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FORSLAG TIL MODELL FOR DELING AV OVERSKUDDSPRODUKSJON 

HØRINGSSVAR FRA NELFO 
 

Innledning 
Nelfo viser til RME Høringsdokument Nr. 4/2022 og takker for anledningen til å gi våre innspill 
til forslag om innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon. 

Nelfo er en landsforening i NHO som organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til 
systemintegratorene. Våre medlemmer installerer og automatiserer alt av teknisk funksjonalitet i 
bygninger, skip og i offshoreinstallasjoner, installerer ladepunkter for elektriske kjøretøy, samt 
leverer installasjons-, montør- og entreprenørtjenester til nettselskapene i Norge. 

 

Bakgrunn 
Stortinget har i flere år hatt som mål å sikre borettslag og sameier tilgang til 
plusskundeordningen på samme vilkår som eneboliger og rekkehus. Dagens plusskundeordning 
gjør at husholdninger med solceller slipper å betale elavgift og nettleie på forbruk av 
egenprodusert strøm, så lenge produksjon og forbruk skjer innenfor samme strømmåler. Kravet 
om internt ledningsnett mellom produksjon og forbruk gjør det vanskelig for husholdninger i 
borettslag/sameier å dra nytte av fordelene i plusskundeordningen. Det skyldes hovedsakelig 
kravet om individuell måling av hver enkelthusholdning, noe som gjør at felles strømproduksjon 
i et borettslag/sameie vil være på en annen strømmåler enn de målerne som sitter i hver 
leilighet. 

Ettersom problemstillingen er et resultat av krav om internt ledningsnett mellom produksjon og 
forbruk, ba Stortinget regjeringen i 2016 om å etablere en løsning der boligselskaper sikres 
retten til å etablere fellesmålere som plusskunder.1 Forslaget ble behandlet i forbindelse med 
revidert statsbudsjett for 2021, der regjeringen varslet at den «så snart som mulig» heller ville 
foreslå å oppheve vilkåret om eget ledningsnett i kontrollforskriften. Regjeringen varslet at den 

 
1 Innst. 207 L (2015–2016) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven (skille 
mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.) 



 

samtidig ville gjennomføre en høring om endringer i elavgiften, slik at det kun skal kreves 
elavgift for strømforbruk utover produksjon til eget bruk.2 

I august 2021 la Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) frem sine anbefalinger til ny 
ordning for deling av fornybar kraftproduksjon.  Løsningen som RME skisserte var at det skal 
foretas en virtuell fordeling av all egenproduksjon som mates inn på nettet via Elhub. 
Forbrukeren som mater strøm inn på nettet kan således bestemme hvilke andre forbrukere som 
skal få lov til å ta del i delingsløsningen. 

Den 28.juni 2022 sendte RME sitt endelige forslag til modell for deling av 
overskuddsproduksjon på høring, der det ble gjort noen endringer i forhold til de opprinnelige 
anbefalingene. Den viktigste endringen er at nettkunder innenfor samme eiendom kan dele på 
produksjon fra anlegg med installert effekt opptil 500 kW, uavhengig av hvor mye installert 
effekt det er på eiendommen totalt. 

 

Nelfos anbefalinger til endringer i forslaget 
Nelfo er positive til forslaget om etablering av modell for deling av overproduksjon. Forslagets 
avgrensninger vil imidlertid sammen med øvrige etablerte rammebetingelser for nettkundene 
(herunder krav til individuell energimåling i boliger og enkelte nettselskapers praksis med 
forbud mot summasjonsmåling hos næringskunder) skape vesentlige barrierer mot etablering av 
lokale energisamfunn og samfunnsøkonomisk lønnsom egenproduksjon. 

Nelfo anbefaler derfor følgende endringer i forslaget: 

 Ordningen er foreslått avgrenset til deling innenfor «eiendom», som defineres som ett 
og samme gårds- og bruksnummer, eventuelt festenummer. Denne avgrensingen gjør at 
det ikke vil være mulig å dele overskuddsproduksjon mellom husholdninger i borettslag 
og sameier som består av flere eiendommer. For å sikre lik tilgang til delingsordningen 
anbefaler Nelfo at grensen utvides til alle eiendommer som inngår i ulike former for 
boligfellesskap. 

