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Huseiernes innspill til RMEs forslag om innføring av modell for deling av 
overskuddsproduksjon 
 
Huseierne er en partipolitisk uavhengig forbrukerorganisasjon for landets boligeiere. Vi har 
265.000 medlemmer, noe som utgjør ca. 10 prosent av alle landets husholdninger. 
Medlemmene våre bor i leiligheter, rekkehus og eneboliger og representerer bredden i den 
norske boligmassen. Vi vil bidra i utvikling av politikk som sikrer at vi kan opprettholde en 
boligmodell hvor folk flest har økonomisk mulighet til å eie og ta vare på sitt eget hjem.  
 
I tiden fremover blir det viktig at vi stimulerer landets husholdninger, sameier og borettslag til 
å investere i viktige energitiltak som bl.a. solpaneler på eget tak, slik at vi både kan bruke 
mindre strøm og bruke strømmen smartere enn i dag. Det er bra for lommeboka, klimaet og 
strømnettet vårt i en tid hvor vi er helt avhengig av å utnytte eksisterende nett bedre. 
Elektrifiseringen vil kreve utbygging av både nytt nett og ny produksjon. Energieffektivisering 
og egenproduksjon kan bidra til å redusere og forsinke slik utbygging.  
 
Det å raskt gjøre det enklere og billigere for borettslag og sameier å utnytte strømmen de 
selv produserer fra solcelleanlegget på taket er viktig. Det haster for landets sameier og 
borettslag å komme i gang med å få tilgang til strøm produsert på egen eiendom. Huseierne 
anbefaler derfor at ny delingsmodell for overskuddsproduksjon i flermannsboliger innføres fra 
1.1.2023. Vi har imidlertid noen merknader som vi håper RME tar med seg i det videre 
arbeidet med modell for overskuddsproduksjon. 
 
Positiv til forlaget 
 
Huseierne er positiv til at Olje- og energidepartementet ga Reguleringsmyndigheten for 
energi, RME, oppdrag om å utforme og sende forslag til forskriftendringer på høring for å 
innføre ny modell for deling av overskuddsproduksjon. Det er også positivt at forslagene er 
utformet i samarbeid med Skattedirektoratet for å sikre at regelverk for elavgift, nettleie og 
avregning er samstemte. 
 
Essensen i forslaget er at produsenter av fornybar kraft kan dele produksjonen sin med 
øvrige nettkunder på samme eiendom. Kunder som går sammen om å investere i fornybar 
kraftproduksjon innenfor en felles eiendom, vil dermed kunne utnytte produksjonen til å 
redusere eget forbruk i nettet. Dette vil typisk gjelde kunder i flermannsboliger eller i 
boligblokker.  

Det er også foreslått en grense der produksjonen fra anlegg med installert effekt opptil 500 
kW kan deles mellom flere målepunkter innenfor samme eiendom. Delingsløsningen er 
uavhengig av hvor mye installert effekt det samlet sett er på eiendommen.  
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I tillegg foreslår RME å pålegge nettselskapene å innhente informasjon om, og registrere 
installert effekt for alle anlegg som mater kraft inn på nettet. Dette er for å ivareta en god 
oversikt over installert effekt i det norske kraftnettet. 

Kjent problemstilling 

Huseierne har over lang tid blitt kontaktet av beboere i flermannsboliger som sameier og 
borettslag, som ønsker lik behandling med andre boligeiere når det kommer til produksjon og 
bruk av egenprodusert strøm. I dag er disse ikke innlemmet i plusskundeordningen, siden 
det i disse boformene er flere strømabonnenter knyttet til samme bygg. 

Egenprodusert solstrøm er konfliktfri energi, og potensialet i landets flermannsboliger og 
blokker er stort. Det er mange fordeler knyttet til det å innlemme flermannsboliger i 
plusskundeordningen. Å benytte seg av egenprodusert strøm gjør at flermannsboligene 
kjøper inn mindre, i tillegg til at overskuddsstrømmen som mates inn igjen på nettet kommer 
alle til gode. Derfor er dette viktige og riktige grep i en tid hvor vi har behov for å frigjøre og 
produsere mer kraft. 

