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HØRINGSINNSPILL - INNFØRING AV MODELL FOR DELING AV OVERSKUDDSPRODUKSJON 
 
Etablering av distribuert produksjon basert på sol, har nærmest eksplodert hittil i 2022. Antall plusskunder er 
i kraftig vekst, samt at det er flere større anlegg under planlegging. Vi står derfor overfor en langt større 
oppgave som nettselskap, enn det denne høringen omhandler. 
 
Ordninger knyttet til solcelleanlegg er relatert til nettets kapasitet, hvorvidt det er nødvendig med 
nettforsterkninger og dermed avklaringer knyttet til eventuelt anleggsbidrag, samt vilkår knyttet til den 
løpende nettleien inklusiv offentlige avgifter. Som for øvrige tilknytninger blir spørsmålet hva tiltakshaver 
skal betale og hva som skal belastes det store spleiselaget finansiert av alle kundene til nettselskapet. 
 
Dagens plusskundeordning gjelder kombinasjonsmålepunkt med bakenforliggende produksjon og forbruk. 
Type produksjon er likestilt, det vil si at sol-, vind- og vannkraft er likestilt. Det samme vil gjelde for en 
eventuell delingsmodell. Glitre Energi Nett ser det som rimelig at kunder i en form for et 
boligfellesskap/sameie bør få de samme mulighetene, som mer frittstående boenheter. Vi er derfor positive 
til at alle kunder får tilnærmet like vilkår.  De økonomiske insentivene til kunder med et 
kombinasjonsmålepunkt, er besparelse i offentlige avgifter og nettleie. Målsettingen er derfor å gjennomføre 
avregningen på en mest mulig hensiktsmessig måte. I høringsdokumentet er det en metode basert på fysisk 
avregning som er drøftet, hvorvidt det finnes alternative metoder basert på en mer finansiell tilnærming er 
ikke drøftet. Vi er derfor åpne for at det kan finnes gode alternativer til den foreslåtte metoden. 
 
Delingsmodellen, basert på fysisk avregning 
Glitre Energi Nett stiller seg positiv til avregning av kunder i bofellesskap, basert på virtuelle måleserier i fra 
Elhub, gitt at fysisk avregning blir vurdert som den beste løsningen. 
Delingsmodellen må være basert på en enkle administrative metoder, som krever minimalt vedlikehold for 
de involverte partene i avregningskjeden. 
 
I høringsutkastet settes det noen begrensninger i forhold til hvem som kan delta i ordningen (eiendoms 
bestemmelser) og maksimalstørrelser for slike anlegg. Dette er bestemmelser som vil bli satt under press. 
Likeledes vil det bli lagt press på hvorvidt dette bare skal gjelde sluttbrukere eller forbruk mer generelt. 
Nettselskapene får nå henvendelser om større produksjonsanlegg inne på næringsområder/næringsparker. 
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Glitre Energi Nett mener det er viktig med likebehandling av alle forbrukskunder, slik at nettselskapene ikke 
kan komme i en situasjon der en må vurdere ulike ordninger, basert på om det er kun boliger i sameiet, eller 
om det også er innslag av næringsvirksomhet, i de aktuelle fellesskapene.  
 
I en situasjon der vi går mot energiunderskudd om få år, bør det legges til rette for etablering av ny 
produksjon. Det å ta i bruk takareal til produksjonsformål, synes å være relativt lite miljøødeleggende eller på 
annen måte konfliktfylt. De økonomiske insentivene for slike etableringer bør vurderes i et videre perspektiv, 
enn bare å knytte de til en eventuell besparelse av nettleie og offentlige avgifter. God utnyttelse av 
tilgjengelig areal og lokal nettkapasitet bør ligge til grunn ved etablering og rammer for finansielle offentlige 
støtteordninger som bør vurderes mer helhetlig, herunder likebehandling uavhengig av produksjonsform. 
 
Den foreslåtte delingsmodellen er et relativt begrenset element i forhold til en samlet vurdering av 
distribuert produksjon. Det er derfor krevende å gi bastante råd på detaljnivå, når de mer helhetlige 
rammene ikke er lagt. Som infrastruktur eiere vil nettselskapene utvikle nødvendig nettløsninger knyttet til 
behov for uttak og innmating av kraft. Kostnadsfordelingen knyttet til utvikling og drift av denne 
infrastrukturen skal i størst mulig grad være reflektert den kostnaden hver enkelt kunde påfører fellesskapet. 
Når myndighetene i tillegg ønsker å stimulere til en samfunnsmessig utvikling, i dette tilfelle økt produksjon, 
må det følges opp med mer overordna føringer om hvem som skal bære kostnadene knyttet til ønsket 
utvikling.  
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