
 

   
 

1 
 

 

 

30.09.2022 
   
    

Høring om innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon og 
høring fritak for fornybar energi som brukes på samme eiendom – 
høringssvar fra Småkraftforeninga 
 

Vi viser til høringer fra RME og Skattedirektoratet om henholdsvis innføring av modell for deling av 
overskuddsproduksjon fra kraftverk og fritak for fornybar energi som brukes på samme eiendom. I og 
med at dette i stor grad er høringer om samme tema, og uansett samles på samme saksnr. i RME 
finner vi det mest hensiktsmessig å sende høringssvaret som et dokument som omfatter begge 
høringene.  

Småkraftforeninga er positive til at det foreslås at flere nettkunder kan dele på produksjonen opp til 
en fastsatt effektgrense fra et produksjonsanlegg for fornybar energi. Vi tror også at 500 kW kan 
være en fornuftig grense der ulike hensyn er veid opp mot hverandre. 

Forslaget har imidlertid etter vårt syn noen svakheter: 

 Forslaget ser primært ut til å være rettet mot solenergiprodusenter i byer og tettbygde 
strøk, gjerne i blokker med selveierseksjoner under samme gårds- og bruksnummer eller 
ulike borettslagformer. Modellen passer hverken for vannkraftverk eller distrikts-Norge og 
vi mener primært at modellen må gjelde for alle - uavhengig av om de bor i byen eller på 
landet. Gårds- og bruksnummer fungerer altså dårlig som avgrensning. Selv et felleseid 
småkraftverk bygd av naboer i som eier fallretten sammen faller utenfor 

 Forslaget er lite distriktsvennlig ved at det er mange ulike eiendomsformer ute i rurale 
strøk der gards- og bruksnummer ikke på langt nær fanger opp alle eiendommer som reelt 
sett ligger inn under samme gårdsbruk. Det stopper også naboer i grendelag fra samarbeid 
om fornybar kraftproduksjon. Altså at flere gårdsbruk eller andre naboer kan gå sammen 
for å finne gode løsninger 

 I forslaget er det ikke er tatt høyde for at det på en eiendom kan være ulike 
produksjonsformer fra eksempelvis både vann og sol, typisk minikraftverk og solcellepanel 
på et låvetak. Da har en både fysisk innmating til et målepunkt samtidig som en kan motta 
virtuell produksjon gjennom delingsløsning. Dette er det ikke tatt høyde for i forslaget 
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Småkraftforeninga foreslår følgende:  

 Deling av strøm må også gjøres tilgjengelig for nabolag i distrikts-Norge. Da må kriteriet om 
samme gårds- og bruksnummer fjernes 

 Om man beholder kriteriet om «samme eiendom» må det tas høyde for at samme 
gårdsbruk kan ha flere ulike bruksnummer  

 Småkraftforeninga mener at det er plasseringen av vannkraftverket som skal avgjøre hvem 
som er innmatingskunden og ikke eierstrukturen til kraftverket. Selv om det er en 
bakenforliggende eier som ikke er lokalt bosatt, så er kraftverket plassert «lokalt» med 
velsignelse av grunneierne som har leid ut grunn og rettigheter. Disse må da fortsatt ha 
anledning til å dele produksjonen opp til 500 kW fra det lokale kraftverket 

 Som et tilleggsforslag ber Småkraftforeninga om at kommunene får vedtaksmyndighet for 
å avgjøre konsesjonsplikt for kraftverk med installert effekt < 500 kW 

 

Utdyping og begrunnelse 

Småkraftforeninga konstaterer at forslagsstiller flere steder understreker at deling av produksjon skal 
begrenses til boenheter knyttet til samme gards- og bruksnummer (eiendom). Vi oppfatter dette som 
i veldig stor grad å være rettet mot solcelleanlegg i tettbygde strøk, for eksempel ved at flere 
andelseiere i en boligblokk kan gå sammen om å installere et solcelleanlegg på taket og så dele på 
denne produksjonen. Når ikke naboer på landsbygda kan gjøre det samme bare fordi de ikke tilhører 
samme eiendom blir dette etter vår oppfatning et lite distriktsvennlig forslag. 
 
