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Høring - Forslag til endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet og 
avregningsforskriften - Innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon 

Oppsummering 
Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) foreslår på oppdrag fra Olje- og energidepartementet 
endringer i avregningsforskriften som påvirker produksjon og deling av distribuert fornybar kraft. 
Bakgrunnen for høringen er ønsket om å innføre en universell plusskundeordning som omfatter alle 
boformer samt å legge til rette for og stimulere mer desentral kraftproduksjon. 
 
Tensio er tilhenger av økt desentral kraftproduksjon og universelle ikke-diskriminerende strøm- og 
nettordninger for alle. Det er mange fordeler ved å øke kraftproduksjonen i Norge også desentralt. 
Samtidig vil en økning av kraftproduksjonen langt ute i nettet gi store kvalitets- og 
kapasitetsutfordringer. Det er av avgjørende betydning at betalingen for å løse slike utfordringer blir 
håndtert fornuftig. Det er et bærende prinsipp at aktører som utløser kostnader skal dekke disse selv. 
Det er uheldig om enkeltaktører kan påføre systemet og fellesskapet store kollektive kostnader for å 
høste private fordeler. Dette vil heller ikke gi en samfunnsmessig riktig nettutvikling.  
 
Når det gjelder forslaget i høringsdokumentet for deling av lokal kraftproduksjon virker dette lite 
gjennomtenkt og svært inngripende med store negative administrative og ressursmessige konsekvenser. 
Tensio mener formålet kan oppnås på en alternativ måte uten store negative bivirkninger. Løsningen er 
å likestille verdien av energi som leveres inn med den som tas ut av nettet. Dette kan gjøres uten å 
bygge om måleverdikjeden med fiktive virtuelle verdier som også påvirker balanseoppgjør, 
korreksjonsoppgjør, fakturering, leveringsplikt og andre avanserte digitaliserte og integrerte 
kundeprosesser i verdikjeden. Det vil heller ikke påvirke kundens forståelse av og forhold til eget 
kraftforbruk.  
 
Løsningen kan gjennomføres ved å innføre en feed-in tariff for småskala desentral kraftproduksjon. Med 
en feed-in tariff vil verdien av den desentrale kraftproduksjonen som konsumeres bak målepunktet bli 
likestilt med verdien av den kraften som går via nettet før den forbrukes lokalt. Dermed vil aktører som 
mater inn kraften på nettet ha samme lønnsomhet som de som forbruker kraften bak målepunktet. Om 
denne løsningen innføres vil dette i praksis utvide dagens plusskundeordning da man får økt verdi på all 
produksjon også den som ikke forbrukes innenfor en tomtegrense. Dette kan karakteriseres som 
småskala innføring av nabostrøm. Det er derfor viktig å ramme inn ordningen og kjenne til hvilke 
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konsekvenser ordningen gir om rammene skulle flyttes. Tensio foreslår derfor at rammen for feed-in 
tariff settes til all innmatet produksjon fra anlegg opp til 300 kW installert effekt. 
 
Bakgrunn og saksforhold 
Plusskundeordningen ble innført i 2017. Denne ordningen var tiltenkt små anlegg som i hovedsak skulle 
dekke eget forbruk, men som av og til matet overskuddskraft ut på nettet. I og med at kunden allerede 
betalte fastavgift på uttaket ble det vurdert som rimelig at kunden fikk lov til å mate kraft inn på nettet 
uten å yte ekstra vederlag. Det ble samtidig lagt begrensninger på anleggets størrelse og på den 
aktiviteten kunden kunne foreta seg på baksiden av målepunktet. Disse begrensningene ble lagt på 
anlegget for å unngå uheldige bivirkninger/vridningseffekter eller fordelingsvirkninger.  
Det som gjør plusskundeordningen attraktiv er at kunden slipper å betale nettleie og avgifter på det 
forbruket som dekkes av egen produksjon. Det betales bare avgifter og nettleie på kraften som leveres 
fra nettet og måles som uttak i målepunktet. I tillegg kan kostnaden ved egen produksjon  
 
Kunder som ikke kan montere produksjon bak eget målepunkt har i praksis vært ekskludert fra de 
økonomiske fordelene ved ordningen. Det typiske eksempelet knyttes til kunder som har leiligheter og 
som av denne grunn ikke disponerer egne takflater. Helt siden plusskundeordningen ble lansert har det 
vært arbeidet med løsninger som skulle gjøre ordningen universell og uavhengig av målepunkt og privat 
takflate. 
 
