
Generelle vilkår for Svorka Solkonto 

Vilkårene gjelder fra 01.01.2022 

Svorka Solkonto 

Svorka Solkonto er en spesialtilpasset tjeneste for kunder som produserer egen strøm, 

og som ønsker å lagre overskuddsstrømmen i et virtuelt «batteri».  

Tjenesten innebærer at kunden kan lagre overskuddsstrømmen fra solcelleanlegget i 

Svorka Solkonto, og ta ut tilsvarende kilowatt timer senere når man vil bruke den. 

Fratrekket av kilowatt timer vil redusere strømregningen for den perioden det ønskes 

fratrekket i.  

1. Generelt 

Vilkårene gjelder for Svorka AS sine kunder. Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende 

avgifter kommer i tillegg.  

2. Priser  

Uttak av kilowatt timer fra Solkonto gjelder kun strømdelen av kundeforholdet. Lokal 

nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg. Prisen for uttak baseres på 

strømpris den aktuelle måned det ønskes uttak fra Solkonto. Tjenesten er kostnadsfri for 

kunder som har Strømavtale fra Svorka AS. Svorka AS forbeholder seg retten til å 

innføre en kostnad på tjenesten i fremtiden.  

3. Lagring  

Overskuddsproduksjon av solkraft lagres i kundens Solkonto i kilowatt timer. 

Overskuddsproduksjonen kan lagres i inntil 18 måneder. Etter 18 måneder vil 

overskuddsproduksjonen (innestående kWh i solkontoen) bli utbetalt til gjeldende 

månedsmiddelpris fra NordPool. Etter utbetaling av overskuddsproduksjon ved 18 mnd. 

starter en ny 18.mnd`s periode. 

4. Avregning og regler ved uttak fra Solkonto  

Kunden kan selv velge å ta ut en valgt mengde kilowatt timer fra Solkonto. Uttak gjøres 

ved henvendelse til Svorka AS. Uttak vil komme til fratrekk på påfølgende strømregning. 

Man kan kun ta ut oppspart produksjon og ikke produksjon inneværende måned. Uttak 

kan ikke overskride faktisk forbruk. Dersom uttak fra Solkonto er større enn faktisk 

forbruk vil Solkonto trekkes fra neste faktura. Prisen for uttak baseres på strømprisen 

den aktuelle måned det bes om uttak fra Solkonto.  

5. Endring i vilkårene  

Svorka AS forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår. Disse endringene vil bli 

varslet på Svorka AS sine nettsider, min side eller direkte varsel til kunde dersom det er 

valgt.  

6. Maksimal størrelse på solcelleanlegg 

Solcelleanlegg kan maksimum levere en effekt på 100 kW inn på strømnettet. Anlegg 

over 100 kW må søke NVE om konsesjon. 

 

 

 



 

7. Avslutning av avtale eller kundeforhold  

Dersom kunde ikke ønsker å spare strøm på Solkonto, vil utestående mengde 

kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura. Deretter vil kunden 

motta månedlig utbetaling av overskuddsstrøm som beskrevet i vilkår for Solstrøm fra 

Svorka AS. Kunden kan selv velge mellom løpende utbetaling og sparing på Solkonto ved 

å kontakte Svorka AS. Dersom kunden sier opp sin strømavtale med Svorka AS, vil 

utestående mengde kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura, 

og solkontoen vil opphøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Generelle vilkår for Svorka Plusskunde 

Vilkårene gjelder fra xx.xx.20xx 

 

Svorka Plusskunde 

En plusskunde defineres som en kunde som har egen strømproduksjon fra solceller, og 

bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. Når produksjonen er mindre 

enn eget forbruk, kjøper man det som trengs av strøm fra kraftleverandøren. I perioder 

hvor produksjonen er større enn eget forbruk, sendes overskuddsproduksjonen inn i 

nettet. Typiske plusskunder er boligeiere eller næringsaktører med solcellepaneler på 

taket. Andre typer anlegg kan være vannkraftanlegg og vindkraftanlegg. 

 

100 kW-grensen 

Forutsetningen for å være plusskunde er at det ikke på noe tidspunkt mates inn mer enn 

100 kW (altså: effekt) i strømnettet. Dersom innmatet effekt er høyere enn dette, anses 

kunden som en ordinær kraftprodusent, og andre vilkår gjelder. Den formelle 

definisjonen på en plusskunde er som følger: «Sluttbruker med forbruk og produksjon 

bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt 

overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget 

tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever 

omsetningskonsesjon.» (NVE) En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak 

eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever 

omsetningskonsesjon. 

Kunde som produserer egen strøm, og selger overskuddsstrøm til en strømleverandør. 

1. Kunden må inngå en plusskunde avtale med lokal netteier, før 

overskuddstrømmen kan innmates i nettet. 

2. Perioder der kunden produserer mer strøm enn han forbruker, kan denne 

overskuddsstrømmen selges tilbake til strømleverandøren Svorka AS. 

3. Å være plusskunde innebærer at man i perioder leverer strøm ut på nettet i tillegg 

til selv å forbruke strøm. Det må inngås en egen avtale med netteier i det 

området man har privat strømproduksjon. 

4. Overskuddstrøm innmatet på Svorka sitt nett, betales med en avtalt fastsum, for 

inntil 8000 kWh. Produksjon ut over dette betales med områdespotpris. 

5. Plusskundeavtaler er bindene i 12 måneder, og er deretter løpende med 1 måneds 

gjensidig oppsigelsesfrist. 

6. I tillegg har kunden en vanlig strømavtale på strømmen man bruker, der avtalen 

har et månedsbeløp og et påslag pr. kWh. I samsvar med «Lov om elsertifikater» 

inneholder påslag kostnader til kjøp av elsertifikat. (Prisen kan variere mellom 

kunder ut fra eventuelle fritak for elsertifikater.) 
7. Valgfri betalingsmåte. Ved papirfaktura tilkommer fakturagebyr etter de til enhver tid 

gjeldende satser.   

8. Plusskundeavtalen gjelder kun privatkunder. Øvrige avtaler avtales særskilt. 