 Summasjonsmåling vil for mange næringskunder kunne løse dagens barrierer mot 
deling av overskuddsproduksjon fra ett målepunkt til et annet. Dessverre er det ulik 
praksis fra nettselskap til nettselskap om hvorvidt de ønsker å tilby sine kunder 
summasjonsmåling. For å sikre lik tilgang til deling av egenproduksjon, samt legge til 
rette for økt egenproduksjon hos næringskunder, anbefaler Nelfo at RME pålegger 
nettselskapene å tilby summasjonsmåling til alle næringskunder som ønsker det. 

 Nelfo anbefaler at man ikke avgrenser deling av overskuddsproduksjon til anlegg med 
mindre enn 500 KW installert effekt. Dette kravet vil legge en kraftig demper på 
utbyggingen av solkraft. 

 Nelfo er enig i at det må settes en grense på produksjonsanlegg, men grensen bør 
reflektere størrelsen på bofellesskapet, næringsparken eller nettkunden. Vår anbefaling 
er at det settes en grense på salg av overskuddsproduksjon til kraftleverandør opp mot 
1000 kWh/h. Denne løsningen er mer i tråd med intensjonen bak regjeringens forslag 
ifm revidert statsbudsjett for 2021 om å oppheve vilkåret om eget ledningsnett i 
kontrollforskriften. 

 
2 Prop. 194 LS (2020 –2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) 



 

Begrunnelsen for våre anbefalinger 
Nelfos er svært positive til at det etableres en bedre ordning for å dele overskuddsproduksjon, 
og at denne må trå i kraft senest 1. januar 2023.  

Som nevnt i det overstående mener vi også at ordningen  bør utvides i forhold til forslaget fra 
RME, fortrinnsvis fra allerede fra ikrafttredelsen – eller så snart det er praktisk mulig. Forslagets 
avgrensinger vil redusere utbyggingen av solkraft, enten ved at størrelsen på anleggene 
reduseres, eller ved at anleggene ikke blir bygget i det hele tatt. 

Norge trenger mer kraft. Ifølge Statnett vil Sør-Norge trolig ha et kraftunderskudd allerede i 
20253. Med få muligheter til å utvide produksjonen fra vindkraft og vannkraft, er det viktig at vi 
legger til rette for økt utbygging av egenproduksjon og energieffektivisering i bygg. Norge og 
Europa står midt i en energikrig med Russland, og derfor bør vi søke å legge til rette for så mye 
egenproduksjon som mulig. 

RME skriver imidlertid i høringsdokumentet at ordningen må avgrenses. Begrunnelsen er at 
ordningen «vil gi flere nettkunder redusert nettleie og reduserte avgifter, men vil ikke redusere 
de samlede kostnadene i nettet» , samt at «omfordelingsvirkningene gjør det nødvendig å 
avgrense ordningen».  

Nelfo er ikke enig i disse vurderingene til RME. Vi mener at etablering av egenproduksjon vil 
redusere de samlede kostnadene i nettet. Etablering av egenproduksjon, f.eks. i form av solceller 
og/eller vindkraft, vil kunne redusere nettets tapskostnader betydelig så lenge produksjonen går 
til lokalt forbruk. Videre vil egenproduksjon, gjerne sammen med lokale lagringsløsninger, 
kunne utløse vesentlige kostnadsbesparelser gjennom redusert topplast og utsatt behov for 
nyinvesteringer og kapasitetsutvidelser. 

Dersom det blir slik at nettkunder med egenproduksjon ikke dekker sin andel av de samlede 
kostnadene i nettet, vil en mye bedre løsning være å justere nettariffene. Nelfo mener det er lite 
rasjonelt å kompensere for svakheter i nettprisingen ved å avgrense nettkundenes mulighet for 
egenproduksjon.  

Nelfo minner også om at Stortingsflertallet ved behandlingen av Energimeldingen mm. våren 
2022, gjennom flere vedtak4 ba regjeringen rydde vei i regelverket for å stimulere til økt bruk av 
solenergi, blant annet for å stimulere til større områdeutbygginger med solenergi og 
nabolagsstrøm. Stortinget ba også regjeringen vurdere å fjerne begrensningene for hvor mye 
solenergi som kan deles innenfor eget areal innen revidert budsjett 2023. Avgrensingene RME 
legger i forslaget fremstår derfor, etter vår mening, i strid med Stortingets intensjon. 

Vennlig hilsen 

 
Tore Strandskog 
Nelfo, Direktør næringspolitikk 

 
3 Kilde: Statnett, notat til OED, september 2022 
4 Stortingets Innst. 446 S (2021–2022) fra Energi og miljøkomiteen. 