Nå har RME i samarbeid med Skattedirektoratet lansert en løsning på denne utfordringen som er sendt 
på høring. Ordningen som foreslås er meget arbeidskrevende og detaljert og vil øke belastningen på 
nettselskapet i en tid der man har andre samfunnskritiske oppgaver som skal løses. Noe av de største 
utfordringene i dag er at nettselskap og energimyndigheter bruker for lang tid og har for avanserte og 
detaljerte prosesser. Det er nylig levert en rapport fra et offentlig utvalg som ser på prosessene hos 
nettselskap og myndigheter og som foreslår en rekke forenklinger og tiltak som skal ta ned tid og 
ressursbruken. Det er derfor umusikalsk at det lanseres et høringsforslag hvor det konstrueres nye 
unødvendige og arbeidskrevende prosesser med marginal nytteverdi. Dette er nye oppgaver og detaljer 
som er kostnadskrevende og som vil forsinke og forstyrre andre viktigere behov. 
 
Noen av oppgavene i det skisserte løsningsforslaget med tilhørende utfordringer nevnes her: 

- Nettselskapene skal etablere en ny og detaljert oversikt over alt av småskala produksjonsanlegg 
– dette er noe som gjøres en gang. Men det kreves at oversikten holdes oppdatert over tid med 
alle relevante endringer som gir gjentakende arbeid 

- Produksjonsanleggene må kvalifisere til ordningen – det må holdes oversikt over kvalifiserte 
anlegg og ikke kvalifiserte anlegg og anlegg må følges over tid 

- Denne oversikten gjelder også for skattemessige formål med egenskaper og erklæringer på 
papirformat som skal sankes årlig for skatteformål 

- Kunder skal knyttes til kvalifiserte anlegg 
- Kunder og anlegg skal knyttes opp mot bestemte eiendommer med gårds og bruksnummer som 

den mest vanlige indikatoren 
- Det må foretas kryssjekk mellom eiendom, kunder, kvalifiserte anlegg for å se om det er 

innbyrdes samsvar mellom kvalifiserte anlegg, kvalifiserte eiendommer og kvalifiserte kunder 
- Produsenter som kvalifiseres har lov til å velge hvordan kraften som produseres skal fordeles på 

kvalifiserte kunder på kvalifiserte eiendommer med valg blant kvalifiserte fordelingsnøkler 
- De fordelingsnøklene som til nå anses kvalifisert er lik fordeling (alle får like mye produksjon), 

prosentfordeling (alle kvalifiserte kunder får en bestemt prosentsats fra ett bestemt kvalifisert 
anlegg) og dynamiske nøkler (her kan fordelingsprosentene endres hele tiden mellom alle 
kvalifiserte kundene ut fra produsentens erklæringer) 

- Disse nøklene ønsker RME å utvikle videre slik at det blir enda flere i fremtiden 
- Utfordringen med slike nøkler er betydelige da dette krever stadige og evige manuelle 

registreringer på bestilling fra produsenten med flere tilleggsutfordringer. Det er mange årsaker 
til at en nøkkel kan være gunstig en uke, men at denne nøkkelen blir ugunstig på et senere 
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tidspunkt. F.eks. kan ulike strømpriser og ulik forbruk hos ulike kunder gi løpende og 
evigvarende nøkkelendringer. 

- Om det oppstår feil på en måler eller om man mangler kontakt med måler og må stipulere vil 
det i dag bli et korreksjonsoppgjør for kraft, nett og avgifter mot den kunden som har feil på sitt 
anlegg. I fremtiden hvis slike nøkler innføres vil en feil hos en kunde gi følgefeil på alle kunder 
som ligger i samme nøkkel som denne kunden – dette gir en eksplosiv vekst i administrative 
kostnader uten noen form for verdi. Endringer i fordelingsnøkler over tid vil også gjøre slike 
korreksjonsoppgjør umulige å gjennomføre på riktig måte bakover i tid 

