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Funkisgården borettslags høringsuttalelse til nye ordninger for deling av 
egenprodusert strøm og regelverk for beregning av elavgift  
  
  
Funkisgården på Torshov i Oslo  
 
Funkisgården er et kvartal på Torshov i Oslo med ett stort bygg som dekker ett kvartal og 
består av 22 oppganger. Bygget er fra 1930. I bygget ligger Funkisgården borettslag med 
157 leiligheter, samt tre næringsseksjoner hvorav Åpent Bakeri utgjør den største. 
 
Borettslaget har siden 2016 arbeidet med et solcelleanlegg på taket som kan levere strøm til 
beboere og næringsdrivende i bygget. Vi vurderer også om vi skal sette inn en batteripakke 
for å lagre strøm og jevne ut levering av strøm som kommer fra solcelleanlegget.  
 
Som følge av at regelverket i dag forskjellsbehandler solcellestrøm og annen avgiftsfri 
kraftproduksjon, må vi betale full elavgift når vi fordeler strømmen rundt til den enkelte 
leilighet/næringsseksjon. Hadde strømproduksjonen vært basert på andre teknologier som 
Stortinget har vedtatt skal være avgiftsfrie (energigjenvinningsanlegg eller mikrokraft med 
generator), opprettholdes avgiftsfritaket selv om strømmen fordeles til hver enkelt 
beboer/næringsdrivende via det ordinære kraftnettet som allerede finnes i bygget.  
 
Det finnes heller ingen lokaltariff for overføring av egenprodusert strøm via det ordinære 
kraftnettet fra et solcelleanlegg på taket til målerne i bygget, slik at alle beboere og 
næringsdrivende må betale nettleie og dekke beregnede nett-tap som om kraften kommer fra 
Oslo kommunes kraftverk i Aurlandsdalen. Dagens punkt-tariff gjelder fullt ut for kraft som 
overføres lokalt fra et solcelleanlegg på taket til hver enkelt leilighet, selv om det er ledig 
kapasitet i nettet på sommeren når solcelleanlegget produserer strøm. 
 
Konsekvensen av dagens regelverk for nettleie og elavgift, er at et solcelleanlegg som kan gi 
opp mot 250 000 kWh pr år og dekke en betydelig andel av strømforbruket i Funkisgården 
ikke har blitt realisert. Et nytt solcelleanlegg vil redusere beboernes/næringsdrivendes behov 
for å kjøpe strøm i markedet og mer tilgjengelig kraft og dermed lavere markedspriser for de 
som kjøper kraft i markedet. 
 
Prosjektet vil ikke legge beslag på nye arealer slik at den diskusjonen man ofte har for nye 
kraftverk som er avhengig av vassdrag eller vindfulle områder vil unngås. Anlegget vil ligge 
der forbruket finner sted, så det vil ikke være behov for nye overføringslinjer og nett-tap vil 
unngås slik at produksjonen kan dekke mer forbruk enn et kraftverk som ligger lenger unna.   
 
Vår høringsuttalelse kommenterer hvordan den foreslåtte løsningen med redusert elavgift og 
lokal nettleie best mulig kan legge til rette for at borettslag, og andre som ikke kan levere 
kraften bak målepunktet, kan bygge ut lokal fornybar kraftproduksjon. Våre kommentarer er 
basert på erfaringer fra seks års arbeid med et prosjekt som ikke har latt seg realisere med 
dagens regelverk, og som vil være i målgruppen for den nye ordningen. 
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Generell kommentar til nytt forslag om fritak for elavgift og nettleie  
 
Det er bra at det nå kommer forslag om å gi beboere i borettslag og andre som sammen kan 
produsere lokal fornybar energi et regelverk som avgifts- og nettleiemessig vil sidestille slike 
produsenter med de som kan levere strømmen direkte på baksiden av målepunktene. 
 
