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Høringssvar fra Entra ASA til RME HØRINGSDOKUMENT Nr. 4/2022   

-Forslag til endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet og avregningsforskriften – Innføring av modell 

for deling av overskuddsproduksjon 

 

Bakgrunn for vårt engasjement: 

På Brattørkaia har Entra sammen med Trondheim kommune, TrønderEnergi, Tensio og Trøndelag 

fylkeskommune, med støtte fra både Enova og EUs Horizon 2020 prosjekt, etablert pilotprosjektet 

Brattørkaia mikronett for nabolagsdeling av energi.  

 

Her er det tilknyttet flere eiendommer, og i dette nabolaget testes det ut løsninger for deling av 

nabolagsstrøm. Foruten å dele strøm kan energien flekses på en slik måte at man ungår effekttopper uten 

at dette går på bekostning av brukeropplevelsen. Ved å bli kvitt effekttoppene kan dette bidra til at man på 

sikt kan investere mindre i strømnettet.  

 

Brattørkaia mikronett er et prøveprosjekt som fungerer på dispensasjon. 

 

Vi har sammen med partnerne engasjert oss i å medvirke til mer fornybar energiproduksjon og 
effektsparing, og vi har sett at dagens regelverk er et hinder for løsninger og investeringer i fornybar 
elektrisk energiproduksjon. Ved å hensynta våre innspill vil dette trolig medføre vesentlig mer etablering av 
solanlegg i regi av store aktører innen næringseiendom. 
 

3.2 En eiendom er delingsløsningens geografiske avgrensning 

Bruk av eiendom med eiendomsbenevnelsen bestående av kommune-, gårds-, bruksnummer og eventuelt 

festenummer vil være en hensiktsmessig avgrensning.  

 

Vi mener av avgrensning til kun en eiendom ikke passer mange næringsbygg slik eiendommene er 

organisert under AS i dag. 

 

Entra mener at det er viktig at delingsløsningen har en tydelig geografisk avgrensning og foreslår at dette 

endres til eiendommer som ligger innenfor samme geografiske område/cluster.  

Et alternativ er at det gjøres en unntaksbestemmelse der kommune eller NVE kan godkjenne deling, der 

eiendomsstrukturene er mer uklare slik at delingen kan omfatte eiendommer som har elektrisk nærhet.  
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3.3 Øvre terskel for installert effekt 

3.3.2 Maksimalt 500 kW kan deles per eiendom 

Grensen som foreslått settes til 500 kWp for solcelleanlegg. Hvis det er solcelleanlegg på flere fasader, vil 

ikke den terskelverdien være lik installert effekt. kWP for solcelleanlegg er ikke ensbetydende med maks 

effekt i Norge – her bør det heller gis informasjon om reel maks verdi som kan leveres – AC. Vi tror det vil 

være bedre og enklere å fokusere på overskuddseffekt i stedet for installert effekt og for solcelleanlegg kWp. 

 

En grense på 500kW viser seg for mange næringsbygg å være for liten, det bør det nå stimuleres til mer 

fornybar kraft nå som vi og Europa skriker etter mer fornybar kraft. Vi mener at grensen bør fjernes eller 

økes betraktelig. 

 

Entra foreslår derfor at dette endres til:  

Grensen settes til maks levert overskuddseffekt, der overskytende effekt selges til nett på vanlig vis. 

Grensen for levert overskuddsenergi settes til 1000kW, sekundært fjerne grensen. 

 

3.5.1 Hvem skal kunne dele kraften? 

Hverken selskapsform eller eierform bør være avgjørende for hvilke kunder som får lov 

til å ta del i delingsløsningen. Det bør derimot være en forutsetning at 

innmatingskundene og de øvrige nettkundene, som kraften blir delt med, skal befinne 

seg på samme eiendom. 

 

Entra mener at samme eiendom må endres til – geografisk område eller elektrisk nærhet. 

 

 

4.2.4 Kunde som får produksjon, blir plusskunde 

I forbindelse med gjennomføringen av delingsløsningen, vil de nettkundene som får 

fordelt produksjon bli plusskunder, så lenge de ikke på noe tidspunkt mater ut mer 

enn 100 kW. 

 

Entra mener at 100kW begrensingen må økes, da nærings eiendom ofte har store tak og fasader som gir ett 

større potensiale til fornybar energi som kan benyttes i av forbrukere i ett geografisk område. 

 

Med vennlig hilsen 

Entra ASA 

 

Per Ola Ulseth 

Direktør Prosjektutvikling 

 


