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Høring - Forslag om innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon 

Det vises til kombinerte høringer fra Skatteetaten og NVE på innføring av modell for deling av 
overskuddsproduksjon. Begge høringer har frist 30. september og Coop vil komme med sine 
merknader samlet i dette dokumentet.  

Bakgrunn 

Coop registrerer at det i forslagene ligger til grunn et ønske om å forenkle prosessen for deling av 
overskuddsproduksjon fra fornybare energikilder. Dette er positivt og vil bidra til at flere kan benytte 
seg av rene energikilder. Coop registrerer videre et forslag om tak på 500 kW produksjon før avgift og 
moms blir fakturert på produksjon over dette. Energien vil kunne deles mellom flere målepunkter, 
men være avgrenset til definisjonen av «samme eiendom», som i dette tilfellet er satt til «samme 
kommune-, gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer». 

Coop har merknader på følgende punkter. 

Satsing på fornybar 

NVE har anslått at vi kan kutte 30 prosent av Norges strømforbruk gjennom tiltak innen 
effektivisering. For næringsbygg vil solceller kunne bidra til å ta kraftintensiv industri vekk fra 
konvensjonelle energikilder og over til fornybare. Dersom byggene er store, vil de også kunne forsyne 
nærliggende bedrifter eller være en leverandør av energi på nettet til lokalsamfunnet.  

Gjennom utvidelsen av lageret til Coop på Gardermoen har konsernet installert Norges nest største 
solcelleanlegg på bygg med mål om energipositivt regnskap. Tiltaket har medført eksport over 1 
MW/h via et målepunkt og en samlet eksport fra 4 målepunkter som ila 2022 vil overstige 1 GWh, og 
har naturlig medført at konsernet ønsker å levere til nærliggende bygg eller ha mulighet til å fordele 
produksjonen mellom målepunktene. Dette er et eksempel som også vil være gjeldende ved 
etablering av solproduksjon på Coop sine industri- lager- og større butikker som f.eks. Obs og Obs 
BYGG 

500 kW grense 

Coop vurderer den øvre grensen på 500 kW før man blir belastet avgift og moms som en ulempe for 
full utnyttelse av potensialet på nærings- og industribygg. Grensen reflekterer heller ikke volumene 
som er realiserbare for både næringsliv og flere større borettslag, som er anslått å ligge langt høyere 
enn 500 kW for flere bygg. 

Coop vurderer konsekvensen til å bety behov for store investeringer i økt nettkapasitet fremfor at 
lokal produksjon kan dekke behov til bygg i nærheten. Dette vil være tilfellet i eksempelvis 
næringsparker som ved Coop sitt lager på Gardermoen, men også områder der mye kraftkrevende 
industri er konsentrert. 

Coop registrerer bekymringen tilknyttet at spleiselaget for nettleie kan måtte tas av færre nettkunder 
dersom aktører eller enkeltpersoner med større fornybarproduksjon unntas avgifter. Coop vil møte 
denne bekymringen med å understreke at økt satsing på lokal fornybarproduksjon vil medføre 



 

 

mindre behov for investeringer og oppgraderinger i strømnettet. I tillegg vil økt lokal produksjon av 
fornybare energikilder avlaste øvrig nettkapasitet med bruk av slik som mikronett. Dette har vi sett 
gode eksempler på i slik som Powerhouse Trondheim de siste årene.1     

Samme eiendom 

Coop registrerer at definisjonen av eiendom i høringsnotatet er definert til «samme kommune-, 
gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer». Coop har forståelse for at definisjonen vil gjøre 
den administrative behandlingen enklere, men presiserer likevel at avgrensningen bidrar til at 
nærliggende nabobygg og annen kraftkrevende industri ikke kan utnytte synergiene av å dele 
energien. For å utvide muligheten til deling av strøm mellom bygg, kan slik utveksling av strøm skje 
mellom to juridiske enheter utenom strømnettet via eget lavspent strømkabel. Til sammenligning 
leverer Coop spillvarme (varmt vann) til Statkraft i forbindelse med lagerutbyggingen på 
Gardermoen, hvor myndighetene ikke er inne å kontrollerer. 

Coop mener derfor det bør tilrettelegges for mulighet til å dele overskuddsstrøm med nabobygg uten 
at det skal påløpe ekstra nettkostnader. Gevinstene vil bli store i et samfunnsøkonomisk perspektiv, 
både i forhold til utnyttelse av strøm, men også redusert behov for utbygging av mer nettkapasitet. 
Muligheten for å dele strøm med nabobygg vil også redusere kostnadene for alle til bruk og 
vedlikehold av nettet dersom ikke større utbygginger er nødvendig. Coop mener eksempelvis en 
radiusbestemt ordning vil sikre utnyttelsen av potensialet for å dele strøm fra fornybare energikilder. 
Alternativt kan det legges til krav om at produsenten rapporterer hva som er produsert av 
eksempelvis solenergi, hva som er brukt i eget bygg og hva som er levert på nett og til nabobygg. 
Dette skjer alt i dag via AMS måleren til nettselskapet.  

Oppsummering 

I sum foreslår Coop følgende: 

- Helst fjerne, men i det minste øke fritaksgrensen på 500 kW før avgift og moms påløper. 
- Åpne muligheten for å dele produsert strøm til nabobygg avgiftsfritt. Eksempelvis vil en 

radiusbestemt ordning med deling med lavspent ledning sikre denne gevinsten som et 
alternativ til bruk av gårds- og bruksnummer.  

- Strømdeling må kunne skje mellom målepunkt tilknyttet samme bygg. Større nærings- og 
industribygg har gjerne flere trafoer, og dette må hensyntas. 

 

Vi stiller oss tilgjengelig ved spørsmål og stiller gjerne til møte ved behov. For øvrig stiller Coop seg 
bak høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke i denne saken. 
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1 Brattøra kan bli verdens første grønne bydel, men regelverket er festbrems | Europower (europower-
energi.no) 

https://www.europower-energi.no/elektrifisering/brattora-kan-bli-verdens-forste-gronne-bydel-men-regelverket-er-festbrems/2-1-1016638
https://www.europower-energi.no/elektrifisering/brattora-kan-bli-verdens-forste-gronne-bydel-men-regelverket-er-festbrems/2-1-1016638

