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Bakgrunn 
NTE marked er kraftleverandør til nesten 100 000 målepunkt og vi leverer i tillegg 
tjenester innen Energieffektivisering, Elektrifisering og lokal energiproduksjon.  
 
I forbindelse med rollen vår som kraftleverandør og leverandør av lokal energi produksjon 
setter vi stor pris på at deling av overskuddsproduksjon settes på agendaen.  
 
Vi mener det er viktig at dette innføres så hurtig som mulig og det bør ikke gjøres 
endringer som medfører utsettelser. Likevel har vi noen punkter vi mener bør hensyntas 
før oppstart eller etter oppstart.   

 

Våre kommentarer 
 
 
Pkt. 3.2  En   eiendom   er   delingsløsningens   geografiske avgrensning 
 
I forslaget har man beskrevet at en eiendom angis ved hjelp av gårds og 
bruksnummer. Vi mener at dette blir en for snever avgrensing av hva en eiendom er. 
Enkelte steder vil man da få mulighet til å fordele på tvers av det som er naturlig og 
mange andre steder vil man få skiller som går internt i bygg, sameier, borettslag.   
 
Her bør det åpnes for mer skjønn som pålegges nettselskap og man burde kunne be 
om vurdering av dette hos f.eks RME der man er uenig. I enkelte tilfeller går skillene 
gjennom bygg, etasjer etc. Det bør åpnes opp for fordeling av overskuddsenergi i 
slike tilfeller. Formålet med ordningen bør være at man får bygd så mye lokal 
produksjon som mulig 
 
 
 
 
Pkt. 3.3.2 Maksimalt 500 kW kan deles per eiendom 
 
Her mener vi at det er bedre å ha en grense som går på levert overskuddsenergi og 
ikke installert. Dette hensyntas ved at man ikke får fordelt energi over grense slik det 
er beskrevet i høring. Grense bør økes til minimum 1000 kW. Aller best hadde det 
vært om man fjernet grensen helt. Målet må være å få utnyttet areal best mulig der 
man utvikler lokal produksjon   
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Pkt. 4.2.1 Modellen for fordeling av produksjon 
 
Visning på faktura 
 
Det foreslås at kundene får informasjon på faktura om hvor mye uttaket er redusert som 
følge av at de mottar produksjon. Dette er så vidt vi ser informasjon som beregnes av 
elhub og ikke distribueres til netteier eller kraftleverandør. Her får man vel kun tilsendt 
omregnede tidsserier og dermed kjenner man ikke andel av produksjon.  
 
På sikt kunne det vært interessant å pålagt netteier å måle og sende inn 
produksjonsserie på alle plussanlegg. Dette for bedre oversikt over hvor mye som 
produseres lokalt  
 
I høringen har man basert seg på at eier av anlegget ikke er en tjenesteleverandør. I 
slike tilfeller vil man gjerne fakturere de som får strøm fordelt. Dette underbygger at 
elhub må kunne sende produksjonsserie både på hva som fordeles totalt og hva som 
er blitt fordelt på de enkelte målepunktene, både til kraftleverandør, tredjeparter og 
eier av produksjonsanlegget.  
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