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1. Innledning 

Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet og i samråd med Reguleringsmyndigheten for 

energi (RME), forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter 

(særavgiftsforskriften) på høring. 

Bakgrunnen for høringen fremgår av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022 punkt 

9.6. Ved behandlingen av budsjettproposisjonen for 2022 ble det vedtatt et fritak for kraft som er 

produsert fra fornybare energikilder og som brukes på samme eiendom, jf. Stortingets vedtak om 

avgift på elektrisk kraft romertall II § 2 bokstav f, jf. Innst. 3 S (2021–2022) punkt 9.6. Vedtaket 

skal tre i kraft fra den tid departementet bestemmer fordi det er lagt til grunn at forslaget reiser 

EØS-spørsmål om offentlig støtte som må avklares med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) før 

fritaket kan tre i kraft.  

I budsjettproposisjonen for 2022 er forslaget omtalt slik:  

«Forslaget innebærer et nytt fritak i elavgiften for forbruk av egenprodusert fornybar 

kraft. Det foreslåtte fritaket erstatter ikke dagens solfritak, men kommer i tillegg. Fritaket 

vil være geografisk avgrenset til eiendommen tilknyttet anlegget. Det foreslås en terskel 

som vilkår for fritak på 500 kW per eiendom. Forslaget stiller ikke vilkår om internt 

ledningsnett slik som dagens solfritak.»  

Vi viser også til omtale av arbeidet med saken i Revidert nasjonalbudsjett 2022 1 punkt 5.  

2. Forslaget 

I denne høringen foreslås endringer i særavgiftsforskriften for gjennomføring av et fritak for kraft fra 

fornybare energikilder. Forslaget innebærer at det gis fritak for elavgift på fornybar kraft som blir brukt på 

den samme eiendommen som produksjonsanlegget befinner seg på. Fritaket gjelder produksjon fra anlegg 

med samlet installert effekt inntil 500 kW per eiendom. For overskuddskraft fra produksjonsanlegget, og 

kraft som leveres ut på det ordinære kraftnettet, skal det betales elavgift.    

Fritaket kommer i tillegg til eksisterende fritak for egenprodusert solkraft eller kraft fra mikrokraftverk og 

energigjenvinningsanlegg som leveres direkte til sluttbruker, jf. stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav a 

og bokstav b.  

 

 

 

 

1 Prop. 114 LS (2021–2022) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og folketrygdeloven 

(arbeidsavklaringspengar m.m.)  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-ls-20212022/id2875345/
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2021-2022/inns-202122-003s.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/060e50ba9257443984dce8983ee2219f/nn-no/pdfs/prp202120220114000dddpdfs.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2021-12-14-3577/§2_7
https://lovdata.no/forskrift/2021-12-14-3577/§2_7
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3. Plusskundeordningen 

Plusskundeordningen legger til rette for at sluttbrukere kan produsere og forbruke egen kraft. Plusskunder 

betaler ikke fastledd for innmating på kraftnettet, og måler og avregner innmating og uttak i et felles 

målepunkt. Plusskundeordningen gjelder tilgang til kraftnettet og betaling av nettleie, og har ingen direkte 

innvirkning på plikten til å betale elavgift. Plusskundeordningen blir heller ikke direkte berørt av den nye 

nettleieordningen. 

 

Regler om plusskundeordningen under Olje- og energidepartementet følger av forskrift om kontroll av 

nettvirksomhet2. Samtidig med forslaget i denne høringen, skal RME, på vegne av Olje- og 

energidepartementet, gjennomføre høring av et forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet 

og forskrift om kraftomsetning og nettjenester. Forslaget vil gi mulighet for å dele kraft fra fornybar energi 

som er produsert på en eiendom, mellom abonnenter på samme eiendom.  

Se høringen til RME her. 

 

4. Elavgift - dagens regelverk 

Etter stortingsvedtaket § 1 første ledd skal det for januar til og med mars 2022 og for april til og med 

desember 2022 betales avgift til statskassen med hhv. 8,91 og 15,41 øre per kilowattime (kWh) for all 

elektrisk kraft som leveres her i landet. Etter tredje ledd skal det også betales avgift ved uttak til eget bruk.   

