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1

SAMMENDRAG

Med bakgrunn i den pågående energiomstillingen har DNV på oppdrag fra Energi Norge utarbeidet et forslag til
bransjenorm for nettilknytning. Formålet med bransjenormen er tosidig. Den skal bidra til mer effektive
arbeidsprosesser hos nettselskapene generelt, men også mer enhetlige prosesser på tvers av nettselskap for
tilknytning av nytt forbruk. Slik vil nettkundene møte samme prinsipper uavhengig av hvilket nettselskap de
henvender seg til.
Bransjenormen er basert på innspill fra et utvalg nettselskap, hvor en del av disse også har fungert som en
referansegruppe for arbeidet, og andre interessenter. Denne rapporten presenterer først relevant regelverk og
forskrifter, en overordnet oversikt over nettilknytningsprosessen i andre land, og definisjoner av ulike kategorier av
tilknytninger. Deretter presenteres dagens praksis og forslag til bransjenorm for hvert steg i tilknytningsprosessen,
illustrert i Figur 1-1, og til slutt blir noen viktige temaer som påvirker alle stegene i prosessen gjennomgått.

Figur 1-1: Overordnet prosess for nettilknytning

Kategorier av tilknytninger
Det er stor variasjon knyttet til kompleksiteten av ulike nettilknytningssaker – og det er mange andre faktorer enn
størrelse på effektuttaket som avgjør kompleksiteten. Vi har delt tilknytningssaker inn i små, mellomstore og store
tilknytninger. Små tilknytninger vil typisk ikke innebære oppgraderinger i nettet, mellomstore tilknytninger krever
endringer i lokalt distribusjonsnett, men ikke i regionalt distribusjonsnett, og store tilknytninger krever endringer i
regionalt distribusjonsnett og/eller transmisjonsnett som utløser konsesjonsplikt. Betegnelsen små, mellomstore
og store er dermed ikke en henvisning til størrelsen på effektuttaket; den sier mer om omfanget av prosessen i
hvert enkelt tilfelle. Det er nettselskapets ansvar å vurdere i hvilken kategori hver enkelt sak hører hjemme og
informere kunden om dette.

Forslag til bransjenorm per steg i tilknytningsprosessen
Første kundehenvendelse
•

Små tilknytninger fortsetter med nettmeldingssystemer via installatør
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•

For mellomstore og store tilknytninger skal første kundehenvendelse være via et digitalt skjema på
nettselskapets nettside.

Vurdering av kapasitet og beregning av uforpliktende kostnadsestimat
•

For små tilknytninger deles det gjerne ikke inn i uforpliktende og forpliktende kostnadsestimat, og
anleggsbidrag beregnes ved første vurdering av kapasitet. Her kan dagens praksis fortsette, men det er
rom for standardisering og automatisering.

•

For mellomstore og store tilknytninger er det rom for mer standardisering og automatisering for å korte
ned tids- og ressursbruk på dette steget. Beregning av uforpliktende kostnadsestimat kan foregå i et
digitalt verktøy med standardkostnader for materiell. Dette estimatet kan være et overordnet overslag, så
lenge usikkerhetene kommer tydelig frem for kunden.

Utredning og beregning av anleggsbidrag
•

For mellomstore og store tilknytninger er tidsbruk den største utfordringen for kunden i dette steget. Et
viktig prinsipp er at nettselskapet må forventningsstyre kunden ved å være transparent på status og
framgang, og om saken venter på godkjenning fra andre.

Utbygging og idriftsettelse
•

For alle saker er transparens, koordinering og kundedialog viktig, og både nettselskapet og kunden bør
holde hverandre oppdatert på risikomomenter og eventuelle endringer og forsinkelser.

Reservasjon av kapasitet og køordning
•

For små tilknytninger reserveres kapasitet ved første kundehenvendelse (nettmelding), og kunden kan
beholde reservasjonen i 3 måneder. Dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet tilgjengelig til alle
kundehenvendelser er det førstemann som henvendte seg til nettselskapet som har førsterett på
kapasitet.

•

For mellomstore og store tilknytninger reserveres kapasitet normalt ved inngåelse av avtale om
koordinert prosjektutvikling, etter at konseptvalgutredning er gjennomført. Avtalen om
konseptvalgutredning som inngås tidligere i prosessen bør fungere som en intensjonsavtale for
reservasjon med visse krav og plikter for nettselskapet.

Forslag til bransjenorm for temaer på tvers av prosessen
Tidsbruk
•

All tidsbruk bør måles, og det bør være klare tidsfrister på tvers av bransjen for de stegene i prosessen
som ligger under nettselskapenes egen kontroll.

•

I kapittel 8.1 har vi kommet med forslag på tidsfrister per steg i tilknytningsprosessen. For mellomstore
og store tilknytninger er det viktig å gi kunden et første svar så raskt som mulig (innen 2 uker etter
henvendelse) med en pekepinn på om tilknytningen vil være enkel eller kreve store oppgraderinger.

Kundedialog og kundefokus
•

Nettselskapene bør implementere en portal for kundedialog, med løsning for innsending av første
henvendelse, jevnlige statusoppdateringer og dokumentasjon og loggføring av prosess.

•

Alle tilknytningssaker og/eller nettkunder bør ha en egen saksbehandler, og nettselskapene bør legge til
rette for å tilby veiledning og informasjon i forkant av en konkret bestilling.
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Koordinering og kommunikasjon mellom nettselskap
•

Nettselskapene bør implementere digitale systemer som kan kommunisere med hverandre, slik at de
kan etablere felles køordninger for reservasjon av kapasitet som tilhører det samme overliggende nettet.

•

Det er viktig å sørge for en mest mulig tydelig og effektiv kommunikasjon med Statnett rundt 1 MWgrensen, og Statnett kan vurdere å forhåndsgodkjenne en viss kapasitet innenfor gitte områder.

