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Høring av innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon

Vi viser til RME HØRINGSDOKUMENT Nr. 4/2022 om “Forslag til endring av forskrift om
kontroll av nettvirksomhet og avregningsforskriften – Innføring av modell for deling av
overskuddsproduksjon”

Her følger ZEROs høringssvar til de foreslåtte endringene.

ZERO er positive til forslaget om å innføre mulighet for deling av lokal fornybar
energiproduksjon. ZERO har etterlyst og vært pådriver for å få fjernet denne barrieren for økt
lokal fornybar produksjon i lang tid, som har vært et viktig hinder for solenergi i borettslag
m.m. Vi er glade for at det nå endelig blir gjennomført!

Å bruke alle egnede tak- og veggflater og annet “ja-areal” til å produsere mer av
strømbehovet med lokal fornybar energiproduksjon, er en viktig og riktig del av løsningen på
både den krevende energisituasjonen som Norge og Europa står i nå, og for å løse
klimakrisen.

Økt produksjon av fornybar energi er avgjørende for å kutte klimagassutslipp. Mer fornybar
energi er nødvendig for å fase ut fossil energibruk i samfunnet, og dermed løse klimakrisen.
Skiftet fra fossil energi til nullutslipp i tråd med klimamålene krever økt strømforbruk til
utslippsfrie bygninger, transport, industri m.m. Analyser fra Statnett viser behov for 70-90
TWh ny fornybar strømproduksjon for å få til et utslippsfritt energisystem1. Med økt lokal
fornybar energiproduksjon på alle egnede tak- og veggflater, vil det kunne dekke en del av
det økte strømbehovet uten naturinngrep. Sammen med forbrukerfleksibilitet og
energilagringsløsninger vil det kunne gi bedre og billigere totalløsninger. Økt lokal
produksjon gir også kunnskap og interesse for strømproduksjon og -bruk, som bidrar til økt
forståelse for hvilken omlegging samfunnet trenger for å innfri klimamålene. Nettpolitikken
med reguleringer og tariffer må derfor legge til rette for dette på en best mulig måte.

Med Repower EU2 setter EU nye klare mål for hele Europa for “massive deployment of
rooftop solar energy, giving priority to most suitable buildings for quick interventions”. “The
full potential of solar energy for the EU can only be exploited if citizens and communities are
provided with the right incentives to become prosumers”
Repower EU foreslår krav til solceller på alle eksisterende offentlige og næringsbygg fra
2027 (over 250m2), og alle boligbygg innen 2029. Det er ikke mange år til. Regelverket som
nå skal endres må tilrettelegge for at disse ambisiøse målene skal nås.

Støtter forslaget med deling innenfor eiendom, uavhengig av eierform
ZERO støtter forslaget om innretning av mulighetene deling av lokal energiproduksjon
innenfor samme eiendom, uavhengig av selskapsform eller eierform.

2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A221%3AFIN&qid=16530345
00503

1https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/et-elektrisk-norge-
-fra-fossilt-til-strom.pdf

https://publikasjoner.nve.no/rme_hoeringsdokument/2022/rme_hoeringsdokument2022_04.pdf


Som det er påpekt i høringsforslaget finnes det eksempler på boligselskap som kan gå over
flere eiendommer, som da ikke vil få en optimal løsning med foreslått modell. Men ut fra
redegjørelsen i høringsforslaget framstår avgrensningen til eiendommen, som en fornuftig
avgrensning m.h.p. praktisk gjennomføring og mulighetene for kontroll.

Legg til rette for mest mulig lokal produksjon, uten administrativ grense for deling og
plusskunde.
Det er viktig at regelverket legger til rette for optimal utnyttelse av egnede areal på
eiendommene til lokal fornybar strømproduksjon. Både for å legge til rette for å få til en stor
økning av lokalprodusert fornybar energi, og for at ikke administrative satte grenser fører til
ikke optimale løsninger, uhensiktsmessige tilpasninger og økte administrative kostnader.

Lokal fornybar produksjon på en eiendom må sees på som en enhet, hvor det som er relevant
er totalen i produksjon og forbruk som netto per time går inn/ut av strømnettet til
eiendommen. Størrelsen på anlegget og mengde strøm som deles internt mellom bygg på
eiendommen, er ikke relevant, og det bør derfor ikke være noen grense for maksimal størrelse
på installasjon/effekt som kan deles.

I høringsforslaget begrunnes forslaget om maksimalgrense med at “omfordelingsvirkningene
gjør det nødvendig å avgrense ordningen.” Det er videre i bakgrunnen gjort en beregning på
omfordelingsvirkning ved økende andel bygg med deling. Denne beregningen og
framstillingen er etter vårt syn feil. Som omtalt over, er det et klart mål, og sannsynligvis
kommende EU-regulering, på at alle bygg skal ha installert solcelleanlegg innen 2029. Når
alle bygninger får installert solceller på egnede flater, vil det da være svært begrensede
omfordelingsvirkninger mot brukere uten lokal produksjon. Det vil selvsagt være ulike
størrelser og forbruk som gjør at det vil være en stor variasjon, slik det også er i dag.
Dagens nettariffer gir ikke en perfekt fordeling av kostnadene i nettet. Ulike brukere kommer
ulikt ut også med dagens fordeling av nettariffene.