Det er fritak for avgift på elektrisk kraft som er produsert i solceller og som brukes direkte av produsenten 

selv, jf. stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav e. Fritaket for solkraft er nærmere regulert i 

særavgiftsforskriften § 3-12-17. 

I dag må tre vilkår være oppfylt for fritak for elavgift for kraft produsert i solceller. Solkraften må være til 

eget bruk, den må være produsert i egne anlegg, og den må være fordelt gjennom internt ledningsnett. 

Vilkåret om et internt ledningsnett kan være til hinder for eksempelvis borettslag og andre virksomheter å 

kunne utnytte og fordele egenprodusert kraft til abonnenter innenfor samme eiendom. Dette skyldes nye 

teknologiske løsninger som innebærer at egenprodusert kraft i mange tilfeller leveres ut på kraftnettet, mot 

at en tilsvarende mengde leveres tilbake til abonnenten/produsenten. 
 

 

 
2 Forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302
https://publikasjoner.nve.no/rme_hoeringsdokument/2022/rme_hoeringsdokument2022_04.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2021-12-14-3577/§1_7
https://lovdata.no/forskrift/2021-12-14-3577/§2_7
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-12-17
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302


 

 

Side 3 / 11 

 

 

 

 

5. Fornybar energi til eget bruk  

Det foreslåtte fritaket gjelder fornybare energikilder generelt. I dag er det kraftproduksjon fra sol, vann og 

vind som er de vanligste energikildene for fornybar kraft. 

 

- Solkraft 

Solceller er den klart mest brukte teknologien for å forsyne seg selv med elektrisk kraft, målt etter antall 

anlegg. I utgangen av 2021 var det registrert omtrent 8 900 plusskunder med solceller. Dette er 

sluttbrukere som mater ut maksimalt 100 kW, og som har både forbruk og produksjon bak eget målepunkt.  

 

Ved utgangen av 2021 var det registret 179 målepunkt som er for store til å være plusskunder. Det betyr 

ikke nødvendigvis at det er 179 store anlegg. Eksempelvis har ett konkret stort anlegg alene 6-7 målepunkt 

tilknyttet seg.  

 

83 prosent av de nettilknyttede solcelleanleggene er på 15 kW eller mindre, men de står kun for 35 prosent 

av installert ytelse. 1 prosent av anleggene er over 250 kW, men utgjør 19 prosent av installert ytelse. 

Totalt var det ved utgangen av 2021 installert ca. 187 MW med solceller. Til sammen ble det produsert 0,3 

TWh fra solceller i 2021. Det forventes en betydelig økning av mengden kraft produsert i solceller og det er 

også ventet en økning av antall plusskunder med solceller som følge av ordningen med deling av kraft 

innenfor samme eiendom.3 

 

- Vindkraft 

I 2021 ble det produsert 11,8 TWh fra vindkraft i Norge. Samlet installert effekt var på 4 650 MW fordelt på 

1304 vindturbiner ved utgangen av året. Vindkraft stod for litt under åtte prosent av den samlede 

kraftproduksjonen i Norge i 2021.  

 

Vindkraft i Norge er i all hovedsak større vindmølleparker som leverer all kraften direkte ut i nettet, og 

forsyner ikke forbruk direkte. Dette skyldes i hovedsak at det ikke har vært tillatt å eie eget nett for å koble 

denne type produksjon direkte mot forbruk. Det finnes imidlertid noen såkalte gårdsvindmøller. Det er laget 

en forenklet godkjenningsprosedyre for disse anleggene. Anlegg under 1 MW og med maksimalt fem 

vindturbiner trenger ikke konsesjon fra NVE, men behandles kun etter plan- og bygningsloven i kommunen.  

I utgangen av 2021 var det fem anlegg med vind som er registrert som plusskunde. Det er i tillegg fem 

anlegg som er registrert med installert effekt under 1 MW. Det er ikke ventet at det vil være mange nye 

vindkraftverk som vil delta i ordningen for deling av produksjon. Det kan forventes noen nye 

gårdsvindmøller, men ikke i noe stort omfang. 

