
 

Åpen informasjon / Public information 

 
Besøksadresse 
Nydalen allé 33, 0484 Oslo 

 
Postadresse 
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo 

 
Foretaksregister 
NO 962 986 633 MVA 

 
T +47 23 90 30 00 
F +47 23 90 30 01 

 
W statnett.no 
E firmapost@statnett.no  

 
Reguleringsmyndigheten for energi   Saksbehandler: Karen Elise Røsandnes 
Middelthuns gate 29     Dato: 29.09.2022 
0301 Oslo       
 

Høringssvar fra Statnett SF på forslag til endring i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet og avregningsforskriften – Innføring av modell for deling av 
overskuddsproduksjon  
Vi viser til RME sitt høringsdokument Nr.4/2022 om endringer knyttet til ny modell for deling av 
overskuddsproduksjon. Forslaget gir produsenter av fornybar kraft mulighet til å dele produksjonen sin 
med øvrige nettkunder på samme eiendom. Denne ordningen finnes allerede i dag for eneboliger og 
andre bygg med ett målepunkt mot nettselskapet, men den forslåtte modellen tilrettelegger for at også 
de som bor i flermannsbolig og boligblokker hvor hver boenhet/leilighet har sin egen måler og eget 
kundeforhold mot nettselskapet, også kan utnytte produksjonen til å redusere sitt eget forbruk fra nettet. 
Dette medfører at de også får fritak fra å betale nettleie, merverdiavgift og elavgift for dette forbruket. 
RME foreslår en modell hvor det vil være mulig å dele produksjon innenfor eiendommen tilsvarende en 
effekt på 500 kW, men det kan totalt være høyere installert effekt på eiendommen.  

I dag er det meste av nettkapasiteten til forbruk i transmisjonsnettet reservert og behovet for 
nettutbygging er omfattende. Økt kapasitet som følge av nye nettinvesteringer som er under planlegging 
og bygging er også allerede for det meste reservert. For at Norge skal kunne posisjonere seg for en 
andel av den grønne industriveksten som følger av energiomstillingen, vil det kreve tilgang til mer 
fornybar kraftproduksjon. Statnett støtter forslaget slik det er foreslått, men på bakgrunn av behovet for 
økt fornybar kraftproduksjon har vi et innspill på nivået på foreslåtte maksimalgrense for effekt presentert 
i forslaget.   

I henhold til nivået på maksimalgrensen viser vi til Retningslinjer for enf § 6-1 som sier at 
produksjonsanlegg er rapporteringspliktige når samlet installert effekt er større enn eller lik 1 MW. I 
tillegg forstår vi fra forslaget at det ikke gjøres endringer i ordningen om plusskunder, slik at det ikke på 
noe tidspunkt mates ut mer enn 100 kW. Statnett ser derfor ikke et hinder for at grensen kan vurderes 
høyere enn 500 kW. Vi viser også til Elhub AS sitt innspill om at en eventuell justering av 
maksimaleffekten ikke vil ha innvirkning på Elhub isolert. Samtidig er Statnett opptatt av å sikre en høy 
aksept for finansieringen av nettet og at utvikling av denne ordningen må ses i forhold til samlede 
omfanget av kunder som får redusert nettleien fremover.   

Statnett som avregningsansvarlig støtter innspillene sendt inn fra Elhub AS i separat dokument.  

Til slutt vil vi understreke at RME har levert et godt dokument med forslag til en modell som vil 
tilrettelegge for mer grønn energi og bidra til omstillingen i Norge. 
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