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Til Reguleringsmyndigheten for energi (RME)    Fredrikstad, 29.09.2022 

 

Høringssvar til modell for deling av egenprodusert fornybar kraft  

 
Innledning: 
Vi viser til høringsdokument nr. 4/2022 Forslag til endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet 
og avregningsforskriften – Innføring av deling av overskuddsproduksjon.  
 
Arca Nova Bolig AS er en del av Arca Nova Gruppen, lokalisert i Fredrikstad. Vi er en betydelig aktør 
innen boligbygging i Østfold og er i gang med utvikling og utbygging av et større 
bydelsutviklingsprosjekt – Verksbyen - i Fredrikstad. Verksbyen er en av de aller største 
tettstedsutviklingene i Fredrikstad med en planlagt utbygging av ca. 2 000 nye boliger. Prosjektering 
og utbygging av området vil foregå over de neste 10-15 årene. Vi har allerede bygd 234 boenheter i 
Verksbyen, hvor alle er flyttet inn i. Våre bygg, også blokker, tilfredsstiller krav til passivhus og 
plusshus standarder. Verksbyen er en av de største og mest innovative bydelsutviklinger under 
utbygging i en europeisk sammenheng, som tar på alvor utfordringene knyttet til klima og utstrakt 
bruk solenergi. 
 
Vår interesse i høringsnotatet er at vi foretar betydelige investeringer grønne- og bærekraftige 
løsninger, bl.a. utstrakt bruk av solceller på tak- og fasadeflater i våre boligprosjekter. For oss og våre 
fremtidige beboere er muligheten for deling av egenprodusert, fornybar energi mellom bygg av 
svært stor betydning. Sett fra vårt perspektiv og erfaringer som utbygger, er regulatoriske barrierer 
den største hindringen for å kunne investere i utnytelsen av solenergi i et nabolagsperspektiv. 
Det er derfor svært viktig å få på plass et forutsigbart regulatorisk rammeverk for energideling.   
 
Vi har jobbet med spørsmål knyttet til deling av fornybar energi i flere år, bl.a. via flere 
innovasjonsprosjekter støttet av Enova. I forbindelse med MikroFlex prosjektet hvor Verksbyen 
spiller en stor rolle, fikk nettselskapet Norgesnett dispensasjon av RME fra forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet §§ 1-3 og 13-1 bokstav A, for å teste løsning for deling av overskuddsproduksjon av 
egenprodusert solenergi for delfeltene Verkshagen og Capjon Park (deres ref. 201907636).  
 
Vi er i ferd med å bli en del av det europeiske forskningsprosjektet syn.ikia (synikia.eu) ledet av 
NTNU og finansiert av EU. En rekke europeiske forskingsinstitusjoner, deriblant Sintef, er partnere i 
prosjektet. Målsettingen med prosjektet er å øke andelen av bærekraftige nabolag med overskudd av 
fornybar energi i ulike kontekster, klimasoner og markeder i Europa. Verksbyen er en av fire 
‘testbeds’ i Europa og dekker den subarktiske klimasonen. 
 
Erfaringer fra Verkshagen:  
 
I Sameiet Verkshagen – 70 småhus – er det investert i et felles solcelleanlegg med solceller på 
takflater som deler egenprodusert solenergi basert på arealbrøken til den enkelte bolig. Installert 
effekt er 586 kWp. Norgesnett har satt opp en ny transformator (630 kVA) som kun betjener dette 
boligfeltet. 
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Erfaringer viser (iflg. Norgesnett v/Vidar Kristoffersen) at det er helt uproblematisk å ta imot 
egenprodusert solstrøm i nettstasjonen til fordeling ut på nettet. Det er ikke påvist noen flaskehalser 
knyttet til dette, eller påvirkninger/ulemper for naboer.  
 
Erfaringstall viser at det er et avvik mellom kWp (solpanelet) og kW (inverter). Dette skyldes at levert 
effekt ikke begrenses av solcelleanlegget, men av inverter. Forklaringen på dette er at solcelleanlegg 
vanligvis overdimensjoneres. Dette fordi solcellepaneler blir installert på tak og fasader i ulike 
himmelretninger (plassering på bygg, lokalitet i landet, sol/skyggeforhold, effektivitet, mm).  Vi får 
derfor ikke maks effekt på alle panelene samtidig. Våre erfaringstall fra Verkshagen viser at dette 
stemmer. Som nevnt er installert effekt (kWp) på dette prosjektet 586 kWp. Tall som vi har hentet ut 
fra vårt energiovervåkningssystem (Elvaco) viser at kW målt på inverter på de mest solfylte dagene i 
juli-2022 er på ca. 380 kW. Dette viser at målingene av effekt (kW) ut av inverter er ca. 35% lavere 
enn kWp på solcelleanlegget. Tallene gjelder for hele Verkshagen og inkluderer alle boligene. 
 