 

 

 
3 Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021-2040, punkt 3.2 

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_29.pdf
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- Vannkraft 

Vannkraften utgjør mesteparten av den norske kraftproduksjonen. Ved inngangen til 2022 var årlig 

produksjon i det utbygde vannkraftsystemet beregnet til 137,9 TWh, hvorav produksjon fra småkraftverk 

utgjorde 12,5 TWh. Installert effekt for vannkraft i Norge er på 33 403 MW. 

 

Vannkraft og kraftintensiv industri har i stor grad vært samlokalisert, noe som har redusert behov for 

overføringskapasitet. Det har imidlertid ikke vært tillatt med direkte forsyning fra kraftverk til industri, jf. 

energilovforskriften § 4-1.Det er registrert 70 vannkraftverk som plusskunder. Det er 276 vannkraftverk som 

ikke er plusskunder, men som har installert ytelse under 500 kW og 153 anlegg mellom 500-1000 kW. 

  

Det kan forventes at en del av vannkraftverkene som er registrert som plusskunde vil delta i den nye 

ordningen for deling av kraft produsert på samme eiendom. Sammenlignet med solkraft er det ikke 

forventet en stor økning av vannkraftverk som følge av ordningen.  

 

6. Fritak i Sverige og Danmark 

I det følgende gjøres det rede for lignende avgiftsfritak i Sverige og Danmark. 

- Sverige 

I Sverige er kraft fra fornybare energikilder fra anlegg opp til en gitt grense unntatt avgiftsplikt. Vilkår for 

unntaket er at kraften kun går via internt ledningsnett, og produsenten ikke eier flere anlegg som til 

sammen overstiger terskelen. Grensen avhenger av hvilken type energi som produseres. Dersom en 

produsent eier flere anlegg som alle er under terskelverdien, kan den fremdeles få fritak, men da som 

fradrag etter kontroll av at statsstøtterettslige vilkår er oppfylt.4 

 

Sverige vedtok endringer i sitt regelverk for avgift på elektrisitet fra fornybare energikilder, fra 1. juli 2021. 

Endringene gikk blant annet ut på å øke effektgrensene for mindre anlegg som er unntatt avgiftsplikt, jf. 

Lagen om skatt på energi (1994:1776), (forkortet LSE) kapittel 11 § 2. Dette er anlegg som ikke overfører 

strøm til et konsesjonspliktig nett, som har en samlet generatoreffekt på 100 kW eller mindre (tidligere 50 

kW), og der eieren av anlegget ikke disponerer over anlegg som har en samlet generatoreffekt på mer enn 

100 kW (tidligere 50kW).  

 

For kraft fra fornybare energikilder er det egne effektgrenser for virkeområdet til avgiftsunntaket i LSE 

kapittel 11 § 2. For energi fra vind og bølger er effektgrensen 250 kW (tidligere 125), for energi fra sol er 

effektgrensen 500 kW (tidligere 255) og for andre energikilder uten generator er effektgrensen 100 kW.  

 

 

 
4https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/punktskatter/energiskatter/skattpael.4.15532c7b144
2f256bae5e4c.html 

https://lovdata.no/lov/1990-06-29-50/§4-1
https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/punktskatter/energiskatter/skattpael.4.15532c7b1442f256bae5e4c.html
https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/punktskatter/energiskatter/skattpael.4.15532c7b1442f256bae5e4c.html
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Det ble også gjort endringer for produsenter der det enkelte anlegg har en generatoreffekt på 100 kW eller 

mindre (tidligere 50 kW), der kraften ikke overføres til et konsesjonspliktig nett, men der eieren av anlegget 

disponerer flere anlegg som har en samlet generatoreffekt på mer enn 100 kW jf. LSE kapittel 11 § 10. 

Disse produsentene skal nå heller ikke betale avgift. Tidligere hadde disse kun krav på redusert avgift, og 

satsen var 0,6 øre per kW. Det er nå en nullsats for disse produsentene..  

 

Tilsvarende som for unntaket i § 2 er det her innført egne effektgrenser for kraft fra fornybare energikilder. 

For kraft fra vind og bølger er effektgrensen for det enkelte anlegg 250 kW (tidligere 125), for energi fra sol 

er effektgrensen for det enkelte anlegg 500 kW (tidligere 255) og for andre energikilder uten generator er 

effektgrensen for det enkelt anlegg 100 kW, se LSE kapittel 11 § 10.   