For å støtte opp under produksjon av fornybar energi har Stortinget allerede gjort en rekke 
vedtak som stimulerer ny produksjon. Det ligger også i kortene at det kommer flere ordninger 
fremover, bl.a. har Regjeringen varslet en ny strømstøtte for næringsdrivende som inkluderer 
et forslag om at 50 % av investering i solcelleanlegg kan dekkes av et nytt energitilskudd. 
 
De ulike ordningene har blitt vedtatt på ulike tidspunkt, og har ikke harmoniserte regelverk. Vi 
håper derfor at nytt regelverk for elavgift og nettleie ved deling av strøm kan harmoniseres 
med andre ordninger. 
 
Da Stortinget første gang vedtok fritak for elavgift på egenprodusert solcellekraft i desember 
2017 med virkning fra 2018, ble det aldri stilt noe spesifikt krav om eget overføringsnett. 
Dette kom inn som et krav i forskriften fra Finansdepartementet. Egenprodusert mikrokraft 
med generator kan overføres via det ordinære kraftnettet og opprettholde avgiftsfritaket, 
mens egenprodusert solcellekraft fikk et forskriftskrav med krav om overføring via eget nett. 
Det nye forslaget opprettholder delvis denne forskjellsbehandlingen ved at avgiftsfri kraft fra 
energigjenvinningsanlegg og fra mikrokraftverk med generator kan overføres avgiftsfritt til 
forbrukere via det ordinære kraftnettet, mens avgiftsfri kraft uten generator (solceller) ikke 
kan overføres avgiftsfritt via det ordinære nettet til andre enn de som har forbruk på samme 
eiendom som kraftverket er lokalisert.  
 
Arbeidet med vårt prosjekt har vist at effektive rutiner for å håndtere avgiftsfri kraftproduksjon 
via det ordinære kraftnettet ikke eksisterer hos nettselskapene i dag. Slike leveranser er 
basert på manuelle beregninger. Løsningen som nå blir etablert for å levere avgiftsfri kraft 
som deles blant sluttkunder, bør derfor også kunne brukes som mal for levering av annen 
avgiftsfri kraftproduksjon. Det bør vurderes om målet om at avgiftsfri kraftproduksjon skal 
kunne deles via det ordinære kraftnettet, best kan gjennomføres på en enklere måte enn 
foreslått og at nye rutiner som må etableres også kan brukes til andre typer levering av 
avgiftsfri kraftproduksjon. 
 
Videre er det et spørsmål om det kan finnes en enklere løsning for betaling av nettleien når 
det nå blir etablert en egen tariff for lokal levering (gratis innen samme eiendom). Forslaget 
går ut på at det skal etableres virtuelle målerserier hvor den strømmen som skal deles 
trekkes fra målerseriene som viser den reelle fysiske kraftflyten. De involverte målerne vil 
vise målerserier med de fysiske verdiene gjennom målerne, mens de virtuelle målerseriene 
viser kraftvolum som skal legges til grunn for fakturering. Produsent og forbrukerne som skal 
dele strømmen må da forholde seg til to ulike målerserier, noe som kan være forvirrende.  
 
Vi har en rekke styringssystemer og apper som overvåker produksjon og forbruk og hjelper til 
å bruke strøm mest mulig fornuftig og minimalisere betaling for strømmen. Disse systemene 
og appene som forbrukere benytter seg av baserer seg på de fysiske målerverdiene og ikke 
en virtuell måleserie beregnet av Elhub som skal være grunnlaget for betaling av både 
nettleie, elavgift og strøm. Det kan bli til dels betydelige avvik mellom fysisk og virtuelt 
strømvolum, og gi grunnlag for feilbeslutninger. 
 
  
  



Konkrete innspill fra Funkisgården borettslag til forslaget  
 
Fritaket for elavgift  
 
Forslaget innebærer at ved deling av kraftproduksjon skal forbruker slippe å betale elavgift 
for sin andel av produksjonen på samme måte som forbrukere slipper elavgift når egen 
kraftproduksjon leveres bak målepunktet.  
 