Systemer, verktøy og digitalisering
•

I kapittel 8.4 oppsummeres prinsipper for digitale systemer og verktøy som det har vært pekt på behov
for i de ulike delene av tilknytningsprosessen. Disse bør være deler av et integrert system, hvor de ulike
modulene snakker sammen og informasjon flyter på tvers. Dette inkluderer webskjema for
kundehenvendelse, portal for kundedialog, automatisering av kostnadsestimater og systemer for oversikt
over tilgjengelig kapasitet og reservasjoner.
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2

INTRODUKSJON

Den pågående energiomstillingen forandrer både produksjons- og forbrukersiden i kraftsystemet. I de senere
årene har elektrifiseringen begynt å skyte fart. Bare for noen få år siden var en nettilknytning på 5 MW mye, nå er
det flere nye store kunder som ønsker opp mot hundre MW (eller mer) for ny, stor industri. I tillegg kommer en
rekke aktører som ønsker små og mellomstore tilknytninger for eksempel tilknyttet privat og offentlig lading av
transportmidler på land og i vann. For nettselskapene betyr dette et økende antall forespørsler om tiknytning, ofte
fra nye typer nettkunder uten relevant erfaring med strømnett, og at det etterspørres mer kapasitet enn før.
Nettselskapene har varierende erfaring med tilknytning av nye kundegrupper. Selv om regelverket for
nettselskapene er likt, har de ulik praksis for tilknytning. Dette medfører utfordringer for både nettselskapene og
nettkundene. For at det viktige elektrifiseringsarbeidet Norge står midt oppi skal kunne fortsette på en god måte
har Energi Norge tatt initiativ til en bransjenorm for nettilknytning, med mål om at tilknytningsprosessen skal være
så enkel som mulig for kundene og mer enhetlig på tvers av nettselskap for sammenlignbare kunder. Slik kan vi
holde elektrifiseringshastigheten høy og samtidig unngå unødvendig støy og friksjon hos alle parter.
Offentlige aktører har allerede begynt å adressere utfordringene knyttet til et økende antall forespørsler om
tilknytninger og stadig mindre ledig kapasitet i nettet.
•

NVE har varslet at de vil foreta en sterkere prioritering av konsesjonssøknader som omhandler
beredskap og generell forsyningssikkerhet.1 Samtidig varsler NVE om stigende behandlingstid.2
Søknader som har mangelfull informasjon og søknader knyttet til nytt forbruk vil rykke bakover i køen.3

•

Regjeringen har nedsatt et utvalg ledet av Nils Kristian Nakstad som skal vurdere utviklingen av
strømnettet. En viktig oppgave for utvalget er å foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å
konsesjonsbehandle nye nettanlegg.

•

Statnett har sendt revidert nettavtale på høring der det blant annet foreslås oppdaterte prinsipper om
effektgrenser. En av de foreslåtte endringene er at Statnett kan trekke tilbake utdelt kapasitet som ikke
blir brukt.

I lys av dette er det viktig at også nettselskapene selv gjør en innsats for å tilrettelegge for tilknytning og
nettutbygging på en mest mulig effektiv måte i Norge.
Formålet med bransjenormen er tosidig. Den skal bidra både til mer effektive arbeidsprosesser hos
nettselskapene generelt, men også mer enhetlige prosesser på tvers av nettselskap for tilknytning av nytt forbruk,
slik at nettkundene møter samme prinsipper uavhengig av hvilket nettselskap de henvender seg til.
Denne rapporten består av tre hovedelementer:
•

Beskrivelse av dagens regelverk vedrørende nettselskapets plikter ved tilknytning, samt informasjon om
hvordan tilknytningsprosessen foregår i utvalgte europeiske land

•

Beskrivelse av dagens praksis og utfordringer slik de oppleves av både nettkunder, potensielle
nettkunder og nettselskap

•

Forslag til bransjenorm, med beskrivelse av en anbefalt prosess og løsning for små, mellomstore og
store tilknytninger

1

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/slik-vil-nve-prioritere-konsesjonssoknader-for-nettanlegg/
«Hovedprinsippet er fortsatt at sakene behandles fortløpende i den rekkefølgen de kommer inn. Men søknader som gjelder forsyningssikkerhet,
beredskapssituasjoner eller endringer i anlegg prioriteres opp.»

2

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/varsler-lengre-behandlingstid-for-nettkonsesjoner/
«NVE opplever en stor vekst i antallet søknader for konsesjoner til nettanlegg. Køen for behandling er økende, og selskaper som søker konsesjon må
regne med lengre behandlingstid enn tidligere.»
Jf. NVEs pressemelding 23/6-2021: «Det betyr at mange saker om for eksempel datasenter, oppdrettsanlegg, ladestasjoner og tilrettelegging for
industri vil trenge lenger tid på å bli behandlet.»

3
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I kapittel 3 er metoden for arbeidet beskrevet, i kapittel 4 følger en kort oppsummering av relevant regelverk og
forskrifter og i kapittel 5 beskrives nettilknytningsprosessen i Sverige, Finland, Tyskland og Storbritannia. I kapittel
6 beskriver vi hvordan vi har delt tilknytninger inn i kategoriene små, mellomstore og store tilknytninger.
I kapittel 7 og 8 drøftes de ulke stegene i tilknytningsprosessen og dagens praksis og utfordringer for temaer som
går på tvers av prosessen. De ulike avsnittene beskriver også konkrete forslag til bransjestandard for hvert enkelt
punkt:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Første kundehenvendelse
Vurdering av kapasitet og beregning av uforpliktende kostnadsestimat
Utredning og beregning av anleggsbidrag
Utbygging og idriftsettelse
Reservasjon av kapasitet og køordning. Dette temaet diskuteres til slutt i kapittel 7 fordi det her er ulik
praksis for når i prosessen kapasitet blir reservert i dag, og det blir her gitt en anbefaling for
reservasjonstidspunkt.
Temaer på tvers av prosessen
a. Tidsbruk
b. Kundedialog og kundefokus
c. Koordinering og kommunikasjon mellom nettselskap
d. Systemer verktøy og digitalisering
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3

METODE

For å komme fram til en bransjenorm som nettselskapene kjenner seg igjen i og tar i bruk, har det vært essensielt
å utforme de konkrete forslagene i tett dialog med ulike nettselskap. Under oppstarten av prosjektet ble det
etablert en referansegruppe med representanter fra ulike typer nettselskap fra ulike deler av landet, som gjennom
hele prosessen har satt av tid og bidratt med tilbakemeldinger, kommentarer og innspill.
Prosjektet ble gjennomført i fire faser, der denne rapporten er dokumentasjon av de første tre fasene:
1.

2.

Definere rammer
a.

Definere ulike kundegrupper som er aktuelle å snakke med

b.

Kartlegge gjeldende regelverk for nettilknytning

Kartlegge dagens praksis og identifisere forbedringsmuligheter
a.

En-til-en intervjuer med en rekke nettselskap, nettkunder og andre aktører.
i. Det har blitt gjennomført over 20 intervjuer med personer med ulike roller i ni
forskjellige nettselskap (Glitre, Lede, BKK, Elvia, Agder Energi, Norgesnett, Tensio,
Arva, Statnett)
ii. Intervjuer med representanter for seks ulike nettkunder
(fylkeskommuner/kollektivtransportselskaper, ladeselskaper, datasentre).
iii. Intervjuer/møter med NVE/RME, REN og Digin
iv. Intervjuer med nettselskap i Sverige og Finland

3.