Grensen for måling av effekt fra solenergi: 
 
Vi mener at ovennevnte underbygger at grensen for levert effekt på solcelleanlegg bør knyttes til 
nominell effekt i inverter (vekselstrøm, AC) og ikke til installert effekt i solcelleanlegget (likestrøm, 
DC). En slik løsning vil være mer rettferdig i forhold til ulik geografiske forhold som påvirker 
solinnstråling. En slik ordning vil også være mer teknologinøytral, siden effekten for både vind- og 
vannkraft måles i AC. Solkraft kommer uansett dårligere ut enn eksempelvis vind- og vannkraft, på 
grunn av lavere brukstid/fullasttimer. Ifølge beregninger fra NVE har solkraft på tak 8-900 
brukstimer, mens vannkraft og vindkraft har henholdsvis 3300 og 4008 brukstimer.  Dette innebærer 
at solcelleanlegg produserer mindre energi per installert effekt enn de andre teknologiene.  
 
Grensen for deling på 500 kWp for solcelleanlegg: 
 
Den nye deleordningen forutsetter at for solcelleanlegg er det kWp, ikke kW, som skal legges til 
grunn som en maks begrensning for energideling. Med referanse til erfaringstallene fra Verkshagen 
(se over) viser de at det kan være store avvik mellom kW og kWp. Målt i kW vil den reelle grensen 
kunne være opptil 35% lavere enn den foreslåtte grenseverdien på 500 kWp. Hvis ordningen skal 
gjennomføres slik den er beskrevet i høringsnotatet, må grensen økes betraktelig utover det som 
foreslås i høringsdokumentet.  
 
Solcelleanlegg i Verkshagen er dimensjonert ut ifra at prosjektet skal være plussenergi. Hvis man skal 
dimensjonere størrelsen på solcelleanlegg for å oppnå plussenergi, så vil det være svært uheldig om 
det er et teoretisk tak på 500 kWp som begrenser anlegget og gjør at man ikke oppnår plussenergi. 
Videre vil det være slik at byggene har sin naturlige begrensning, i forhold til at det fysisk vil begrense 
seg selv hvor store anleggene faktisk kan være i forhold til hva som finnes av egnede tak og fasader 
for solcelleinstallasjon.  
 
Vi er av den oppfatning at grenseverdien på 500 kWp for solcelleanlegg bør fjernes og at kunder i 
delingsordningen likestilles med plusskunder i eneboliger, noe NTNU og Sintef har anbefalt i sine 
høringssvar.  
 
På dette punktet deler vi redegjørelsen/begrunnelsen som NTNU/Sintef har kommet med i sine 
innspill til denne høringen og vi støtter deres konklusjon: 
 
I høringssvaret fra NTNU/Sintef, så foreslår de et alternativ til 500 kWp grensen. For plusskunder i 
dag er grensen på 100 kW ved tilknytningspunktet, ikke ved installert effekt. Vi ser ingen grunn til at 
plusskunder som bor i flermannsboliger/boligblokker skal forskjellsbehandles i forhold til 
privatkunder som bor i eneboliger. En grense på 100 kW ved tilknytningspunktet vil være en god 
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løsning også for disse. En slik løsning vil forenkle utfordringer knyttet til styring, bruk av batterier 
mm., samt virke positivt for nettet. I praksis vil dette bety at utvalgte målepunkter på eiendommen 
totalt sett regnes som en plusskunde dersom det deles solstrøm. Videre, at man kan eksportere opp 
til 100 kW pr tilknytningspunkt og ikke at hvert enkelt målepunkt regnes som en plusskunde, slik det 
er beskrevet i høringen. Det vil dermed ikke være behov for en 500 kW-grense. Kundene bør selv 
bekrefte hvilke målepunkter på eiendommen som tar del i deleløsningen. En slik ordning vil likestille 
deling av solstrøm på egen eiendom med ordningen som gjelder for andre plusskunder.   
 
I høringsforslaget nevnes at det at 500 kWp grensen skal være grensen for delingsordningen, mens 
installert effekt kan være høyere. Som NTNU/Sintef påpeker, vil slik oppdeling vil skape 
merkostnader og vanskeliggjøre smart styring, om det overhodet er mulig å få til. Ut ifra våre 
erfaringer i Capjon Park bestående av 5 blokker med felles underjordisk p-kjeller, ser vi ikke at det vil 
være mulig å tilrettelegge anlegget fysisk eller med styring, som muliggjør det høringsforslaget 
beskriver under punkt 4.3.2. Hvordan skal det være mulig, å fordele opptil 500 kWp, og deretter 
bruke resterende eksempelvis i fellesanlegg? Vi kan ikke se at dette er mulig å få til.   
 