Forslaget vil også til en viss grad fjerne forskjellsbehandling mellom avgiftsfri kraftproduksjon 
med og uten generator. Avgiftsfri kraftproduksjon med generator kan i dag overføres via det 
ordinære kraftnettet uten å miste avgiftsfritaket, mens solcellekraft i Finansdepartementets 
forskrifter har fått et særkrav om å benytte eget kraftnett til overføringen. Stortinget har aldri 
vedtatt noe slikt skille. 
  
Den foreslåtte løsningen innebærer at det via Elhub skal etableres en virtuell måleserie som 
viser strømforbruk gjennom strømmåler med fradrag for andel av produksjon i eget anlegg. 
Eget anlegg leverer kraft inn i nettet i et annet målepunkt på samme eiendom. Dette er en 
løsning som vil gi riktig elavgift for forbruker, men den forutsetter at nettselskapet som skal 
fakturere elavgiften kan håndtere to ulike måleserier og har rutiner for løpende å ajourføre 
hvilken produksjonsandel som skal nettes mot hvilken måleserie. Over tid kan det bygge seg 
opp store differanser mellom de to måleseriene. For forbruker kan det være forvirrende å 
forholde seg til én reell måleserie fra måleren som viser hvor mye fysisk kraft som er levert 
fra nettet og en virtuell måleserie som viser volumet som er avgiftspliktig. 
 
Dersom sluttkunden i tillegg kjøper inn avgiftsfri strøm fra kraftverk som ligger utenfor egen 
eiendom, enten fra mikrokraftverk med generator eller fra energigjenvinningsanlegg, vil 
avgiftsfritaket for denne strømmen beregnes i forhold til den fysiske måleserien og ikke den 
virtuelle måleserien. Dette kan skape ytterligere forvirring og gi beregningsfeil.  
 
Styringssystemer og apper vil hente måleverdier fra den fysiske måleserien og ikke fra den 
virtuelle måleserien, så det vil bli veldig komplisert og muligens uhåndterbart om styringen av 
strømforbruket baseres på en annen måleserie enn den som legges til grunn for betalingen. 
 
Resultatet kan likevel bli bra for forbruker med kraftproduksjon på egen eiendom, dersom det 
er mulig å gjennomføre løsningen slik det er foreslått. Egen kraftproduksjon kan overføres 
via det ordinære kraftnettet uten at elavgift påløper. Dette gjelder allerede for kraft fra 
mikrokraftverk med generator og energigjenvinningsanlegg.   
  
Anbefaling til en enklere avgiftsløsning som vil gi samme resultat.  
 
Forslaget som er på høring, innebærer at det skal gjøres tilpasninger på forbrukersiden for at 
det ikke skal betales avgift på nærmere spesifisert (maks 500 kW fornybar energi) 
kraftproduksjon på egen eiendom som ikke allerede er fritatt for elavgift. Vi anbefaler en 
enklere løsning for å håndtere avgiften som vil gi samme nettoresultatet som ovenfor.  
 
I stedet for å gjøre tilpasninger på forbrukersiden, kan det gjøres tilpasninger på 
produksjonssiden. Forbruker kan fortsette å betale inn elavgift for alt forbruk som ikke 
allerede er fritatt for elavgift på samme måte som før uten noen endringer i dagens rutiner. 
Innlevering fra produksjonsanlegget som produserer avgiftsfri strøm gis derimot rett til 
utbetaling av elavgift, det vil si en negativ elavgift. Da trengs det ikke å etablere doble 
målerserier og dagens rutiner kan benyttes videre. Det må gjøres en tilpasning for å 
kompensere for moms. Borettslag, sameier og deres beboere er ikke momspliktige. 
Konsumentene betaler moms på elavgiften som ikke gir rett til fritak i noe momsregnskap, så 
den elavgiften som utbetales for produksjonen må inkludere et mva-påslag.  
 



Tilsvarende problemstilling opplever vi i dag da sameier og borettslag som ikke er mva-
pliktige leverer strøm inn i nettet uten å få moms utbetalt, mens beboerne må betale mva 
som tillegg til kraftprisen og elavgiften når de tar strømmen tilbake gjennom en annen måler. 
 
