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Høring om modell for deling av overskuddsproduksjon 

 

Samfunnsbedriftene Energi (SBE) er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for i overkant av 
150 energiselskap, herunder en stor andel selskap med oppgaver innen distribusjon og 
omsetning av kraft. Disse selskapene vil til dels, bli sterkt berørt av eventuelle endringer. 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslår i rapport nr 4/2022 relativt store endringer 
i hvordan overskuddsproduksjon kan håndteres. Mange aktører og potensielle kjøpere av 
solcelleanlegg ivrer for deling av overskuddsproduksjon. Nettselskapene og øvrige kunder er 
derimot mer skeptiske, både av tekniske og økonomiske årsaker. 

Økt fornybar kraftproduksjon bør være et klart mål i Norge og SBE mener det er fornuftig å 
tilrettelegge for økt distribuert kraftproduksjon av flere slag. Vi støtter derfor den 
kompromissløsningen som er foreslått. 

Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at det også er andre og store uløste utfordringer 
forbundet med strømproduksjon fra solceller. Store deler av distribusjonsnettet er ikke 
dimensjonert for å ta imot store mengder uregulert strømproduksjon. Kunders rett til å mate 
inn strøm uten å betale for eventuelle oppgraderinger er derfor utfordrende for mange 
nettselskap, og det er behov for en bred diskusjon om dette temaet. SBE mener denne 
utfordringen ligger utenfor temaet for denne høringen og vil ta opp dette i andre 
sammenhenger. 

 

Vurderinger 
Det foreslås å innføre en plikt til å rapportere installert ytelse for alle innmatingskunder i 
Elhub. Høringsrapporten har en god begrunnelse for forslaget og det vil være relativt enkelt å 
gjennomføre. SBE har derfor ingen innsigelser til forslaget. 

Hoveddelen av høringen gjelder den foreslåtte delingsløsningen. SBE ser helt klart 
problemer innenfor flere temaer her. Det er både for geografisk og effektmessig avgrensning, 
mye å vurdere. RME har anført gode argumenter for ulike løsninger og SBE mener den 
foreslåtte løsningen er et akseptabelt kompromiss. Eiendom er lett å håndtere som enhet og 
500 kW er stort nok for de aller fleste, innen gruppen som opprinnelig ble sett på som 
plusskunder. Her tolket som husholdninger innen ulike typer boliger. 
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Overskuddsproduksjon var opprinnelig ikke et mål i seg, men dagens høye strømpriser har 
endret motivasjon og dimensjonering for mange kunder. Og det bør uansett legges til rette 
for at tidvis overskudd av kraft kan deles på en god måte. Forslaget ser ut til å ivareta dette, 
både når det gjelder hvem som kan dele og hvem det kan deles med. 

Vi har registrert ønsker om deling over både større avstand, tid og spenningsnivåer. Dette vil 
i praksis bli en svært gunstig forskjellsbehandling på bekostning av øvrige kunder. Det kan 
derfor vanskelig forsvares å gå inn for slike ordninger. 

Den praktiske gjennomføringen av delingen av overskuddsproduksjon kan gjøres både 
enkelt og komplisert. Den foreslåtte ordningen ser ut til å være ryddig og håndterbar og stort 
sett noenlunde enkel. Muligheten for å kunne benytte ulike typer fordelingsnøkler kan 
oppfattes som en komplikasjon, men er trolig også sterkt ønsket av aktørene. Og med en 
løpende automatisk håndtering i Elhuben av måledata er dette trolig en god løsning. 

SBE har ingen innsigelser til den foreslåtte tidsplanen for ikrafttredelse. 

 

Konklusjon 
SBE støtter den foreslåtte modellen for deling av overskuddsproduksjon.  
 
Utfordringene knyttet til retten til å være plusskunde blir i svært begrenset grad behandlet i 
høringen. SBE omtaler derfor ikke disse problemene i vårt høringssvar, men varslet at dette 
vil bli tatt opp i et eget innspill og uavhengig av denne høringen. 
 
Med vennlig hilsen  

Cecilie Bjelland  

Direktør          
Samfunnsbedriftene Energi 