Selv om det i forslaget heter at modellen skal gjelde for alle typer produksjon fra fornybare anlegg så 
blir forslaget på et vis diskriminerende ved at det i liten grad er tatt hensyn til eierstrukturen i et lite 
vannkraftverk og ei heller bosettingsmønsteret på landsbygda. Småkraftforeningas primære 
standpunkt er derfor at det som et minimum må legges til rette for at utbyggere som går sammen 
om å bygge et kraftverk skal omfattes av modellen, men fortrinnsvis skal det legges til rette for at det 
kan etableres slike lokale delingsgrupper uavhengig av om de er medeier, eiendomsbesitter eller kun 
er bosatt nær produksjonsenheten. Så lenge det er en begrensning på maksimalt effektuttak som 
skal omfattes så vil det også være begrenset hvor mange dette kan omfatte. Når i tillegg netteier får 
ansvar for å melde inn til elhub hvilke målepunkter som skal inngå i delingen kan vi ikke se at det skal 
være nødvendig å avgrense modellen til å gjelde innenfor samme eiendom.  
 
Derom vi ikke får gjennomslag for en slik løsning har vi følgende kommentarer til modellen: 
 
Det heter i forslaget: «Småkraftprodusenter som har produksjonen og forbruket på samme eiendom 
vil følgelig kunne omfattes av delingsløsningen. Det er i disse tilfellene avgjørende at generatoren, 
tilknytningspunktet og forbruket er på samme eiendom for å kunne inngå i delingsløsningen.»  
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For det første vil vi påpeke at det er høyst ulikt hvordan eierstrukturer er ute i distriktene. Det kan 
være eiendommer som reelt sett tilhører ett gards- og bruksnummer, men som likevel historisk er 
skilt ut som eget gards- og bruksnummer. Eksempelvis kårboliger for den eldre generasjonen eller 
husmannsplasser som tidligere var bebodd av leilendinger, men som nå disponeres av hovedbruket. I 
tillegg så vil vi minne om at slik deling også kan gå til driftsbygninger med store strømuttak. Disse kan 
være etablert på felles utmark for flere bruk, altså sameier, eller at det er flere gårdsbruk som har 
gått sammen om å etablere et fellesfjøs, som tilfeldigvis har blitt liggende på et spesifikt 
matrikkelnummer. 
 
Videre vil vi påpeke at småkraftverk i de fleste tilfelle utnytter fall som går over flere eiendommer. 
Det er da disse eierne som i fellesskap har bygget et kraftverk, men som nødvendigvis blir liggende 
på et eget matrikkelnummer, ofte på en utskilt festetomt. Etter vårt syn vil det slå veldig skjevt ut om 
det kun er den som står som eier av eiendommen som kan ta ut overskuddskraft, og ikke øvrige eiere 
av kraftverket.  
 
Småkraftforeninga mener at for vannkraftverk så må ordningen tilpasses ved at alle gards- og 
bruksnummer som inngår i et fall som utnyttes også skal kunne inkluderes i delingsordningen, og ikke 
bare den eiendommen der produksjonsanlegget mer eller mindre tilfeldigvis står som skal ha rett til 
overskuddsproduksjon. 
 
Gitt det som er skrevet over om mangfoldet av eiendomsformer i distrikts-Norge, så kan en i verste 
fall oppleve at lokale eiere av kraftverk ikke får rett til deling av overskuddsproduksjon. Etter vårt syn 
er dette en lite distriktsvennlig løsning. I tillegg til at alle gards- og bruksnummer som har fall som 
utnyttes i kraftverket skal være inkludert, så må også alle eiendommer som reelt sett hører inn under 
disse gards- og bruksnumrene inkluderes i ordningen. 
 