- Alle kunder vil ha en måleverdi fysisk i egen måler – i tillegg vil alle kunder få en virtuell 
måleverdi – denne vil ikke ses noe sted eller kunne overvåkes eller styres av kunden. Summen 
av den virtuelle og den fysiske måleverdien er den som egentlig vil bety noe for kunden. 
Samtidig vil alt av styringssystemer og utstyr vil knyttes til kundenes faktiske fysiske måling og 
da vil man få utfordringer med hvordan kunder faktisk velger å tilpasse seg og avvik mellom hva 
som vurderes optimalt og hva som er virtuelt sett optimalt som kunden ikke ser eller kan 
respondere på. Dette vil forvirre. 

- De virtuelle tidsseriene må arkiveres, vedlikeholdes og følges opp over tid og man må sørge for 
at virtuelle flyter og fysiske flyter er logiske og konsistente og registreres på riktig sted, til riktig 
tid, på riktig kvalifisert kunde, med riktig variabel fordelingsnøkkel, på riktig kvalifisert anlegg 

- Det er ikke utviklet teknisk systemstøtte for noe av dette i nettselskapenes systemer. At det er 
gjort utvikling i Elhub har liten betydning så lenge man ikke har støtte i fagsystemene som 
faktisk benyttes av selskapene. Det kan bli svært krevende å få denne utviklingen på plass i tide. 

- Det er lansert en løsning med presentasjon på faktura som man ikke har kontroll på og med et 
innhold som man er usikker på og som virker forvirrende på nettselskap og kunde. 
Systemstøtten for dette er ikke på plass og vil ta tid å utvikle 

- Elhub skal utvikle flere nye løsninger og man skal etablere netto avregning fra 2024 og gå bort 
fra bruttoprinsippet som gjelder i dag. Dette vil skape enda flere tidsserier og utydeligheter i 
kundegrensesnittet 

- Kunder skal visstnok kreves for plusskundeavtaler – skal man virkelig gjeninnføre ordninger man 
har automatisert bort i nettselskapene? 

- Kunder skal lempes over på leveringsplikt om deres kraftleverandør ikke klarer å håndtere de 
nye systemene og Elhubkravene som ligger i høringsforslaget: Hvor kundevennlig og klokt er 
dette? 

Selv om Tensio støtter formålet og ønsker universelle ordninger og mer desentral kraftproduksjon er det 
vanskelig å stille seg bak det forslaget som er lagt på bordet. Tensio mener det kan innføres enkle 
løsninger som gir samme resultat og som samtidig unngår de fleste uheldige sidene ved 
høringsforslaget. 
 
Kjernen ved problemstillingen vises først på side 33 i høringsdokumentet. Kraft som forbrukes bak 
målepunktet slipper å betale elavgift, avgift til energifondet (enova), deler av nettleien samt moms på 
avgifter og nettleie. Når en produsent mater kraften ut på nettet vil alle disse avgiftene påløpe når den 
samme kraften tas tilbake fra nettet. Selv innenfor samme eiendom skjer dette. En enkel måte å løse 
utfordringen på er å kompensere for avgifter og nettleie på kraft som mates inn lokalt. Hvis verdien på 
produksjon som mates inn på nettet tilsvarer verdien på kraften som forbrukes bak målepunktet er 
utfordringen løst. Denne løsningen avhenger ikke av fiktive måleverdier og dermed unngås alt av 
plunder og heft i verdikjeden som det vises til over. Ansvaret for å fordele inntekter og administrere 
fordelingsnøkler blir eiers ansvar og kan håndteres på samme måte og sammen med andre 
felleskostnader i sameier eller borettslag.  
 