Riktig med unntak for avgifter på egenprodusert strøm 

I dag er det fritak for strøm produsert i solceller, noe som småhus og næringsbygg har dratt 
god nytte av lenge. Men borettslag og sameier har hittil betalt både elavgift, merverdiavgift 
og nettleie på egenprodusert strøm fra eget solcelleanlegg. Det henger sammen med at 
dagens fritak forutsetter at solcelleanlegget ikke er koblet til det ordinære strømnettet, og det 
er nettopp dette som har gjort det vanskelig for blant annet boligselskaper som sameier og 
borettslag å utnytte fritaket. Innføringen av AMS gjorde at borettslag og sameier var blant de 
som mistet muligheten til å organisere seg som et energifelleskap. 
 
Ved behandlingen av budsjettproposisjonen for 2022 ble det i Stortinget vedtatt et fritak for 
kraft som er produsert fra fornybare energikilder, og brukes på samme eiendom som 
produksjonsanlegget er tilknyttet. Fritaket innebærer at blant annet boligselskap som 
benytter seg av egen solkraft slipper å betale nettleie, merverdiavgift og elavgift for dette 
forbruket. I praksis innebærer dette at boligselskap vil kunne være koblet til det ordinære 
strømnettet uten å måtte betale avgifter på egenprodusert strøm.   
 
Huseierne mener at forslagene som er på høring vil gjøre at flere boligselskap motiveres til å 
anskaffe og investere i solcellepaneler, siden man fjerner avgiftene og derfor gjør slike 
investeringer mer lønnsomt.  

Definisjon av eiendom kan by på problemer 

Det foreslås også en grense ved at produksjonen fra anlegg med installert effekt opptil 500 
kW kan deles mellom flere målepunkter innenfor samme eiendom. Huseierne har ingen 
innvendinger på grensen som er satt, men mener at defineringen av «eiendom» kan by på 
problemer.  
 
RME definerer «eiendom» som ett og samme gårds- og bruksnummer, eventuelt 
festenummer. Dette begrenser ordningen til å kun gjelde kunder i flermannsbolig innenfor 
samme eiendom. Men et boligselskap kan bestå av flere eiendommer, og det kan by på 
problemer hvis noen av boligfellesskapets andelseiere eller seksjonseiere ekskluderes fra 
ordningen med avgiftsfri deling av egenprodusert strøm.  
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Det er derfor nødvendig at begrepet «eiendom» utvides. En slik endring vil forhindre 
begrensningene som ligger i det opprinnelige forslaget.  

Viktig å utrede konsekvenser for nettleien 

Det er åpenbart fordeler ved å åpne opp for deling av overskuddsproduksjon. Det vil gi økt 
andel fornybar og kortreist kraft. Det vil frigjøre grønn energi til andre samfunnsområder og 
det vil styrke den nasjonale forsyningssikkerheten.   

Men samtidig er det viktig å også være klar over ulempene. Når færre betaler full nettleie slik 
tilfelle er for plusskundene, må andre betale mer. For å unngå at noen kunder subsidierer 
andre, er det viktig å ha en rettferdig fordeling mellom kundene og ta hensyn til det ved 
gjennomføring av endringer. En omfordeling av kostnader mellom kundene får konsekvenser 
som bør utredes. Hvordan de faktiske kostnadene i nettet skal fordeles utfordres med nye 
modeller og fritak, og vi må sørge for at ikke noen blir sittende igjen med en uforholdsmessig 
stor regning for nettet vårt siden det er organisert som et stort spleiselag. 

Felles innspill 

Dette innspillet er ment å svare ut både Skattedirektoratet som på vegne av 
Finansdepartementet har sendt forslaget om fritak i elavgiften på høring, samt høringen hos 
Reguleringsmyndigheten for energi, RME, på vegne av Olje- og energidepartementet - med 
forslag til regelverk for deling av fornybar kraftproduksjon. Dette siden både høringssvar til 
RME sitt høringsdokument og Skattedirektoratet sitt høringsdokument skal sendes til RME.  
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