Utforme konkrete forslag til bransjenorm
a.

Møter med referansegruppen og andre interessenter, diskutere og revidere utkast, frem til
helhetlig forslag

4.

Tilbakemeldinger, diskusjoner og forankring i bransjen
a.

Tilbakemeldinger på utkast, møter med referansegruppen og andre interessenter, og utforming
av endelig forslag til bransjenorm.

Figur 3-1: Metode for utarbeiding av bransjenormen
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REGELVERK OG FORSKRIFTER

Regelverket rundt tilknytning av forbruk og produksjon av elektrisitet varierer med spenningsnivå, forbruksnivå og
plassering i nettet. Relevante bestemmelser inkluderer Energiloven4, NEM-forskriften5 og Kontrollforskriften6.
I dette kapittelet blir de viktigste bestemmelsene beskrevet. De går blant annet inn på hvilke plikter og rettigheter
nettselskap og nettkunder har.

4.1

Leveringsplikten

Nettselskapenes leveringsplikt er regulert i §3-3 i energiloven og er nærmere spesifisert i NEM-forskriften §3-1.
Bestemmelsene om leveringsplikt er motsvaret til nettselskapenes monopol og områdekonsesjon. Den pålegger
nettselskapene å tilknytte nye kunder nettet og levere elektrisk energi til både forbrukskunder og bedriftskunder,
så lenge tilknytningsbehovet er 22kV eller lavere. Leveringsplikten gjelder normalt frem til tilknytningspunktet som
er grensesnittet mellom nettselskapets og nettkundens elektriske anlegg.
Nettselskapene tilbyr standardavtaler på spenningsnivå for 230V, 400V, 690V, 1 kV, 11 kV og 22 kV. Så lenge
det etterspørres en tilknytning på et av disse spenningsnivåene vil nettselskapene normalt ikke få dispensasjon
fra leveringsplikten. Hvis kunden ønsker andre spenningsnivåer må de påregne å transformere til ønsket
spenningsnivå selv.
Hvis det er behov for investeringer for å koble til den aktuelle kunden skal nettselskapet kreve anleggsbidrag i
tråd med gjeldende regelverk. Kostnader i forbindelse med reinvesteringer i eksisterende nett som forsyner
etablerte kunder må imidlertid bæres av nettselskapet.
I april 2021 trådte en ny bestemmelse i NEM-forskriften i kraft om at nettselskapene og uttakskundene har
mulighet til å inngå en avtale om utkobling eller begrensning av forbruket. Hensikten er å legge til rette for
tilknytning selv om det er knapphet på nettkapasitet. Kunden unngår da å måtte betale anleggsbidrag siden det
ikke blir behov eller lavere behov for investeringer i nettet. Hvis en slik avtale inngås skal ikke kunden
kompenseres for eventuell utkobling eller reduksjon i forbruk.
Når særlige grunner tilsier at det ikke er rimelig å etablere tilknytning på vanlige vilkår kan nettselskapet søke
RME om fritak fra leveringsplikten. Unntaksmuligheten er svært lite brukt.
Brudd på leveringsplikten ved at det skjer planlagte eller uplanlagte avbrudd i strømforsyningen straffes
økonomisk gjennom KILE-ordningen.

4.2

Tilknytningsplikten

Nettselskapenes tilknytningsplikt er regulert i §3-4 i energiloven og er nærmere spesifisert i NEM-forskriften, §§32 og 3-3.
Tilknytningsplikten går oppsummert ut på at nettselskap også har plikt til å tilknytte ny produksjon og forbruk som
ikke er omfattet av leveringsplikten, uavhengig om det kreves investeringer eller ikke. Vanligvis gjelder
leveringsplikten ordinære forbrukskunder, mens tilknytningsplikten gjerne omfatter større anlegg. Det kan
imidlertid gjøres unntak hvis tilknytningen ikke er samfunnsmessig rasjonell.
En viktig del av tilknytningsplikten er nettselskapets plikt til å utrede om det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte
den nye produksjonen eller forbruket før det tilknyttes. Dette kalles utredningsplikten. At en tilknytning er

4

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven); LOV-1990-06-29-50

5

Forskrift om nettregulering og energimarkedet; FOR-2019-10-24-1413

6

Forskrift om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer; FOR-1999-03-11-302
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driftsmessig forsvarlig innebærer at den ikke vil gå utover eksisterende tilknytning til andre kunder, og at den er
forenlig med overføringsgrensene i tilknyttet eller overliggende nett.
Hvis det viser seg at det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte den nye produksjonen/forbruket må alle berørte
nettselskap utrede, eventuelt søke konsesjon og gjennomføre nødvendige investeringer i sine nett for å kunne gi
tilknytning, uten ugrunnet opphold. Tilknytningsplikten gjelder med andre ord også overliggende nett. Hvis det
trengs investeringer vil det i de aller fleste tilfeller utløse anleggsbidrag fra kunden.
Hvis investeringer er nødvendige må nettselskapet presentere en forsvarlig veiledende tidsplan for
nettilknytningen. Med mindre nettselskapet opplyser om at de vil søke om fritak fra tilknytningsplikten, skal alle
berørte nettselskap kunne oppgi et forventet tidspunkt for når tilknytningen kan gjennomføres.
I løpet av denne tidsplanen vil reservasjon av kapasitet kunne skje når kunden får avklart sitt tilknytningsforhold,
for eksempel når de inngår en bindende tilknytningsavtale. I utgangspunktet er det ikke tillatt å reservere
tilgjengelig nettkapasitet da det kan utgjøre en markedsbarriere for andre aktører som vil tilknytte seg nettet.
Imidlertid må reservasjonen skje på et tidspunkt. Reservasjonen er tidsbegrenset, så hvis kunden ikke forholder
seg til kjente frister mister vedkommende plassen i køen.
I likhet med bestemmelsene om leveringsplikt trådte det i april 2021 i kraft en bestemmelse om mulighet for å
inngå avtale om utkobling eller begrensning av forbruket som vilkår for tilknytningen.

