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Høringsuttales av modell for deling av 
overskuddsproduksjon 
 
 
Innledning 
Vi viser til høring vedrørende innføring av ny modell for deling av 
overskuddsproduksjon.  
 
Forslaget til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og 
avregningsforskriften – Innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon, 
inneholder flere endringer som gjør det mulig å dele lokalt produsert 
overskuddsenergi på egen eiendom. Dette ønsker Enova velkommen.  
 
Generelt 
Enovas virkemidler er rettet mot senfase teknologiutvikling og tidligfase 
markedsintroduksjon av energi- og klimavennlige løsninger. For at teknologier og 
løsninger vi støtter på sikt skal kunne utvikle seg videre og bli konkurransedyktige 
på markedsmessige vilkår, er vi avhengig av at rammebetingelsene forøvrig også 
er til stede. Det vil si at der det eksisterer ulike former for markedssvikt eller 
barrierer er vi avhengig av at det finnes andre virkemidler som gjør at nye energi- 
og klimavennlige løsninger kan konkurrere. Enovas høringssvar tar utgangspunkt i 
erfaringer med en rekke innovative energiprosjekter vi har støttet og hva som skal 
til for at nye teknologier og løsninger skal kunne konkurrere i markedet og bidra til 
et samlet sett effektivt energisystem.  
 
Høringsdokumentet vurderer flere alternativer og prinsipper for deling av 
overskuddsproduksjon. Enovas rolle er å bidra til det grønne skiftet og som en 
konsekvens av det ser vi en sterk vekst i kraftforbruk som vanskelig kan dekkes av 
dagens energiproduksjon og energisystem. Det er derfor viktig at en gjennom 
reguleringen legger til rette for nødvendig utvikling, herunder effektiv utnyttelse 
av lokal produksjon. Samtidig ser vi det som avgjørende for utviklingen av hele 
energisystemet at lokale løsninger på sikt også dekker sin andel av 
nettkostnadene og at en legger til rette for like konkurransevilkår for ulike 
løsninger. Mangfoldet av løsninger for produksjon, overføring, lagring og effektiv 
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bruk av energi er i sterk vekst og reguleringen bør hensynta det både på kort og 
lang sikt.  
 
Det kan antas at i fremtiden vil omfanget av delingsløsninger kunne bli betydelig, 
noe som med den foreslåtte reguleringen kan bety en vesentlig omfordeling av 
kostnader. Det kan videre føre til at det blir krevende å komme med en mer 
nøytral regulering senere om det skulle vise seg nødvendig. Vi mener derfor at 
den foreslåtte modellen er riktig p.t., men bør settes i kontekst av en lengre 
strategi eller plan for utviklingen av et effektivt energisystem hvor ulike lokale 
løsninger inngår, ikke bare energiproduksjon og -deling.  
 
For 10 år siden var solcelleanlegg på annet enn hytter en sjeldenhet i Norge. I 
løpet av de siste årene har prisene gått ned samtidig som antall tilbydere og 
virkningsgraden har økt. Introduksjon av smarte styringssystemer og elektrisk og 
termisk lagring gjør det samtidig mulig å redusere og styre effektuttaket. 
Løsninger testet ut i flere av Enovas prosjekter, blant annet storskala 
demonstrasjon av fremtidens energisystem1, har vist at en rekke aktører også kan 
bidra med salg av fleksibilitet. Dette betyr at de fleste av virksomhetene som 
legger til rette for bruk av egenprodusert energi kan bidra til effektavlasting både 
på kort og lang sikt. I dag er dette nye og innovative teknologier som foreløpig 
koster mer enn tradisjonelle løsninger. Ved å begrense muligheten til energideling, 
slik situasjonen er i dag, begrenses også insentivene for å investere i denne typen 
løsninger. 
 
EU arbeider aktivt med å promotere såkalt «Energy Community-tankegang», der 
det oppmuntres og tilrettelegges for lokale mindre markeder for energi. Dette kan 
også være verd å vurdere i Norge. Med den foreslåtte avgrensingen som kun 
tillater deling innenfor samme eiendom, vil det imidlertid bli vanskelig å få utviklet 
og testet ut denne typen energiløsninger i Norge. Det bør derfor vurderes enten å 
endre grensen til å kunne omfatte flere eiendommer eller at det åpnes for 
dispensasjon på visse vilkår.   
 
Kommentarer til de enkelte bestemmelsene 
• Å pålegge nettselskapene å innhente informasjon om, og registrere 

installert effekt for alle anlegg som mater kraft inn på nettet er nyttig, i 
tillegg er det naturlig at selve elproduksjonen dokumenteres med en 
oppløsning på en time eller høyere. 

• Det er positivt at det åpnes opp for produksjon som er høyere enn 500.000 
kWh i de tilfeller der «eier» av anlegget selv benytter produksjonen utover 
de 500.000 kWh, det vil si det volumet som kan deles med andre. 

