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Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening – modell for deling av 
overskuddsproduksjon  
 
Vi viser til høringsforslag om innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon.  
 
Sammendrag 
Norsk Varmepumpeforening støtter at det innføres en ordning for deling av overskuddsstrøm. Vi 
støtter ikke at ordningen begrenses slik at det kun er tillat å dele produksjonen sin med øvrige 
nettkunder på samme eiendom. Vi støtter heller ikke at ordningen begrenses til anlegg med installert 
effekt opptil 500 kW. Vi mener disse avgrensningene vil være en barriere for videre utbredelse av 
egenproduksjon av strøm i Norge. Vi ønsker oss at ordningen utvides slik at et område selv kan 
definere seg som en energiklynge som fritt kan dele overskuddsproduksjon av strøm, som kan 
samarbeide om effektutjevning og innkjøp av strøm gjennom et abonnement, som kan fritt utveksle 
termisk energi og innkjøp av fjernvarme og kjøling gjennom et abonnement. 
 
Hva er en energiklynge? 
En energiklynge er ulike enheter som samarbeider med hverandre og som effektivt og rasjonelt 
bruker de lokalt tilgjengelige naturlige energiressursene og fornybare energikildene, samt styrer 
bruk, distribusjon, mottak og lagring av energi. Driftsområdet til en energiklynge bestemmes på 
grunnlag av tilkoblingspunktene til energiprodusenter og forbrukere som er medlemmer av klyngen. 
En energiklynge en sivilrettslig avtale, som kan omfatte fysiske personer, juridiske personer, 
vitenskapelige enheter, forskningsinstitutter eller lokale myndigheter, om produksjon og balansering 
av etterspørsel, distribusjon, lagring eller handel med energi fra fornybare kilder. Ulike enheter med 
forskjellige behov fungerer i klyngens driftsområde.  
 
En energiklynge vil tilstrebe å utnytte de lokale energikildene best mulig og være mest mulig 
selvforsynt med energi. Dette skal gjøre klyngen i stor grad uavhengig av ekstern energiproduksjon 
og gi deltakerne økonomiske fordeler. Bruk av fornybare energikilder i klyngens operasjonsområde 
bidrar til å begrense utslipp av skadelige stoffer og redusere miljøforurensning. Det å utnytte lokale 
energikilder og overskuddsvarme, samt at deltakerne i energiklyngen samarbeider om 
effektutjevning bidrar redusert belastning på strømnettet. Teknologisk utvikling muliggjør 
energisikkerhet gjennom lokale fornybare energikilder.  
 
Stort potensial for effektutjevning  
Det er et stort potensial for effektutjevning både innenfor en større energiklynge og innenfor et 
boligselskap som kan bestå av flere boligblokker. Boligblokker har ofte en rekke fellesfunksjoner som 
oppvarming, varmtvann, vaskerier og parkeringsanlegg. Med dagens regelverk vil disse funksjonene 
som hovedregel ha separat strømabonnement. Samtidig egner disse funksjonene seg svært godt for 
effektutjevning da de kan trekke strøm når det er lav belastning på strømnettet.  
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Med dagens regelverk vil hver enkelt leilighet og hver enkelt fellesfunksjon ha sitt eget 
strømabonnement. Dette gir ingen insentiver for effektutjevning mellom ulike fellesfunksjoner og 
boenheter i boligselskaper. Et eksempel på dette er ladeanlegg for elbiler. Det er i dag ingen 
insentiver for å styre elbilladingen slik at ladingen øker på tider med lite strømforbruk i bygningen. 
Tilsvarende vil det være for andre fellesfunksjoner som varmtvann og vaskerier. 
 
Fordelene kan være enda større med energiklynger som består av mer variert bebyggelse og 
funksjoner. All overskuddsvarme fra kjøl- og frys i butikker kan eksempelvis utnyttes til oppvarming 
av tappevann i boligblokker og hoteller. 
 
Om Norsk Varmepumpeforening 
 
Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon som arbeider for økt bruk av 
varmepumper i det norske energisystemet. Varmepumper kan anvendes til oppvarming og kjøling av 
boliger, næringsbygg og innenfor industrien. Varmepumper bidrar til mer effektiv energibruk, bedre 
lokal luftkvalitet og reduserte klimagassutslipp. Det er installert mer enn 1 million varmepumper i 
Norge. Over 1,1 millioner varmepumper er i drift, noe som utgjør over 10,6 TWh i omgivelsesvarme. 
Norsk Varmepumpeforening har i dag over 50 medlemmer og en godkjenningsordning med over 400 
forhandlere. 
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