4.3

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er en engangsbetaling kunden må betale til nettselskapet dersom nettselskapet må forsterke det
eksisterende nettet for at kunden kan i) tilknyttes nettet, ii) øke kapasiteten for uttak fra nettet, eller iii) få bedre
kvalitet fra nettet enn det nettselskapet har plikt til å levere. Bestemmelsene om anleggsbidrag er gitt i
Kontrollforskriften §§16-1 – 16-12.
Regelverket rundt anleggsbidrag ble oppdatert og utvidet i 2019 til å reflektere gjeldende praksis bedre.
Endringene som trådte i kraft gikk i all hovedsak ut på at anleggsbidrag ble obligatorisk for alle nettselskap, og at
det skal fastsettes og innkreves på alle nettnivåer. Det ble også fastsatt et tak på hvor stor andel av eventuelle
kostnadsoverskridelser i forhold til inngått avtale om nettilknytning kundene skal dekke. Taket er satt til maksimalt
15 %.
Anleggsbidraget skal dekke kundens forholdsmessige andel av nettselskapets investeringskostnader i forbindelse
med en investering. Kundens andel baseres på dens etterspurte kapasitetsøkning, delt på den
kapasitetsøkningen som gjennomføres i forbindelse med investeringen. Denne regelen er i utgangspunktet lik for
investeringer på alle nettnivå. Vesentlige unntak gjelder i regionalt distribusjonsnett og i transmisjonsnett, der
aktører med tilknytninger på under 1 MW som utløser investeringer er fritatt fra anleggsbidrag mens for kunder
med samlet uttak på 1 MW eller mer reduseres anleggsbidraget som hovedregel med en faktor på 0,5 ved
investeringer .
Hvis en kunde tilknyttes eller får økt kapasitet fra et nettanlegg som er finansiert gjennom anleggsbidrag skal
kunden betale for sin andel av anleggsbidraget i opp til 10 år etter at den opprinnelige kunden (som utløste den
aktuelle investeringen) fikk tilgang til nettanlegget gjennom anleggsbidrag.
Når nettselskap opplyser kunde om at den etterspurte tilknytningen/endringen utløser et anleggsbidrag må de
følge en rekke prosessuelle regler. Nettselskapet skal uten ugrunnet opphold opplyse om:
1)

Hjemmelsgrunnlaget for innkreving av anleggsbidraget, samt praksis for beregning og innkreving

2)

Et grovt (uforpliktende) kostnadsestimat fordelt på minimum arbeids- og materialkostnader, spesifisert på
hovedkomponenter
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3)

At uenigheter rundt anleggsbidraget kan påklages til RME

Hvis kunden er interessert i å gå videre etter at denne informasjonen er mottatt må en videre utredning av
kostnadene dekkes av kunden selv. Dette kostnadsgrunnlaget vil inngå i avtalen mellom nettselskapet og kunden
om anleggsbidraget. Ved en inngått avtale må kunden betale de kostnadene som påløper i forbindelse med
investeringen, men maksimalt 15 prosent utover det utredede kostnadsgrunnlaget som ligger til grunn for avtalen.
Denne begrensningen gjelder ikke dersom kunden selv er skyld i overskridelsen.
Den videre utredningen av kostnadene for tilknytningen resulterer i et forpliktende kostnadsestimat fra
nettselskapet som inngår i avtalen om anleggsbidrag. Avtalen om anleggsbidrag må inngås skriftlig og spesifisere
hva kunden har bestilt, hva det forpliktende anleggsbidraget er og når det estimeres at nettanlegget skal være
ferdigbygd. Nettselskapet har plikt til å dokumentere prosesser relatert til anleggsbidrag, og beholde den
dokumentasjonen i minst 10 år fra det nye nettanlegget som er anleggsbidragsfinansiert er spenningssatt. Figur
4-1 under viser saksgangen for investeringer i nettanlegg som blir finansiert med anleggsbidrag.

Figur 4-1: Saksgang for tiltak i nettanlegg med finansiering gjennom anleggsbidrag (NVE)

4.4

Konsesjonssøknad til NVE

En anleggskonsesjon er en tillatelse til å bygge og drive et spesifikt nettanlegg. Anleggskonsesjoner blir gitt med
hjemmel i Energiloven, og søknad sendes NVE. For å få konsesjon må nettanlegget som omsøkes anses å være
samfunnsmessig rasjonelt. For å belyse dette på best mulig måte gjennomfører NVE en konsesjonsbehandling
som skal ta hensyn til alle berørte parter, legge til rette for medvirkning og sørge for at saken er tilstrekkelig
opplyst. Behandlingen er ofte omfattende og inkluderer blant annet offentlige høringer og møter med berørte
parter. Utover energiloven gir energilovforskriften7, forskrift om konsekvensutredninger8 og forskrift om ekstern
kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven9 mer spesifiserte krav til utredninger og
behandlingsprosess for nettiltak som må konsesjonsbehandles.
Hvor omfattende konsesjonsprosessen er påvirkes av hva slags nettanlegg som omsøkes og hvor stort det er.
Nettselskap som har områdekonsesjon har tillatelse til å bygge og drive distribusjonsnett med spenning opp til 22

7

Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften), FOR-1990-12-07-959

8

Forskrift om konsekvensutredninger, FOR-2017-06-21-854

9

Forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven, FOR-2013-06-21-681

DNV – www.dnv.com

Side 11

kV innenfor et bestemt geografisk område (unntaksvis omfatter områdekonsesjonen også kabelanlegg med
spenning opp til 132 kV). Nettiltak innenfor områdekonsesjonen trenger ikke å omsøkes. Alle tiltak i nettet som
faller utenfor områdekonsesjonsens hjemmel må imidlertid ha anleggskonsesjon. NVE har lagd en oversikt over
saksgangen i ulike typer konsesjonssaker (NVE, 2021). Det er tre forskjellige saksganger som omfatter følgende
type tiltak:
-

Transformatorstasjoner, koblingsanlegg o.l, kraftledninger med spenning lavere enn 132 kV uansett
lengde, kraftledninger som er kortere enn 15 km uansett spenningsnivå

-

Kraftledning med spenning 132 kV eller høyere, som er lengre enn 15 km

-

Kraftledninger med lengde over 20 km og spenning 300 kV eller høyere

Jo større tiltaket er og jo lenger ned på denne listen, jo mer omfattende krav til medvirkning og
konsekvensutredning er det. Da blir også Olje- og energidepartementet oftere involvert i konsesjonsprosessen.
NVE har laget flere veiledere for nettselskap som vurderer eller planlegger å søke om anleggskonsesjon i
forbindelse med et nettiltak (NVE, 2021).
Konsesjonsbehandling av nettiltak kan være omfattende og ta mye tid. Både nettselskap, politikere og nettkunder
har etterspurt effektivisering i konsesjonsprosessene for å få fortgang i nettutbyggingene som tilrettelegger for de
pågående elektrifiseringsinitiativene i de fleste sektorer i Norge. I den sammenheng har NVE offentliggjort at de i
større grad enn før vil prioritere konsesjonssøknader som har innhentet all nødvendig informasjon, har
tilstrekkelig kvalitet i søknader og tilhørende utredninger samt at avklaringer med overliggende nett er
gjennomført. NVE spesifiserer at det blant annet kreves at kommunal reguleringsplan ved konsesjonssøknad er
godkjent før det sendes inn konsesjonssøknad (Europower, 2021).
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5
5.1