Fordelingsnøkkel: 
 
Ifølge NTNU/Sintef anbefales det at det etableres en løsning som tilrettelegger for at fellesbruk 
dekkes først, og at overskuddet deretter fordeles mellom beboere. Dette kan dekkes gjennom å ha 
solcelleanlegget knyttet til målepunktet med høyest forbruk (beskrevet som prioritert uttak i 4.2.3), 
men dette vil ikke alltid være den beste løsningen teknisk sett. Derfor bør ordningen tilrettelegge for 
at flere målepunkter prioriteres. Dersom det ikke er mulig å prioritere flere målepunkter bør Elhub i 
alle fall tilrettelegge for at det prioriterte uttaket ikke nødvendigvis er det fysiske uttaket, men at 
målt solenergiproduksjon kan knyttes til et valgt prioritert uttak.  
 
Våre erfaringer fra Verksbyen tilsier at ovennevnte forslag til fordelingsnøkkel er særdeles viktig i 
forhold til utnyttelsen av egenprodusert solenergi for å maksimere egenforbruks-faktoren. Denne 
faktoren er avgjørende for at investeringene for slike solcelleanlegg kan bli regningssvarende innen 
en rimelig nedbetalings periode. I EU sin strategiplan for fornybar energi (mai-2022) anbefaler det at 
nedbetalingstiden for solenergianlegg bør være maks 10 år. 
 
I den plusskundeordningen som nå gjelder for Verkshagen og Capjon Park med bakgrunn i 
dispensasjonen fra NVE, så blir all solstrøm fordelt virtuelt via Elhub straks AMS måleren på 
produksjonspunktet har registrert solstrøm matet ut på nettet. Dette gjør at den solstrøm som da 
ikke benyttes umiddelbart på fellespunktet «forsvinner til fordeling» mellom boligene som er en del 
av plusskundeordningen, og vil da ikke la seg benytte til eksempelvis el-bil lading i fellesanlegg, til 
energisentral og andre laster i fellesanlegg slik som heis, lys og ventilasjon. Dermed bør en 
plusskundeordning for sameier og borettslag utferdiges slik at solstrøm kan benyttes til fellesbruk, 
f.eks. el-bil lading, før overskuddet av solstrømmen fordeles virtuelt til beboerne i 
sameiet/borettslaget.  
 
Begrensinger til eiendommen:  
 
RME har vurdert ulike avgrensinger for delingsløsningen, og foreslår å sette grensen til eiendom. 
Hvordan aktører og bygg faller inn under ordningen vil avhenge av eierskap, tomtegrenser og 
målerstruktur. De beskriver at noen vil falle utenfor denne ordningen: "Dette betyr at i tilfeller der 
ett boligselskap strekker seg over to eller flere eiendommer, vil det ikke være anledning for 
boligselskapet å dele den fornybare produksjonen på tvers av disse eiendommene".  
 
Boligutbygging innenfor et større område skjer ofte trinnvis over flere år og byggetrinn påvirker 
gjerne eiendomsgrensene. En del steder etableres også fellesarealer og parkeringsanlegg som egne 
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eiendommer. Et eksempel er etablering av underjordiske garasjeanlegg som en ‘anleggseiendom’ 
med eget gårds- og bruksnummer som skal betjene flere eiendommer.  
Salgstakt påvirker størrelsen på byggetrinnene (og dermed eiendommene), og ulike valg tas ulike 
steder i landet. 
 
Vi mener derfor at det er uheldig at begrensningen for deling av energi, går ved gårds- og 
bruksnummer. I Verksbyen jobber vi nå med å etablere en p-kjeller som en anleggseiendom, som 
eies i realsameie av gnr/bnr på bakkenivå. Dette betyr at sameiet for aktuelle gnr/bnr, da er 
realsameier til anleggseiendom under bakken. Dette kan løses, ved at flere gnr/bnr kan tillates 
knyttet sammen i plusskundeordningen via realsameie.  
 
Vi stiller gjerne til drøftelser med RME om disse forhold, med bakgrunn i våre erfaringer fra 
Verksbyen og den dispensasjon vi har for plusskundeordningen i sameie/borettslag.  
 
 
Med vennlig hilsen 
for Arca Nova Bolig AS 

    
Ole-Edvin Utaker     Ruben D. Hansen 
Ansvarlig for prosjektutvikling    Konsernleder 
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