I vårt borettslag og i de fleste andre sameier og borettslag fordeles felles inntekter og utgifter 
etter en fordelingsnøkkel som er fastsatt i vedtektene. For oss vil det være enklere og mer 
fleksibelt å fordele penger enn å fordele strømproduksjon. Borettslaget vil få utbetalt 
strømpris og elavgift for strøm som leveres inn i nettet og kan fordele disse inntektene til 
andelseierne. Den modellen vi foreslår vil være enklere å håndtere og den vil være i tråd 
med vedtektene til borettslaget. Andre fordelingsmodeller vil kreve endring av vedtektene og 
det kan være vanskelig å bli enig om nye vedtekter.    
 
En løsning med utbetaling (negativ elavgift og mva) for avgiftsfri kraftproduksjon kan også 
med fordel benyttes av mikrokraftverk og energigjenvinningsanlegg for å forenkle 
håndteringsrutinene for nettselskapene. Dagens rutiner er manuelle og er spesielt 
utfordrende når det er ulike nettselskap på produksjons- og forbrukssted.   
 
Stortingsvedtak som krever at forbruker er eier 
 
Gjeldende særavgiftsvedtak i Stortinget forutsetter at for solceller skal forbruker også være 
eier om det skal gis avgiftsfritak for solcellekraft. For mikrokraftverk med generator og 
energigjenvinningsanlegg er det intet krav om eierskap. Det må avklares om §2f i 
Særavgiftsvedtaket vil overstyre kravet om eierskap i §2e. 
  
§2 sier at det gis fritak for avgift på kraft som er produsert i 

e. solceller og som brukes direkte av produsenten selv, 
f. fornybare energikilder og som brukes på samme eiendom. 

 
Maksimal effektgrense for avgiftsfritak 
 
Det er i dag en effektgrense på 100 kVA (kVA er tilnærmet lik kW) for avgiftsfritak for 
kraftproduksjon fra mikrokraftverk med generator mens det ikke er noen effektgrense for 
avgiftsfritak for kraft som produseres i energigjenvinningsanlegg. Forslaget går ut på at det 
innføres en ny effektgrense på 500 kW for fornybar energi så lenge kraften blir delt innenfor 
samme eiendom. Den nye grensen for avgiftsfri kraft vil komme i tillegg til dagens 
avgiftsfritak med grense på 100 kVA.  
 
Ulike typer kraftverk gir helt forskjellig kraftmengde. Et energigjenvinningsanlegg kan 
nærmest produsere døgnet rundt så lenge det er nok tilgang på brensel, slik at et anlegg på 
500 kW kan produsere opp mot 4,3 mill kWh pr år. Tilsvarende vil et vannkraftverk på 500 
kW typisk produsere 2,0 mill kWh pr år, et vindkraftverk på 500 kW produsere 1,2 mill kWh pr 
år og et solcelleanlegg på 500 kW produsere 0,5 mill kWh pr år.  
 
For solcelleanlegg vil man ofte ha en større effekt på panelene siden de produserer best når 
solen står vinkelrett på, enn det som vekselrettere kan håndtere og levere ut på nettet. Noen 
paneler retter seg mot formiddagssolen mot sør-øst mens andre tar seg av ettermiddags-
solen mot sør-vest. Summen av panelene (maksimum DC-effekt) kan derfor være en god del 
større enn det som kan leveres inn på nettet (AC-effekten).  
 
På samme måte som myndighetene har lagt til rette for energigjenvinning ved å ikke ha noen 
maksimaleffekt for avgiftsfritak, bør man vurdere om effektgrensen skal settes høyere enn 
500 kW evt. droppe den helt dersom det bygges ny produksjon som man ønsker mer av. For 
solceller bør effektgrensen uansett måles som maksimal mulig innmating, det vil si maksimal 
AC-effekt fra vekselretter. Det bør også vurderes om effektgrensen skal beregnes ut fra 
innmating til nettet av strøm utover den som brukes internt i bygget. 



