sin med øvrige nettkunder på 
samme eiendom (Gårdsnummer og bruksnummer). Vi gjentar likevel vår bekymring for at dette 
vil hemme utvikling av effektive områdeløsninger hvor det ville være naturlig å dele felles 
produksjon innenfor et avgrenset geografisk område, men med flere gårds- og bruksnummer.  
 
Vi viser i denne sammenhengen til EU sitt fornybardirektiv der medlemslandene er pålagt å 
legge til rette for og promotere Renewble Energy Communities. Det er opp til landene selv å 
definere hvordan dette skal forstås og gjøres. Men vi opplever, basert på formålet gitt av EU, at 
det er en streng regulatorisk fortolkning å sette grense ved gards- og bruksnummer. Spesielt for 
næringsparker og andre områder med naturlig geografisk avgrensing må det finnes frem til 
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bredere avgrensing enn gårds- og bruksnummer for å unngå ineffektive og suboptimale 
løsninger. 
 
I denne sammenheng påpeker vi også at det må bli enklere å søke anleggs- og 
områdekonsesjon for å insentivere lokal kraftproduksjon og lokal distribusjon i f.eks. 
næringsparker. 
 
Eviny Termo tar gjerne et møte med RME for å drøfte nærmere hvordan det kan tilrettelegges for 
mer distribuert produksjon, bla for næringsparker ved å gi en bredere geografisk begrensning 
enn gårds- og bruksnummer.  
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