 

 

- Danmark 

I Danmark er kraft fra fornybare energikilder fritatt for avgift på elektrisitet dersom kraften forbrukes direkte 

av produsenten selv via internt ledningsnett. 5 Kraft som leveres via det ordinære kraftnettet er ikke fritatt 

avgift. Ved utleie kan leietaker få avgiftsfritak dersom anlegget er tilknyttet eiendommen og internt 

ledningsnett brukes. Videre er det en forutsetning at utleier eier anlegget.  

 

Tidligere hadde man årlig nettoavregning for produsenter av fornybar kraft når det gjelder fritak til eget 

bruk. Eierne av slike anlegg kunne "lagre" kraften på det ordinære kraftnettet, og det ble foretatt en årlig 

nettoavregning. Dette innebar at kundene kunne produsere kraft på sommeren og «hente» den tilbake på 

vinteren avgiftsfritt. Ordningen ble avskaffet i 2012, og erstattet av timesbasert nettoavregning for anlegg 

med installert effekt på maksimalt 6 kW. I 2017 avskaffet Danmark fritak for timesbasert nettoavregning, og 

i stedet ble det innført øyeblikksavregning for alle anlegg med unntak av eksisterende anlegg for fornybar 

energi i husholdninger, som først omfattes av endringen i 2032. Øyeblikksavregning innebærer at 

produsenter likestilles med vanlige kratforbrukere når det gjelder deres kjøp av kraft på det ordinære 

kraftnettet. Ordningen omfatter husstander og ikke-ervervsmessig bebyggelse. Med sistnevnte menes 

både offentlige og private institusjoner. For ikke ervervsmessig bebyggelse tilsvarer 100 kvm bebygget 

areal 1 husstand.  

 

Bygninger med flere boligenheter kan få fritak for avgiften selv om anleggets samlede effekt er større enn 

6kW, så lenge effekten per boligenhet ikke overstiger 6kW.  

 

I Danmark har man Datahub som, i likhet til Elhub, samler inn forbruksdata om forbruket til forbrukerne. 

 

 

 
5 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2061604 

 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2061604
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7. Nærmere om forslaget 

 

Innledning 

Forslaget innebærer et fritak for avgift på elektrisk kraft fra fornybare energikilder. Vilkår for fritaket er at 

kraften blir brukt på den samme eiendommen som produksjonsanlegget befinner seg på. Fritaket gjelder 

produksjon fra anlegg med samlet installert effekt inntil 500 kW per eiendom. Dette innebærer at det kan 

være mer installert effekt enn 500 kW på eiendommen, men at det kun gis fritak for elavgift for inntil 500 

kW. Vi viser til forslag til særavgiftsforskriften § 3-12-18. 

 

Forslaget innebærer ikke krav om at kraften går via internt ledningsnett slik som i gjeldende fritak for 

solkraft. Levering via det eksterne kraftnettet er derfor tillatt. For overskuddskraft fra produksjonsanlegget 

som leveres ut på det ordinære kraftnettet, skal det betales elavgift. Rent praktisk vil fordelingen av kraften 

som blir brukt på eiendommen og overskuddskraften skje virtuelt ved beregninger i Elhub. Etter forskrift om 

kraftomsetning og nettjenester skal kraft som blir levert til det eksterne kraftnettet bli målt og avregnet per 

time av nettselskapet. Dette betyr at dersom en eiendom forbruker mindre enn det produserer over en time, 

vil det kun være fritak for den kraften som ble forbrukt, mens det skal betales elavgift av overskytende. 

 

Forslaget stiller ikke vilkår om at produsenten forbruker kraften selv, og det er tilstrekkelig at kraften brukes 

der den er produsert – det vil si innenfor samme eiendom. Forslaget skiller ikke mellom forbruk i 

næringsvirksomhet og forbruk i privat husholdning. Forslaget sikrer derfor eksempelvis at fritaket også 

tilgodeser leietakere i bygg som befinner seg på samme eiendom som produksjonsanlegget. Boligselskap 

og virksomheter må heller ikke eie produksjonsanlegget for å være omfattet av fritaket.  