• For større virksomheter med flere bygg og flere trafoer på samme eiendom 
vil forslaget åpne opp for deling av el, noe som flere aktører har signalisert 
et behov for i dialog med Enova. Imidlertid vil grensen på 500.000 kWh 
kunne oppleves som en begrensning. Mange industriaktører har store tak 
som er godt egnet til energiproduksjon, og disse kan ut ifra et 
energisystemperspektiv utnyttes bedre med deling av større energivolum 
innenfor en og samme eiendom. 

• Når det gjelder næringsbygg, er det vanlig at utbyggeren deler opp et 
prosjekt i flere ulike aksjeselskap (single-purpose-selskap) med egne 
gårds- og bruksnummer. Dette er nødvendig for å sikre finansiering av 

 
1 https://www.enova.no/bedrift/energisystem/storskala-demokonkurranse/ 
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byggingen. En del større virksomheter, bla. Entra, Statsbygg og 
Forsvarsbygg eier flere bygg som er samlokalisert, men har forskjellige 
gårds- og bruksnummer. For å utnytte arealet optimalt vil disse planlegges 
som en helhet, der noen bygg kan tilrettelegges for stor egenproduksjon 
av el, mens andre bygg kan bli skyggelagt. I den foreslått reguleringen tas 
det ikke høyde for at mange av aktørene som installerer egen elproduksjon 
også foretar til dels betydelige investeringer for å redusere og flytte eget 
forbruk, noe som innebærer at en vesentlig reduksjon av samlet maksimalt 
effektuttak. Å tillate deling mellom naboeiendommer eid av samme aktør 
eller på andre vilkår kunne dermed redusert behovet for kjøpt energi og 
maksimalt effektuttak.   

• Nye borettslag vil relativt enkelt kunne tilpasse seg regelverket, ved å 
splitte opp i mindre enheter. For eksisterende borettslag har Enova fått 
tilbakemelding om at forslaget er problematisk. Borettslag har svært 
varierende størrelse fra mindre flermannsboliger til Norges største 
borettslag, Risvollan, med et tomteareal på rundt 500 mål. Å legge samme 
begrensning på de største som de små og mindre er ikke nødvendigvis 
hensiktsmessig. Årlig nybygging ligger på 1-2%, og det er lite 
formålstjenlig å initiere til oppsplitting av eksisterende borettslag.  

 
Kommentarer til tilgrensende tematikk med betydning for 
forslaget  
Ref. over hadde det vært ønskelig at det i forslaget inngikk en mer helhetlig 
strategi eller plan for utviklingen av et effektivt energisystem hvor lokale løsninger 
også inngår. Under tillater vi derfor å reise noen spørsmål og problemstillinger vi 
mener det er naturlig å se høringsforslaget i sammenheng med:  
• Er det mulig å utvikle en nettariff basert på prosumentens reelle belastning 

på nettet? Dette innebærer at kostnader både til nett og tap, ved tidspunkt 
for bruk, hensyntas ved utforming av effekttariffen. Tariffen vurderes å 
være en viktig rammebetingelse som bør være nøytral, men som kan ende 
opp med å hemme eller fremme ulike løsninger intendert eller ikke. 

• Burde det vært åpnet opp for en høyere maksimal innmatet effekt på 
nettet (100 kW), eventuelt gis mulighet for nettselskapet til å gi 
dispensasjon dersom nettet er robust nok og/eller ved 
kapasitetsutfordringer? Alternativt kunne leveransen til overliggende nett 
vært basert på forholdstallet mellom innmatet og utmatet effekt. Slik at 
det kun åpnes opp for leveranser til nettet som er mindre enn innmatet 
effekt, det vil si den effekten kunden kan motta fra nettet. 

• Mange av aktørene som installerer egen elproduksjon foretar til dels 
betydelige investeringer for å redusere og flytte eget forbruk, noe som 
innebærer at også maksimalt effektuttak for disse aktørene er lavere. 
Kunne det vært mulig å åpne opp for deling av en større 
overskuddsproduksjon under forutsetning av at kundene må tilby 
fleksibilitet, eventuelt noe liknende som tilknytning på vilkår? Enova har 
sett positive ringvirkninger fra prosjekter med lokal produksjon ved at de 
også er langt mer interessert i å se på andre løsninger for å redusere og 
flytte eget forbruk enn kravene som stilles i byggteknisk forskrift. 

• Mange innovative prosjekter som tilrettelegger for deling utover den 
foreslåtte grensen på 500.000 kWh vil ha en levetid lengre enn NVEs 
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rammeverk for pilot- og demonstrasjonsprosjekter2 tillater (3-5 år). Den 
tekniske levetiden for et slikt prosjekt vil kunne være opp til 12-25 år.  For 
disse bør det åpnes opp for en dispensasjonsordning der nettleie betales 
basert på reell bruk av nettet, dvs. tar hensyn til maksimalt effektuttak 
samt tap i nettet ved tidspunkt for bruk. 
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2 https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/bransje/bransjeoppgaver/pilot-og-
demonstrasjonsprosjekter/ 