NETTILKNYTNINGSPROSESSEN I ANDRE LAND
Sverige

Sverige har mange av de samme utfordringene som i Norge når det kommer til tilknytning av ny produksjon og
forbruk. I enda større grad enn i Norge er det i store områder knapt med kapasitet i nettet, spesielt i de større
byene i Sverige der lokal kraftvarmeproduksjon fases ut.
E.ON som er en stor eier av regionalt og lokalt distribusjonsnett i Sverige har Figur 5-1 på sin nettside som en
veiledning til sine kunder om tilknytninger i regionalnettet. Også i Sverige må det regnes mange år fra første
henvendelse til tilknytning til regionalnettet kan gjennomføres.

Figur 5-1: E.Ons prosess for tilknytning i regionalnettet i Sverige (E.ON)

Den svenske prosessen med nettilknytning likner mye på den norske. Kommunikasjon mellom nettselskap og
kunder skjer i varierende grad i digitale former. Direkte kontakt med saksbehandler er vanlig ved første
kundehenvendelse, initiell veiledning og gjennom hele prosjektprosessen. Noen nettselskap har digitale skjemaer
for første henvendelser både på distribusjons- og regionalnettsnivå.
Etter at det er opprettet kontakt og den initielle veiledningen er gitt, må kunden betale for videre nettutredning hvis
dette er nødvendig. Det gis klar beskjed om at konsesjonsprosessen og kommunale prosesser kan være
omstendelige og ta lang tid. Det er imidlertid nettselskapet selv som tilsynelatende avgjør om det er nødvendig å
gi beskjed til den svenske TSOen Svenska kraftnät (Svk) om en ny tilknytning.
Basert på de nettselskapene vi har snakket med varierer det i noen grad når reservasjon av kapasitet kan skje.
Hos Vattenfall er det mulig å betale en prosjektspesifikk reservasjonsavgift på 50 000 SEK + 1SEK/kW allerede
rett etter at første verderlagsfrie utredning er gjennomført og før den mer omfattende nettutredningen begynner
(Vattenfall, 2021). Hos E.On skjer reservasjonen når alle tillatelser er i orden (etter «tilstånd»), og kunden er klar
til å skrive under på en «anslutningsavtal». Hvis det er flere kunder som er interessert i den samme kapasiteten
får de beskjed om dette underveis.
I mindre tilknytningssaker i distribusjonsnettet tar Vattenfall betalt i henhold til faste satser, anbefalt av den
svenske regulatoren, se Figur 5-2. For større effektbehov enn dette gjøres det individuelle beregninger. Alle
mindre tilknytningssaker opp til 5 MW må gå via en autorisert elinstallatør, men det er mulig å spørre
nettselskapet om kostnader og liknende direkte (Vattenfall, 2021).
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Figur 5-2: Pristabell for tilknytninger på 16-25 ampere hos Vattenfall (Vattenfall, 2021)

5.2

Finland

I Finland er de fleste tilknytningssakene på høyere spenningsnivå knyttet til ny produksjon. Det meldes imidlertid
også om noe økt forbrukstilknytninger på lavere nettnivå i tillegg til noen henvendelser om datasentre og
batterifabrikker. Kapasitetsutfordringer i Finland er imidlertid først og fremst knyttet til produksjon og ikke forbruk.
Basert på tilbakemeldinger fra enkeltkunder oppleves netttilknytningsprosessen i Finland som velorganisert, god
og relativt rask.
Saksgangen for tilknytningssaker er i hovedsak lik som i Norge og Sverige, men det er noen forskjeller.
Kommunikasjonen er for det mest ikke-digital både ved første kundehenvendelse, initiell veiledning og i
saksgangen. Det må som vanlig gjennomføres nødvendige nettutredninger og innhentes nødvendige tillatelser,
og når disse er på plass inngås det en tilknytningsavtale. Denne har en generell gyldighet på 36 måneder, og kan
kanselleres hvis kunden ikke følger tilstrekkelig opp. Betaling for tilknytninger gjøres ved inngåelse av
tilknytningsavtale. TSOen har faste priser avhengig av størrelsen på tilknytningen, med 600 000 EUR for
tilknytning til 110 kV-nettet og 2 millioner EUR for tilknytninger til transformatorstasjoner på alle høyere nettnivå,
fra 110 kV- til 400 kV-linjer (FinGrid, 2021).
En interessant detalj i Finland er FinGrids tilnærming hvis tilknytninger krever store investeringer i nettet som ikke
allerede inngår i en investeringsplan. Da vil FinGrid som oftest forsøke å finne et bedre egnet tilknytningssted
sammen med kunden.

5.3

Tyskland

Vi har studert nettsidene til noen av de største DSOene i Tyskland, blant annet Avacon Netz (Avacon Netz, 2021)
og Schleswig-Holstein Netz (Schleswig-Holstein Netz, 2021). Her beskrives nettilknytningsprosessen generelt
oversiktlig og profesjonelt, med god forklaring på de ulike stegene i prosessen. Alle har digitale skjemaer for
kundehenvendelse og ulike portaler, og mulighet for å kontakte din kundebehandler basert på postnummer. Det
er vanlig å skille mellom husholdning/byggeprosjekter og kommersielle/industrielle kunder, hvor sistnevnte deles
inn i lav-, middels- og høyspenningskunder.
Flere av nettsidene har også korte videoer som forklarer prosessen på en enkel måte til kundene, inkludert
forventet tidsbruk (Avacon Netz, 2021) . Samme forklaringsvideoer blir benyttet av flere ulike nettselskap, noe
som viser at den overordnede prosessen er samordnet. Generelt er nettsidene kundesentrerte og fokuserte på å
få til en god prosess sammen med kunden.
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5.4

Storbritannia

Den britiske TSOen National Grid har «Network capacity map» og «Cost Estimator» (National Grid, 2021)
tilgjengelig på sine nettsider. «Network capacity map» skal hjelpe nye tilknytningskunder å undersøke tilgjengelig
kapasitet i transmisjonsnettet. Ulike fargekoder skal gi brukeren av verktøyet en indikasjon på hvor en
sannsynligvis kan knytte seg til nettet uten behov for store forsterkninger, og hvor det dermed kan være
hensiktsmessig å søke om tilknytning. «Cost Estimator» er et verktøy som gir et indikativt kostnadsestimat for
tilknytning til transmisjonsnettet til National Grid basert på erfaringskostnader. De understreker at
kostnadsestimatet er generisk og at faktiske kostnader vil variere fra prosjekt til prosjekt.
Britiske DSOer har tilsvarende interaktive kapasitetskart, der det også er mulig å hente frem informasjon om
situasjonen for hver enkelt nettstasjon, nedenfor illustrert i Figur 5-3 med skjermdump fra Western Power
Distribution (Western power, 2021). Det understrekes på nettsidene at både kapasitets- og kostnadsinformasjon
er indikativ og uten forpliktelser for nettselskapet. Dataene er også tilgjengelig for nedlasting dersom man
registrerer seg som bruker og logger inn.