 

I det følgende omtaler vi forslag til særavgiftsforskriften § 3-12-18, § 3-12-19 og § 5-1 nærmere: 

 

- Fornybare energikilder 

Fritaket er teknologinøytralt og omfatter kraft fra alle fornybare energikilder, men vil i all hovedsak omfatte 

kraft fra sol, vind og vann. Det foreslås ingen opplisting eller definisjon av hvilke fornybare energikilder som 

omfattes.  

 

 

- Vilkår om samlet installert effekt 

I samråd med RME foreslås det som vilkår for fritak at produksjonsanleggets samlede installerte effekt ikke 

er større enn 500 kW. Det vil likevel være anledning til å ha mer enn 500 kW installert effekt per eiendom. 

Dersom den installerte effekten på eiendommen overstiger 500 kW, vil ikke kraften som er produsert fra 

den overstigende kapasiteten, være omfattet av fritaket.  
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Eksempel: 

 

Et borettslag har anlegg på til sammen 600 kW likt fordelt bak tre målere på eiendommen.  

Borettslaget kan da enten ta del i fritaket med 400 kW (to anlegg), eller plassere det siste anlegget 

bak to målere (100 kW + 100 kW) og delta med 500 kW. Kraft levert på det eksterne kraftnettet 

som produseres fra anlegg utover terskelen på 500 kW per eiendom vil være avgiftspliktig. 

 

Dersom borettslaget også har et separat/lukket anlegg for solkraft som ikke er koblet til det 

ordinære nettet, skal ikke effekten av dette anlegget inngå i beregningen av terskelen for 

fornybarfritaket.     

 

Ved å gi fritak for til og med 500 kW uten å ekskludere eiendommer som har mer installert effekt, vil man få 

en administrativ avgrensning av fritaket uten å straffe produsenter som har investert i større anlegg. 

Behovet for en slik terskel er drøftet med RME. RME mener at terskelen er nødvendig fordi det ikke er 

noen grense for eiendommens størrelse. Uten en slik terskel vil fritaket derfor potensielt kunne omfatte 

svært store anlegg, noe som er problematisk av hensyn til fordeling av nettkostnader, og vil dessuten 

kunne virke konkurransevridende. Se for øvrig vurderinger av behovet for en terskel i høringsnotatet til 

RME punkt 3.3.          

 

 
- Vilkåret om samme eiendom 

 

Etter Stortingets avgiftsvedtak er det et vilkår om at den produserte kraften må leveres til abonnenter 

innenfor samme eiendom som produksjonsanlegget befinner seg på. I forskriftsutkastet angis at «samme 

eiendom» som samme kommune-, gårds-, bruks- og eventuelt festenummer i eiendomsregisteret 

matrikkelen. Se forslag til særavgiftsforskriften § 3-12-18 første punktum som tilsvarer samme avgrensning 

i forslag til forskrift om kontroll av nettvirksomhet (under Olje- og energidepartementet) § 3-12 første ledd. 

 

Begrunnelsen for avgrensningen er bl.a. omtalt slik i høringsnotatet til RME under punkt 3.2:   

«Det har vært et viktig prinsipp for RME at avregningsgrunnlaget for nettleien og 

elavgiften blir likt. Det for å lette arbeidet for nettselskapene, og gjøre avregningen 

forståelig for kunden. For at en slik ordning skal kunne passe inn i regelverket for 

særavgifter er det nødvendig med en tydeligere og mer kontrollerbar grense enn en 

bygning. Etter en helhetlig vurdering og i samråd med Skattedirektoratet, foreslår RME 

å sette grensen på eiendom.»  

 

Videre skriver RME:  

 

«Vi har konkludert med at matrikkelnummeret slik det angis for eiendommer i 

Kartverket, vil fungere godt som stedlig avgrensningskriterium for delingsløsningen, da 
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den angir en eiendoms unike identitet. Vi har vurdert at eiendomsbenevnelsen 

bestående av kommune-, gårds-, bruksnummer og eventuelt festenummer (eiendom) vil 

være en hensiktsmessig avgrensning som i liten grad åpner for tolkning. Dette vil i 

praksis innebære at delingsløsningen vil gjelde produksjon av kraft fra fornybare kilder 

på ett og samme kommune-, gårds-, bruks- og festenummer.» 