Med en feed-in tariff utvides plusskundeordningen til å inkludere hele produksjonsmengden – også den 
som ikke forbrukes lokalt eller på samme eiendom. Dette vil i realiteten utvide omfanget av ordningen 
og man får i prinsippet innført en småskala modell med nabostrøm. Dette vil derfor imøtekomme de 
aktørene som presser på for slike strømløsninger uavhengig av tomtegrenser. Det vil derfor være av stor 
betydning at man rammer inn ordningen slik at man unngår de fellesskapsutfordringene med 
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finansieringssvikt og urimelig kostnadsfordeling som belyses på utmerket vis i RMEs høringsdokument. 
Tensio foreslår derfor at terskelen kan settes noe ned til 300 kW siden ordningen med feed-in tariff er 
mer omfattende enn ordningen i høringsforslaget. Aktører med produksjonsanlegg som har installert 
effekt mindre enn 300 kW kan motta feed-in tariff fra nettselskapet som dekkes av og motregnes mot 
hhv. avgift til energifondet, elavgift og energileddet i nettleien. Det betyr at det vil bli litt mindre 
innbetaling av avgifter til energifondet, til elavgift og til nettleie når ordningen innføres som også 
tilsvarer virkningen av den foreslåtte løsningen. Denne alternative løsningen kan imidlertid innføres 
raskt og administreres automatisk uten økte kostnader eller andre ulemper for kundene. 
 
Høringsdokumentets løsningsforslag er ikke et anbefalt alternativ. Det vil være overraskende om den 
foreslåtte løsningen innføres når det finnes alternativer som gir samme ønskede resultat til en brøkdel 
av kostnadene og ressursbehovet. Om Tensios forslag om en feed-in tariff ikke anses hensiktsmessig må 
det letes etter andre mekanismer som kan tenke seg å fungere.  
 
Både Tensio og andre nettselskaper er svært positive til å stille i møter med myndighetene for å bidra til 
å lande forslag til regelverk og praksis rundt dette temaet som både bidrar til en kostnadseffektiv og 
enkel gjennomføring, samt bidrar til å nå samfunnsmålene knyttet til økt fornybar energiproduksjon. 
Avslutningsvis vil vi også peke på at økt desentral solenergiproduksjon rundt omkring i Norge også som 
hovedregel vil medføre økte kostnader i strømnettet, og dermed økte kostnader for den enkelte 
strømkunde som i sin helhet betaler kostnadene for strømnettet gjennom nettleia. 
 
Sol på hustak o.l. kan ha positive effekter på nettforholdene lokalt noen steder, men det er heller 
unntaket enn hovedregelen. Nettet må uansett dimensjoneres for den kaldeste timen på den kaldeste 
vinterdagen. Samtidig kan mye solproduksjon på samme sted overbelaste lavspentnettet de timene en 
sommerdag når forbruket er på det laveste. Det er høy samtidighet for solproduksjon fra kunder 
tilknyttet samme nettstasjon, og dette sammen med sesongvariasjoner kan gi problemer med 
spenningskvaliteten i selv godt dimensjonerte lavspentnett. 
 
Agder Energi Nett har regnet på mulige ekstrakostnader i sitt nettområde og kommet til at økt desentral 
solproduksjon kan medføre en ekstraregning for strømnettet i sitt område på i størrelsesorden 1-7 
milliarder kroner. Hvis vi aggregerer disse tallene opp til et nasjonalt nivå betyr det at en vesentlig 
økning i desentral solcelleproduksjon vil kunne medføre økte kostnader på flere titalls milliarder kroner 
for strømnettet i Norge sett under ett.  
 
Det er behov for mer kunnskap om hvilke kostnader som utløses for strømnettet og strømkundene i 
Norge som følge av økt desentral solproduksjon. I tillegg er det behov for at nasjonale myndigheter tar 
stilling til hvordan ekstraregningen for økte kostnader i strømnettet som følge av mer desentral 
solproduksjon skal dekkes. De økte kostnadene kan dekkes på minst tre måter: 
 
A: Finansieres av de som utløser ekstrakostnadene (solprodusentene/plusskundene) 
B: Finansieres gjennom økt nettleie til alle kunder (det vil si at ekstrakostnadene dekkes av fellesskapet 
gjennom økt nettleie til den enkelte strømbruker) 
C: Finansieres gjennom inntekter staten allerede henter inn fra strømkundene, elavgift og/eller ENOVA-
avgift. 
 
Økte kostnader og hvordan de skal fordeles er det med andre ord viktig at nasjonale myndigheter bidrar 
til at det skapes større klarhet i. Tensio og andre nettselskaper bistår gjerne i det videre arbeidet også på 
det området.  
 
 
Med hilsen 
 
Vegard Strand 
Leder økonomisk analyse og rammevilkårsanalyse 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen håndskrevet signatur. 
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