Figur 5-3: Kapasitetskart fra Western Power Distribution

Nettsidene til DSOene i Storbritannia oppleves som kundeorienterte, med fokus på å hjelpe kunden til å søke om
tilknytning og opplyse og forventningsstyre om prosess og tidsbruk (UK Power Networks, 2021). En kan ofte få
god orientering om forventet kostnad og tidsbruk for de ulike delene av prosessen for ulike typer tilknytninger,
samt hvilke faktorer som vil påvirke tidsbruk og kostnad. Spesielt tidsbruk for at kunden skal få et kostnadsestimat
er det satt klare frister for avhengig av størrelsen og kompleksiteten på tilknytningen.
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6

KATEGORIER AV TILKNYTNINGER

Det er stor variasjon knyttet til kompleksiteten av ulike nettilknytningssaker – og det er mange andre faktorer enn
størrelse på effektuttaket som avgjør kompleksiteten. Etterspørsel etter en lav effekt kan være kompleks og
tidkrevende selv om det vanligvis er enkelt, mens saker med større effektbehov kan være enkle og raske. De
viktigste faktorene utover forespurt effekt er om det allerede er tilgjengelig kapasitet eller om det er behov for
nettoppgraderinger og behov for prosesser med eksterne aktører.
Nettselskapene har ofte ulike personer og eventuelt avdelinger som har ansvar for tilknytninger av ulik størrelse
og karakter. Noen deler opp etter størrelse på investeringen eller et spesifikt effekt- eller spenningsnivå, mens
andre ikke har noe klart definert skille og skiller mer på kompleksitet. I noen tilfeller kan det også ta tid å finne ut
hvor kompleks en tilknytningssak er, da det kan være mye informasjon som skal sammenstilles og analyseres i
flere dimensjoner.
Vi foreslår likevel å skille mellom små, mellomstore og store tilknytningssaker, men understreker at det er mer
enn størrelse på effektuttaket som bestemmer kompleksiteten til en tilknytningssak. Skillet er nyttig for å gi
konkrete anbefalinger i form av en bransjenorm som kan følges for alle typer saker. Basert på kjennskap til eget
nett er det nettselskapet som til syvende og sist må vurdere hvilken kategori en kundehenvendelse hører til i og
informere kunden om dette.
Små tilknytninger
Innebærer typisk ikke noen oppgraderinger i nettet, og meldes ofte inn via installatør i et nettmeldingssystem.
Dette kan for eksempel gjelde hus og hytter, eller større anlegg der hvor det er tilgjengelig kapasitet i nettet.
Mellomstore tilknytninger
Krever gjerne endringer/tiltak i lokalt distribusjonsnett, men ikke i regionalt distribusjonsnett. Dette kan for
eksempel gjelde offentlig ladeinfrastruktur eller fergekaier, eller mindre anlegg som det likevel ikke er kapasitet til
uten tiltak i distribusjonsnettet. På grunn av 10-års regelen kan det likevel være aktuelt med anleggsbidrag.
Store tilknytninger
Krever endringer regionalt distribusjonsnett og/eller transmisjonsnett og krever dermed konsesjonssøknad til
NVE. Dette kan for eksempel være store industrianlegg, batterifabrikker eller datasentre, eller mindre tilknytninger
som det likevel ikke er ‘plass til’ uten tiltak i regionalt distribusjonsnett eller transmisjonsnett.
Figur 6-1, Figur 6-2 og Figur 6-3 viser prosessdiagrammer for henholdsvis små, mellomstore og store
tilknytninger. Små tilknytningssaker er enklere og innebærer færre steg enn de mellomstore og store, som går
gjennom flere steg før kunden kan få et forpliktende tilbud om anleggsbidrag og eventuelt kan signere
tilknytningsavtale. Den eneste forskjellen i prosessdiagrammet mellom mellomstore og store tilknytninger er at
store tilknytninger tar høyde for en konsesjonsprosess hos NVE.
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Figur 6-1: Overordnet prosessdiagram for små tilknytninger

Figur 6-2: Overordnet prosessdiagram for mellomstore tilknytninger

DNV – www.dnv.com

Side 17

Figur 6-3: Overordnet prosessdiagram for store tilknytninger
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7

DAGENS PRAKSIS OG FORSLAG TIL BRANSJENORM

Overordnet er tilknytningsprosessen i prinsippet lik for alle typer tilknytninger, men for større tilknytninger
innebærer de ulike delene av prosessen mer omfattende arbeid og flere steg. I dette og neste kapittel forklarer vi
dagens praksis, peker på utfordringer som kunder eller nettselskap har tatt opp i intervjuer og drøfter konkrete
forslag til felles praksis. Fremstillingen tar utgangspunkt i det vi kaller kundereisen – fra første henvendelse til
kunden eventuelt er i gang med sin planlagte aktivitet. Hovedstegene i tilknytningsprosessen, de mørkeblå
elementene i Figur 7-1, behandles i dette kapitlet, mens de gråblå elementene, som går på tvers av prosessen,
behandles i kapittel 8.
Spesielt steg tre, utredning og beregning av anleggsbidrag, kan være omfattende for mellomstore og store
tilknytninger. Her har vi brukt navngivningen fra Statnetts tilknytningsprosess, som flere nettselskap også følger,
hvor dette steget deles inn i konseptvalgutredning (KVU) og koordinert prosjektutvikling (KPU). For små
tilknytninger er ikke denne inndelingen relevant, da en gjerne går rett fra første vurdering av kapasitet til signering
av eventuell anleggsbidragsavtale. Denne enkle tilnærmingen kan trolig fungere i enkelte mellomstore
tilknytninger også, det vil si at man ikke deler inn i konseptvalgutrening og koordinert prosjektutvikling og ikke har
tre ulike avtaleinngåelser. Dette styres av tilknytningens kompleksitet og hvordan nettselskapene velger å
gjennomføre prosessen. Det vil altså være forskjeller mellom tilknytninger, og det er ikke alltid behov for alle
stegene i prosessen.
Hvor i prosessen reservasjon av kapasitet skal skje er i dag ikke samordnet, og bransjenorm for dette diskuteres i
kapittel 7.5.