 

Se for øvrig nærmere om vurderinger og hensyn for valg av avgrensning av eiendom i høringen under 

RME punkt 3.2. 

 

Praktisk gjennomføring av fritaket 

Gjennomføringen av fritaket skjer ved at produsenten, som har rett til å dele produksjon, informerer 

nettselskapet om hvilke abonnenter kraften skal fordeles til og hvordan den skal fordeles, sammen med en 

erklæring om installert effekt på produksjonsanleggene tilknyttet målepunktene.  Nettselskapet følger opp 

at kundene er kvalifisert til å delta i delingsløsningen, i praksis at de er lokalisert på samme eiendom, og 

registrerer deretter mottakerne i Elhub.  

 

Abonnentene som skal motta kraft må, på lik linje med andre plusskunder, inngå avtale om dette med sitt 

nettselskap og en avtale med en kraftleverandør om balanseansvar for forbruk og produksjon.  

 

Abonnentene får fritak for forbruk som tilsvarer sin del av det som er produsert fra anlegget og 

nettselskapet avregner og rapporterer kraft levert med fritak til Skatteetaten.  

 

For beskrivelse av målepunkter og hvordan de virtuelle måleverdiene fra Elhub utregnes viser vi til RMEs 

høring punkt 4.2.1. 

8. Registreringsplikt 

Etter hovedregelen i særavgiftsforskriften § 5-1 skal produsenter av avgiftspliktige varer registreres for den 

enkelte avgift. Unntak fra registreringsplikten er gjort for produsenter av kraft fra mikrokraftverk og 

energigjenvinningsanlegg som leveres direkte til sluttbruker, produsenter som ikke har avgiftspliktig uttak, 

og produsenter av kraft fra solceller som bruker all solkraften direkte selv, jf. særavgiftsforskriften § 5-1 

bokstav a. 

Det foreslås å presisere at produsenter av fornybar kraft fra produksjonsanlegg med samlet installert effekt 

som ikke er større enn 500 kW, også skal være unntatt fra registreringsplikt. Se forslag til 

særavgiftsforskriften § 5-1 bokstav a.  

For produsenter betyr dette at de ikke blir registreringspliktige for avgift på elektrisk kraft, så lenge de ikke 

har avgiftspliktig uttak. Det vil si at alt de produserer enten er fritatt for avgift eller leveres til nettselskapet 

(som er avgiftspliktig for kraft levert over kraftnettet).  

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-1
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9. Dokumentasjon 

Det foreslås at produsenter av kraft fra fornybare kilder, og som skal fordele kraften virtuelt på samme 

eiendom, må fremlegge erklæring for sitt nettselskap. Dette samsvarer med hvordan øvrige fritak for 

elavgiften er innrettet. Erklæringen skal inneholde opplysninger om hvor stor installert effekt det er på 

produksjonsanlegget, samt hvordan kraften skal fordeles mellom abonnentene på eiendommen. 

Erklæringen kan ikke være eldre enn ett år, så innsendelsen må gjøres årlig, jf. særavgiftsforskriften § 3-

12-19 andre ledd.  

 

Se forslag til særavgiftsforskriften § 3-12-19 første ledd.  

 

 

10. EØS-avtalen 

Generelt kan tiltak i form av fritak og unntak fra skatter og avgifter reise spørsmål om offentlig støtte etter 

EØS-avtalen art. 61. Tiltak som anses for å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer 

eller tjenester (selektivitet) kan være krevende å få iverksatt, og forutsetter godkjenning av ESA. Tiltak som 

innebærer offentlig støtte etter EØS-avtalen art. 61 (1), er i utgangspunktet forbudt, men med noen unntak.  

I Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022 punkt 9.6 er det lagt til grunn at forslaget reiser 

EØS-rettslige spørsmål om offentlig støtte, som må avklares med ESA før fritaket kan tre i kraft. Det 

arbeides for at fritaket skal kunne iverksettes så snart som mulig. Finansdepartementet håndterer dialogen 

med ESA i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet. 

11. Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Økonomiske konsekvenser  

Det er foreløpig relativt få husholdnings-, fritids- og næringskunder som produserer sin egen kraft. Samtidig 

har omfanget økt de siste par årene, og RME forventer en betydelig vekst i årene fremover, i hovedsak fra 

solcelleanlegg. Det foreslåtte fritaket for elavgiften vil sammen med de foreslåtte endringene fra RME, 

styrke denne veksten. Dersom bruken av avgiftsfri egenprodusert kraft øker, vil behovet for å kjøpe 

avgiftspliktig kraft bli redusert. Slik blir staten påført et provenytap som følge av endringen.   

 

Det er ifølge SSB 1 582 747 boligbygg i Norge.6 Disse fordeler seg på fem boligtyper som vist under. 

Oversikt over boliger i Norge (SSB, 2021) 

Boligtype Antall 

 

 
6 SSB (2022): https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/bygg-og-anlegg/statistikk/bygningsmassen. Tall hentet 
05.05.2022. 

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/bygg-og-anlegg/statistikk/bygningsmassen
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Enebolig 1 181 894 

Tomannsbolig 174 716 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 177 575 

Boligblokk 43 088 

Bygning for boligselskap 5 474 

 

Provenytapet for elavgiften avhenger av hvor mange nye produsenter det blir, hvor mange som benytter 

seg av fritaket og avgiftsnivået for elavgiften. RME har gjort beregninger for husholdningskunder som viser 

provenyvirkningene for elavgiften slik: 

 

Boligblokker  
Prosentandel som tar i bruk fritaket Redusert elavgift [kr/år] 

1 %  kr              2 969 840  

5 %  kr           14 849 202  

10 %  kr           29 698 404  

25 %  kr           74 246 010  

50 %  kr         148 492 020  

100 %  kr         296 984 040  

 

Tomannsboliger  

Prosentandel som tar i bruk fritaket Redusert elavgift [kr/år] 

1 %  kr              3 612 690  

5 %  kr           18 063 450  

10 %  kr           36 126 901  

25 %  kr           90 317 252  

50 %  kr         180 634 505  

100 %  kr         361 269 009  

 

 

Administrative konsekvenser 

Forslaget antas ikke å medføre administrative konsekvenser av betydning for hverken Skatteetaten, de 

avgiftspliktige nettselskapene eller produsentene. Vi viser til at produsenter innenfor fritaket vil unntas for 

registreringsplikten og at nettselskapenes håndtering vil avhjelpes av at produsentene plikter å sende inn 

erklæring om installert effekt og fordeling av kraften.  
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Forslag til regelverk 

 

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter foreslås følgende endringer: 

 

 
§ 3-12-18 skal lyde: 
 

§ 3-12-18. Avgiftsfritak for kraft fra fornybare energikilder 

Elektrisk kraft fra fornybare energikilder som leveres til abonnenter innenfor samme kommune-, gårds-, 

bruks- og eventuelt festenummer (eiendom) som produksjonsanlegget befinner seg på, er fritatt for avgift. 

Fritaket gjelder for installert effekt ikke større enn 500 kW per eiendom.  

 

 

§ 3-12-19 første ledd ny bokstav c skal lyde: 

c. produsent av kraft fra fornybare energikilder som leveres til abonnenter innenfor samme 

eiendom må legge frem erklæring om installert effekt for produksjonsanlegg på eiendommen 

samt hvordan kraften skal fordeles mellom abonnentene. 

 

Gjeldende bokstav c, d og e blir bokstav d, e og ny f. 

 

§ 5-1 bokstav a skal lyde: 

 

[Følgende skal registreres for den enkelte avgift:] 

 

a. produsenter av avgiftspliktige varer, med unntak av mikrokraftverk, energigjenvinningsanlegg som 

leverer elektrisk kraft direkte til sluttbruker, produksjonsanlegg for fornybar energi med installert effekt ikke 

større enn 500 kW, produsenter av elektrisk kraft som ikke har avgiftspliktig uttak og produsenter av kraft 

fra solceller som bruker all solkraften direkte selv 

[…] 

 

 