Med endring i bruk- og bruksmønstre av strømnettet, som økt forbrukerfleksibiliet med nye
smarte og digitale styringsløsninger, økt forbruk til lading, økt lokal fornybar produksjon, vil
det også være behov for, og naturlig med endringer i innretningen av nettariffene.
Nettariffene bør framover i større grad settes dynamisk i tråd med de reelle kostnadene for
belastning i nettet. Hvor bruk av nettet i høylast-timer blir høyere og rimeligere i
lavlast-timer. Dette er endringer som bør og vil komme framover. Dagens nettariffer kan
derfor ikke brukes som begrunnelse for å innføre en unødvendig barriere for optimale
løsninger.

Også argumentet om det vil gi reduserte avgiftsinntekter for staten er ikke et relevant
argument. Dersom det er et politisk ønske om et gitt proveny fra elavgiften, så vil eventuelt
redusert proveny av delemodellen for lokal produksjon, da oppveies av en justering av satsen
på el.avgiften. El.avgift-satsene er endret på Statsbudsjettet mange ganger, senest for 2022
hvor satsen ble satt mye ned, i tråd med politiske mål om redusert elavgift.

Med de utfordringene som det er med negative konsekvenser av storskala kraftproduksjon, og
den store motstanden som vi har sett mot det, som vindkraft, er det positivt med
konkurransevridning til fordel for lokal fornybar produksjon på/ved sluttbrukerene. ZERO ser
det ikke som negativt og det bør ikke være en faktor for å innføre en maksimalgrense, slik det
er argumentert med i høringsforslaget.



Som det illustreres i bakgrunnen i høringsnotatet, så er det begrenset med anlegg som vil ha
muligheter for installasjon av anlegg over 500 kW. Det tenker vi er et godt argument for å
ikke ha en slik grense. Ved å fjerne denne grensen vil det åpne for større og mer
kostnadseffektive anlegg i store borettslag eller næringseiendommer som har mulighet for
lokal fornybar produksjon over 500 kW ved hjelp av en god deleløsning.

Det administrative arbeidet for nettselskapet og aktørene blir også mindre av å ikke innføre
en slik grense med de informasjons- og kontrollbehovene det vil medføre.

Dersom vi ikke, mot formodning, ikke skulle få gjennomslag for å ikke ha en slik grense, ber
vi sekundært om at grensen økes til minst 1000 kW.

Fjerne maks-grensen for plusskundeordningen.
Tilsvarende, som begrunnelsen over, bør grensen for plusskunder på i dag 100 kW levert
effekt, fjernes. Sekundært at grensen endres til en individuell tilpasning hvor effektstørrelsen
på hovedsikringen til bygget gjøres gjeldende.

Bra med nettoavregning og valgfrihet på fordelingsnøkkel.
ZERO støtter forslaget om at det blir opp til kundene å velge hva slags fordeling de ønsker å
bruke, og at det er også mulig med en dynamisk fordelingsnøkkel.

Nettoavregning for deleløsningen er bra slik at det likestilles med dagens ordning for
plusskunder med ett bygg. Vi ber om at de nødvendige tilpasningene hos Elhub for det gjøres
så raskt som mulig, og håper at det vil være mulig å gjøre langt raskere enn å være ferdig
først til 1. januar 2024.

ZERO støtter også forslaget om at det skal bli plikt til å rapporterer installert effekt, for å
sikre at det blir tilgjengelig informasjon om det for alle anlegg. Selv om dagens praksis viser
at det blir gjort for de aller fleste anlegg, så støtter vi innføring av krav til det, slik at det blir
gjort for alle anlegg.

Andre barrierer som må løses, ut over denne høringen
Videre er det også andre barrierer som hindrer utbygging av lokal energiproduksjon som
ligger utenfor denne høringen. For å sikre hastigheten i utbyggingen som trengs for å nå
klimamålene peker vi på noen av disse barrierene her med ønske om snarlig endring.

● Krav om grensen for omsetningskonsesjon for anlegg som produserer mer enn 1 GWh
bør økes. Omsetningskonsesjon har en betydelig kostnad med prosessen som det
krever. Det gjør at næringsbyggeiere med store takflater dropper eller nedskalerer
anlegget. For anlegg på tak- og veggflater bør det ikke være noen slik grense om som
gjør at ikke det fulle potensialet blir utnyttet.

● For flytende solprosjekter ser det ut som det er overlapp mellom energiloven og
havenergiloven, som gjør at det er uklart hvordan det skal behandles. Dette må
avklares slik at kommende prosjekter på flytende sol, får en enkel og forutsigbar
søknadsprosess.



● Øke midlene til saksbehandlerkapasitet i NVE for rask behandling av
konsesjonssøknadene for fornybar energi, og godkjenning for utbygging av
bakkemontert solkraft og annen fornybar.

● Nettariffene for brukere med lav brukstid må endres og tilpasses nye bruksområder,
slik at det ikke blir svært høye nettariffer for bla strøm til landstrøm og lading av
båter, tunge kjøretøy m.m. Samtidig må også nettariffene innrettes mer dynamisk med
insentiv til å flytte forbruk fra reelt høylasttimer til lavlast. Det vil også være mer
samfunnsøkonomisk effektivt fordi de faktiske kostnadene for utbygging av maksimal
kapasitet oppstår i høylasttimer, samtidig som marginaltapet i nettet typisk er dyrest i
timen med knapphet i nettet, pga høye energipriser.

For mer informasjon kontakt
Sindre Stub Østby, sindre.stub@zero.no, tlf: 95783237
Marius Gjerset, marius.gjerset@zero.no, tlf: 926 56 010
Tone Svendsen Endal, tone.svendsen.endal@zero.no, tlf: 45204325
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