Figur 7-1: Overordnet prosess for nettilknytning

Der det er relevant skilles det nedenfor mellom små, mellomstore og store tilknytninger, som definert i kapittel 6.
Det er viktig å understreke at dagens praksis og utfordringer er svært varierende fra nettselskap til nettselskap.
Størrelse på nettselskapet er kanskje det som er mest avgjørende, men også geografisk plassering, hva slags
kundegrupper de forholder seg til og hvilke interne ressurser og verktøy de har. Enkelte kunder og nettselskap er
fornøyde med prosessen slik den er i dag, men de aller fleste lister opp en rekke utfordringer som bør tas tak i.
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RENBlad 4109 beskriver samhandlingen mellom nettselskap og kunde ved tilknytning av større kunder.
Fremstillingen nedenfor følger den samme strukturen, men vektlegger fasene nettselskapene må ta ansvar for.

7.1

Første kundehenvendelse

Det første kontaktpunktet mellom en nettkunde og nettselskap er når en kunde tar kontakt med nettselskapet for å
forhøre seg om en mulig nettilknytning. Hvilke kommunikasjonskanaler og hvilken informasjon som deles i denne
fasen varierer avhengig av praksis hos ulike nettselskap, modenheten på det aktuelle kundeprosjektet som
nettilknytningen angår, hvilken type nettkunde det angår og størrelsen på tilknytningen som forespørres.

7.1.1
7.1.1.1

Små tilknytninger
Gjeldende praksis og utfordringer

For mindre tilknytninger av privatkunder eller næringskunder i lavspenningsnettet mottar som oftest nettselskapet
forespørsel om eller bestilling av tilknytning via en installatør. Installatøren har på forhånd kartlagt behovet til
nettkunden og sender en forespørsel til nettselskapet basert på denne kartleggingen. Disse henvendelsene
gjelder som oftest noe det er bestemt at skal bygges. Nettkostnaden er typisk ikke relevant for kundens
beslutning; kundens perspektiv er bare at tilknytningen skal på plass innen et bestemt tidspunkt.
Informasjonskanalen for disse installatørmeldingen er ofte via nettselskapets system for nettmelding. Figur 7-2 og
Figur 7-3 viser praksis og systemer benyttet i forbindelse med søknad om tilknytning for små saker (Ernst &
Young, 2021). For små og mellomstore nettselskap viser Figur 7-2 at epost og telefon er mest vanlig, spesielt
som første kontaktpunkt for å forhøre seg rundt kostnader. Bestilling av kapasitet kan likevel skje via et
nettmeldingssystem.

Figur 7-2: Nettselskapenes praksis for søknad om små og enkle tilknytninger (Ernst & Young, 2021)

De aller fleste nettselskap bruker i dag systemene Elwin eller Elsmart for nettmelding. Noen bruker andre
eksternt- eller egenutviklede systemer. Vår dialog med aktører i forbindelse med dette oppdraget bekrefter at
Elsmart er markedsleder i segmentet for mellomstore og store nettselskap.

DNV – www.dnv.com

Side 20

Figur 7-3: System benyttet for registrering av henvendelser for små tilknytninger (Ernst & Young, 2021)

Både nettkundene og nettselskapene opplever i stor grad at denne prosessen fungerer bra og at den er relativt
effektiv. Installatørene har ofte god innsikt i hva kunden har behov for og nettselskapets situasjon, og dermed
unngår man mange iterasjoner mellom nettselskapet og nettkunden.
Noen forbedringspunkter fremheves likevel; Installatører som forholder seg til flere nettselskap må logge seg inn
på flere ulike portaler for å søke om tilknytninger og holde oversikt over disse. Disse skjemaene kunne også vært
enklere for installatøren å fylle ut. Nettselskapene peker på at det kan være mangelfull informasjon i
nettmeldingen, og at søknadene med fordel kunne ha kommet tidligere. Hos en del nettselskap og i noen
situasjoner (for eksempel bolig i nye boligfelt) er meldingen fra installatør det siste som skjer før kundens anlegg
settes i drift.

7.1.1.2

Forslag til bransjenorm

Dagens praksis hos nettselskapene som benytter seg av installatør og nettmeldingssystemer som for eksempel
Elsmart oppleves som standardisert og velfungerende. Det anbefales dermed å fortsette med dette, men det er
rom for å gjøre systemene enklere og mer automatisert slik at det er enklere for installatøren å fylle ut skjemaet
riktig.
Et forbedringspotensial som kan gjøre kundehenvendelsen enklere for installatører som forholder seg til flere
nettselskap er at nettselskapene benytter systemer som kan kommunisere med hverandre slik at installatøren kan
forholde seg til én innloggingsportal med samme brukernavn, passord og brukergrensesnitt, uavhengig av hvilke
nettselskap kundene hans er tilknyttet. For de mindre selskapene som ikke benytter seg av nettmeldingssystemer
kan det være nyttig å ta i bruk dette.

7.1.2

Mellomstore og store tilknytninger

7.1.2.1

Gjeldende praksis og utfordringer

For mellomstore tilknytninger er prosessen mindre standardisert, og nettselskapene mottar som oftest forespørsel
om nettilknytning via en rekke ulike kanaler. Hos de aller fleste nettselskap mottas forespørsel fra kunden på
epost, eller noen ganger over telefon. Stort sett kommer henvendelsen direkte fra kunden, eller fra en tredjepart,
som kan være en konsulent eller en installatør.
Flere nettselskap har utviklet eller er i gang med å utvikle skjemaer for kundehenvendelse på deres nettside. Det
kommer fremdeles ofte henvendelser på epost, hvor noen nettselskap er konsekvente på å videresende den
potensielle kunden direkte til nettskjemaet, mens andre følger opp henvendelser i flere kanaler. Noen har
standard mailer de sender som første svar til kunden for å etterspørre nødvendig informasjon. Figur 7-4 viser
praksis hos nettselskapene for henvendelser for store og komplekse tilknytninger.
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Figur 7-4: Nettselskapenes praksis for søknad om store og komplekse tilknytninger (Ernst & Young, 2021)

En vanlig utfordring ved mellomstore tilknytninger er at henvendelser gjerne først kommer via epost, telefon eller
nettskjema for å få et grovestimat, deretter kommer det en installatørmelding i nettselskapets nettmeldingssystem
som ikke nødvendigvis knyttes til den første forespørselen. En risikerer dermed at samme sak registreres som to
ulike.
Nettselskapene trekker frem flere utfordringer knyttet til første kundehenvendelse i mellomstore og store
tilknytninger, og de fleste utfordringene går igjen på tvers av nettselskap;
-

Kundene henvender seg til nettselskapet for sent i utbyggingsfasen og burde involvert nettselskapet
tidligere. For kunden kan det på den annen side være vanskelig å se fordelen av tidlig kontakt.