Vi ser også at det er foreslått at kunder ikke kan ha innmating av fysisk produksjon fra sitt målepunkt 
og samtidig motta produksjon virtuelt gjennom delingsløsningen. Dette er på grunn av begrensninger 
i elhub. Dette mener vi er en lite fremtidsrettet løsning. Mange gårdsbruk installerer for tiden 
solceller på driftsbygninger eller hovedbruket, samtidig som de kan ha et vannkraftverk som de kan 
motta fysisk produksjon fra. Slik vi oppfatter det vil en da ikke kunne inkludere produksjonen fra 
solcelleanlegget dersom en samtidig mater inn effekt fra vannkraftverket. Så lenge det er elhub som 
medfører begrensninger så mener vi at da får en forbedre elhub til å håndtere slike tilfelle. 
 
Det står ellers at «…en produsent av elektrisitet fra fornybar energikilde har rett til å dele produksjon 
(…..) med øvrige nettkunder innenfor samme eiendom.» Når det i tillegg skrives at innmatingskunden 
skal befinne seg på samme eiendom som de/den kraften blir delt med har vi en kommentar. I mange 
tilfelle leier falleierne ut fallretten til eksterne leietakere eller selskap som har disposisjonsretten til 
kraftverket for en bestemt leieperiode. Disse vil naturlig nok ikke befinne seg på eiendommen. 
Falleierne vil like fullt ha interesse av at kraftverket omfattes av delingsordningen. Vi forventer derfor 
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at det er kraftverket i seg selv som skal regnes som innmatingskunden og ikke eierne bak. Vi ber om 
at dette blir avklart når ordningen innføres.  
 
Småkraftforeninga oppfatter ellers forslaget dithen at en hovedintensjon er å legge til rette for økt 
produksjon av småskala fornybar energi i distriktene. Dette er noe foreninga støtter helhjertet. I den 
forbindelse vil vi da påpeke at satsingen på vannkraftproduksjon fra små vannkraftverk har hatt en 
sterk distriktspolitisk begrunnelse. I 2018 fikk kommunene vedtaksmyndighet for kraftverk med 
installert effekt < 1 MW. Begrunnelsen var blant annet at kommunene da får større 
beslutningsmyndighet over egne ressurser, samtidig som det kunne avhjelpe på 
saksbehandlingstiden. Vi står nå i noe av den samme situasjonen som da når det gjelder 
konsesjonspliktvurderinger av mini- og mikrokraftverk der NVE sitter med vedtaksmyndigheten. NVE 
har i juni i år sagt at konsesjonspliktvurderinger av slike små kraftverk ikke er prioritert. Samtidig er vi 
kjent med at det er en rekke falleiere som planlegger små kraftverk og ser for seg å dele 
kraftproduksjonen lokalt. For at disse søknadene skal få en akseptabel behandlingstid mener vi det vil 
være hensiktsmessig om vedtaksmyndigheten for konsesjonsplikt av kraftverk kan delegeres til 
kommuner for kraftverk med installert effekt < 500 kW. Dette vil da harmonere med grensa som er 
satt for maksimalt tillatt effekt som kan fordeles. Vi har for tiden svært mange henvendelser fra 
grunneiere som vurderer muligheten for å etablere et lite kraftverk og for dem vil det være av 
betydning om de kunne få en rask avklaring av konsesjonsplikten fra en instans som vil være 
kompetent til å vurdere slike mindre vassdragssaker.  
 
Vi har ellers ikke noen særskilte kommentarer til den parallelle høringen fra Skattedirektoratet annet 
enn at det også der må endres at de som er fritatt for elavgift fra delingen av 
overskuddsproduksjonen er de som befinner seg på samme gards- og bruksnummer som 
produksjonsenheten.  
 
 
 
For Småkraftforeninga 
 
Øystein Grundt 
Spesialrådgiver - vannkraft 


