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NBBLs uttalelse til ny plusskundeordning for borettslag, sameier 
og næringsbygg 
 
 
 
Om NBBL 
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig 
interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for 
deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og 
bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig 
og et godt bomiljø.  
 
Sammen med våre 41 medlemslag utgjør vi Norske Boligbyggelag. Boligbyggelagene 
har 1.186.000 medlemmer og forvalter om lag 594.000 boliger i over 15.300 
boligselskap over hele landet. NBBL arbeider med saker som opptar både 
boligbyggelag, borettslag og beboere. 
 
I denne høringsuttalelsen har NBBL vektlagt ivaretakelse av interessene til boligeiere 
som bor i eksisterende borettslag og sameier (boligselskap) og deres muligheter for 
produksjon av strøm til eget forbruk.  
 
Bakgrunn 
I dag kan eiere av eneboliger og noen yrkesbygg med en enkelt strømmåler produsere 
og bruke egenprodusert strøm uten å betale elavgift og nettleie. Det kan imidlertid 
ikke borettslag, sameier og næringsbygg med flere strømmålere. Forslaget skal rette 
opp i denne urettferdige forskjellsbehandlingen, som oppsto for ca 10 år tilbake ved at 
det ble krav om individuelle strømmålere i boliger. Tidligere kunne borettslag og 
sameier produsere og bruke egenprodusert strøm bak en fellesmåler, uten avgifter og 
nettleie. Innføring av individuelle målere førte til at egenprodusert strøm under 
fellesmåler fikk en målt transport via strømnettet over til individuelle målere i 
boligene, og dermed ble strømmen belagt med avgifter og nettleie. NBBL har siden 
denne urettferdigheten oppsto arbeidet for at flermannsboliger skal likebehandles med 
eneboliger og andre bygg med en enkelt strømmåler. 
   
Det er mange gode grunner til å stimulere til egenproduksjon av strøm. Lokal 
strømproduksjon på boligbygg til eget forbruk reduserer husholdningenes behov for 
kjøp av strøm fra nettet, og gjør de mindre sårbare for varierende kraftpriser. Spart 
strøm fra nettet slår også positivt ut på kraftbalansen ved å gi mer tilgjengelig kraft til 
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andre formål i samfunnet. Salg av eventuell overproduksjon på nettet gir andre kunder 
tilgang på mer fornybar kraft. Norge har behov for mer fornybar kraft for å fase ut 
fossil energi og etablere ny industri. Mer lokal strømproduksjon er et nødvendig 
supplement til ny vann- og vindkraft, samt energieffektivisering, for å nå våre 
klimamål. Forslaget støtter derfor opp om både privatøkonomiske og 
samfunnsøkonomiske gunstige investeringer.  
 
NBBL vil spesielt vektlegge at forslaget gir sluttkundene mulighet til å delta i 
kraftproduksjon og selv aktivt bidra til viktige samfunnsmessige mål. Sluttkundenes 
oppslutning om, og mulighet til å være «prosumenter», er nødvendig for å skape 
legitimitet og tillitt til endringer i kraftsystemet som følger av ambisiøse klimamål, 
behovet for økt forsyningssikkerhet og behov for ny kraft for industriell vekst. 
 
Om forslaget 
Forslaget innebærer en ny ordning for deling av egenprodusert fornybar strøm for 
flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Den legger til rette for at flere 
kan produsere strøm fra for eksempel solcellepanel på taket og slippe nettleie og 
elavgift for bruk av kraft de selv har produsert. Nettselskapene får en plikt til å 
rapportere produksjonsanleggenes installerte effekt i Elhub. 
 
Innføring av AMS har gitt den enkelte boligeier tilgang til strømmarkedet, oversikt over 
eget forbruk og mer nøyaktig avregning. Men den har også forårsaket nevnte ulemper. 
Ulike regjeringer har lovet en løsning på dette siden 2016. Høringsforslaget gir en 
løsning som vil kunne iverksettes fra 1. januar 2023, og baserer seg på et forslag 
presentert i notat fra RME av august 2021. Forslaget vil gi en besparelse ved deling av 
produksjon på 77 øre/kWh, og en gevinst på 42 øre/kWh mot alternativet med å mate 
kraft inn på nettet. NBBL har beregnet et teknisk potensial på opp mot 1,3 TWh 
solkraft på eksisterende blokkbebyggelse dersom tilgjengelige takflater tas i bruk. 

