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Forslag til endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet og 
avregningsforskriften – Innføring av modell for deling av 
overskuddsproduksjon 
Dette er et høringssvar fra Elmera Group ASA til RMEs høringsdokument nr 4/2022 om 
innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon.  

Elmera Group ASA støtter RMEs forslag om å gi borettslag, sameier og næringskunder i 
samme bygg muligheten til å dele felles produksjon av strøm bak sitt målepunkt, for på 
denne måten å redusere sitt eget forbruk før avregning av nettleie og offentlige avgifter. 
Forslaget vil gi disse kundegruppene de samme mulighetene til å investere i ny fornybar 
produksjon som eneboliger har i dag. Endringen vil trolig føre til økt utbyggingstakt av 
spesielt sol på tak, noe som er svært positivt i dagens anstrengte kraftmarked.  

Elmera Group ASA har også forståelse for at det må settes en grense for hvor stor effekt 
som kan være med i ordningen, da dette som nevnt i høringen representerer en omfordeling 
av nettleie, og tap av offentlige inntekter fra avgifter. Det er også positivt at det gis anledning 
til å installere et større anlegg enn det som kommer inn under ordningen.  

Elmera Group ASA har også forståelse for at ordningen må ha en geografisk avgrensning, 
og at denne bør gjøres så lite administrativt krevende som mulig. Vi vil likevel gjøre 
oppmerksom på at vår erfaring tilsier at bruken av gårds- og bruksnummer praktiseres veldig 
forskjellig, både i samme kommune og mellom kommuner. Det betyr for eksempel at et sted 
kan flere bygninger ligge inn under samme gårds- og bruksnummer, mens andre steder er 
det flere gårds- og bruksnummer i samme bygning. Vi ber RME om å være obs på at den 
foreslåtte geografiske avgrensningen sannsynligvis vil skape en del støy når søknadene om 
å etablere delt egenproduksjon begynner å komme inn til nettselskapene.   

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er spørsmål eller uklarheter i vårt høringssvar.  
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