Geografisk avgrensing til en eiendom
Ordningen som foreslås avgrenses til deling innenfor samme «eiendom», som defineres som 
ett og samme gårds- og bruksnummer, eventuelt festenummer.

Funkisgården borettslag består av ett stort bygg med 22 oppganger. De fleste oppgangene 
har egen eiendomsbetegnelse (17 ulike bruksnr). Selv om vi kun har ett bygg, vil vi derfor 
ikke komme inn under den foreslåtte løsningen for elavgiftsfritak for egen kraftproduksjon så 
sant vi ikke deler opp et solcelleanlegg i 17 små anlegg som leverer til hvert sitt bruksnr.

Vi kan selvfølgelig slå sammen eiendommene til én eiendom, men det vil skape mye arbeid i 
forhold til ulike långivere og andre som forholder seg til dagens oppdeling av eiendommen. 
Vi anbefaler derfor at det legges en annen avgrensning til grunn for avgiftsfritaket, f.eks at 
kravet om samme bruksnummer droppes eller at man definerer eiendom som en eiendom 
med samme eier selv om det er flere bruksnumre involvert. Det å lage egne løsninger for 
hver enkelt eiendom mener vi er lite fremtidsrettet, da vi ser på mulighetene for å samarbeide 
med andre borettslag og sameier i nærområdet og etablere et lokalt energisamfunn.

Omfordeling av kostnader
Vi mener at ordningen vil bidra til at det kommer mer fornybar energi inn i kraftmarkedet, og 
at denne energien vil leveres inn i nettet til tider hvor det i stor grad er ledig kapasitet. Selv 
om kunder med egen produksjon vil ta ut mindre kraft i de perioder de produserer egen kraft 
og dermed betale mindre avgift og energibasert nettleie i disse timene, vil ikke det føre til at 
annen fornybar kraft blir borte fra markedet. Kraften vil bli solgt til noen andre eller på andre 
tidspunkter. Løsningen vil etter vår mening føre til bedre utnyttelse av ledig kapasitet i nettet 
og gi like store inntekter som før både for nettselskaper og for avgiftsmyndighetene.

Fritaket for nettleie ved intern fordeling av kraft fra egen kraftproduksjon
Lokal kraftproduksjon kan bidra til redusert nett-tap og bedre utnyttelse av ledig kapasitet i 
nettet. Vi er derfor positive til at det etableres en løsning med en lokaltariff for overføring 
innenfor et avgrenset område. Det bør imidlertid tas stilling til om lokaltariffen bør gjelde for 
et større område enn kun innenfor samme eiendom.
Se våre kommentarer til elavgiftsfritak innenfor en eiendom.

Utenfor Norge er det en sterk vekst av ulike typer energisamfunn. Løsningen som etableres 
bør forberedes for at det kan etableres en lokaltariff også utenfor den avgrensingen som vil 
gjelde for den delingsmodellen som nå er på høring. Den foreslåtte løsningen hvor 
beregninger fra Elhub skal benyttes til å etablere virtuelle målerserier for beregning av beløp 
som skal betales for avgifter, tjenester og produkter, vil ha mange av de samme svakheter 
som omtalt foran for elavgiften. Det vil være enklere og mer forståelig å innføre en negativ 
nettleie for ny kraftproduksjon som skal deles eller som man av andre grunner ønsker å 
stimulere.

Da kan også den negative nettleien graderes etter om reduksjonen skjer på basis av lokal 
deling av strøm eller om innmatingen gjelder et større energisamfunn som går utover den 
lokale delingen. Lokaltariffen bør være basert på de marginale tilleggskostnadene som den 
lokale kraftproduksjonen fører til.

Hvis det er noen spørsmål til vårt høringsinnspill, er det bare å kontakte oss.

Med vennlig hilsen
Funkisgården borettslag

John Ravlo
Styreleder, telefon 918 62 698, e-mail john.ravlo@ecohz.com