 
NBBL mener 
 
NBBL er positiv til forslaget, med noen merknader. Gitt den lange ventetiden fra 2016, 
og at det haster for norske borettslag og sameier å få mulighet for avgiftsfri bruk av 
egenprodusert kraft på like vilkår som andre kunder, ber vi om at iverksetting av ny 
ordning innen 1. januar 2023 prioriteres.  
 
Dersom noen av våre merknader ikke lar seg innarbeide uten ny høring eller 
utsettelse, ber vi altså om at forslaget likevel vedtas. Grunnen til denne pragmatiske 
holdningen er at det er bedre å gi et stort antall boligselskap mulighet for mer lønnsom 
produksjon av egen solkraft nå snarlig, enn å utsette en slik ordning inntil svakheter 
ved forslaget er rettet. Vi mener ordningen enkelt vil kunne justeres på kort tid, etter 
kartlegging og evaluering av eventuelle ulemper. 
 
Effektgrense på 500 kW produksjon 
Det foreslås at produksjon fra anlegg med installert effekt opptil 500 kW kan deles 
innenfor samme eiendom.  
 
NBBL ber om følgende, i prioritert rekkefølge: 
• At maks terskel settes for «overskuddseffekt» som selges direkte på nettet 
• At maks terskel settes på effekt fra vekselretter 
• At maks effektgrense økes til 1000 kW. Det vil gi plassering av anlegg på bygg 

større spillerom mellom vegger og tak med ulik soleksponering gjennom dagen 
 
Deling begrenses geografisk til «eiendom»  
Ordningen som foreslås avgrenses til deling innenfor «eiendom», som defineres som 
ett og samme gårds- og bruksnummer, eventuelt festenummer.  
 
Dette begrenser ordningen til å gjelde kunder i flermannsbolig innenfor en og samme 
eiendom. Et boligselskap kan bestå av flere eiendommer, og ha flere fellesmålere og 
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individuelle målere. For slike boligselskap vil denne grensen derfor bli vilkårlig: Noen 
innenfor boligselskapet kan ekskluderes fra ordningen, og/eller noen av 
boligselskapets andelseiere eller seksjonseiere belastes elavgift og nettleie for 
egenprodusert strøm. 
 
NBBL ber om at grensen settes for «boligselskap». Boligselskap er geografisk klart 
avgrenset.  
 
Alternativt må forskriften få en unntaksbestemmelse som gjør det mulig for 
nettselskapene å godkjenne deling mellom eiendommer innenfor samme boligselskap. 
En slik unntaksbestemmelse kan gjelde boligselskap som har bygg plassert på flere 
eiendommer, og basere seg på vilkår om «elektrisk nærhet» eller lignende. 
 
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). NBBL mener dette gir uhensiktsmessige begrensninger for boligselskap med 
komplisert målerstruktur, for eksempel selskap med flere bygg og fellesmålere. 
Forslaget innebærer at dersom et boligselskap består av to bygg A og B, hver med 
egen fellesmåler og solstrømproduksjon på begge bygg, så vil overskuddsstrøm fra 
bygg A ikke kunne deles med forbruk under fellesmåleren i bygg B. Dersom bygg B 
inneholder garasjeanlegg med ladeanlegg for elbil eller felles energisentral, og bygg A 
er best egnet for solkraftanlegg, er dette en urimelig begrensning. 
 
NBBL ber om at det gis mulighet for å dele overskuddsproduksjon mellom bygg på 
samme eiendom innenfor samme boligselskap, uavhengig av målerstruktur. 
 
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 og nettselskap. 
 
Oppsummert støtter NBBL at forslaget innføres fra 1.1.2023, på tross av påviste 
forbedringsmuligheter. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA 
 
 
Bård Folke Fredriksen 
Adm. direktør 