-

Innholdet i første forespørsel er ofte mangelfull. De fleste kundene mangler kunnskap og kompetanse,
for eksempel når det gjelder forskjell på effekt og energi. Dette fører til mange oppfølgingsspørsmål fra
nettselskapet for å kartlegge og forstå kundens behov, noe som er ressurs- og tidkrevende for
nettselskapet og kan være frustrerende for kunden.

-

Et problem som går igjen er at kunder ofte etterspør mer kapasitet enn tiltrengt for å «sikre seg», og
ønsker ofte å vite «hvor mye effekt er tilgjengelig» (hvor de implisitt antyder at de gjerne skal ha «alt»).
Kunden har ikke incentiver til å begrense seg, heller ikke når tilknytningen er etablert, ettersom de fleste
nettselskap har tariffer basert på målt og ikke abonnert eller installert effekt.

-

Det er også en økende utfordring ved at samme kunde henvender seg til flere nettselskap og/eller på
flere lokasjoner innad i et nettselskap – og de kan gjerne være anonyme og hemmelighetsfulle. For
nettselskapene, ikke minst på transmisjonsnettnivå eller i regionalt distribusjonsnett, er det stor forskjell
på om det er snakk om ett prosjekt med alternative lokaliseringer, eller om det eventuelt blir flere
tilknytninger.

-

Henvendelser kommer i ulike kanaler, enten via nettskjema, epost eler telefon, og nettselskapene har
ikke nødvendigvis et velfungerende system for lagring og dokumentasjon av henvendelsene. Det kan
være utfordrende å holde oversikt over saker og henvendelser. Hvis informasjon går tapt underveis kan
det skape forsinkelser og frustrasjoner på kundens side.

Tilbakemeldinger fra nettkunder viser at det er en betydelig utfordring at mange nettselskap ikke vil gi en
uforpliktende veiledning uten at det kommer en konkret bestilling. Dette gjør det vanskelig for kunder å drive
tidligfaseundersøkelser, for eksempel vurdering av alternative tomter for mulige prosjekter. Kundene innrømmer
videre at de kunne vært mer tydelige på hvor de har bestemt seg for å tilknytte seg og hvor de kun gjør
tidligfaseundersøkelser. Et system som skiller mellom disse to typene henvendelser hadde gjort det enklere for
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kunden å angi hva som gjelder, i tillegg til at nettselskapet øker muligheten for å bli involvert i tidligfase
kartlegging og kan komme med innspill på lokasjon og løsning.

7.1.2.2

Forslag til bransjenorm

For mellomstore og store tilknytninger er det identifisert flere forbedringspunkter. Det er tydelig at det er et behov
for å strukturere og samle henvendelsene, skape større klarhet for nettselskapene rundt hva slags henvendelse
det er snakk om, samt redusere unødvendige iterasjoner mellom nettselskap og nettkundene.
Alle kundeforespørsler om tilknytning bør komme gjennom eller inn i et digitalt system, også de aller største, slik
at alt blir lagret i ett system. Selv om det for kompliserte tilknytninger kan være nødvendig å ta videre dialog og
avklaringer over telefon, epost og møter, vil det være viktig og nyttig å ha samlet alle kundehenvendelser
automatisk på ett sted. Et digitalt skjema for første kundehenvendelse er et godt utgangspunkt for et system for
videre kundedialog.
Et skjema for første kundehenvendelse på nettsiden, slik flere av de store nettselskapene har i dag, er en god
løsning. Standardskjema bør tas i bruk for å sikre at kunder opplever en lik prosess med samme krav til
informasjon, og at nettselskapene får inn nødvendig mengde informasjon. Malene bør være enkle og intuitive for
kunden, samtidig som de gir nettselskapet nødvendig informasjon for både å vurdere modenheten til kunden og
begynne vurdering av kapasitet og tiltak med en gang.
Under listes hovedmomenter ved et slikt skjema:
•

Kunden bør først kunne velge om henvendelsen er en forespørsel, altså «nesten» en bestilling og at det
er bestemt at kunden ønsker en tilknytning på det aktuelle punktet, eller om kunden kun ønsker tidligfase
veiledning/undersøkelse. Statnett skiller mellom dette i sitt tilknytningsskjema, og ber kunden presisere
hensikten med henvendelsen, vist i Figur 7-5. På denne måten vil det være mer tydelig for
nettselskapene hvordan de skal forholde seg til henvendelsen og videre prosess. Videre bør
etterfølgende spørsmål være tilpasset type henvendelse.

Figur 7-5: Utdrag fra Statnett sitt skjema for bestilling av nettkapasitet (Statnett, 2021)

•

Skjemaet bør være tilpasset kundegruppe, slik at kunden får spørsmål som er relevante for sitt formål.
Det kan for eksempel deles inn i ladestasjoner, bygg- og anlegg, industri, datasentre, boligfelt etc.

•

Skjemaene bør inneholde noen obligatoriske felter, som sted, energi- og effektbehov, eventuelt forventet
brukstid, og når tilknytningen ønskes, samt flere felter som kunden fyller ut dersom den har denne
informasjonen tilgjengelig. Slik kan nettselskapet skille på modenheten til kunden – jo mer kunden vet jo
mer modent prosjekt.

•

Nettkunden bør kunne oppgi hvor opptatt de er av geografisk presisjon på tilknytningen, for eksempel
om det allerede er pekt ut en konkret tomt, eller om det er snakk om å finne en egnet tomt innenfor et
område, for eksempel en kommune. Kunden kan også gi uttrykk for at de er åpne for alternative forslag
til plassering gitt at det er begrenset kapasitet i punktet de spør etter. Hvis kunden har sendt
henvendelser til flere nettselskap kan det opplyses om her.
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•

Når henvendelsen er sendt inn bør kunden mer eller mindre umiddelbart få et automatisk svar på når
den kan forvente hva fra nettselskapet, se anbefalinger i kapittel 8.1. Det anbefales at kunden bør få et
mer utfyllende svar i løpet av en uke med informasjon om hvem som er saksbehandler, om kunden har
oppgitt tilstrekkelig informasjon, samt en første vurdering rundt tilgjengelig kapasitet, for eksempel om
det generelt er god eller dårlig kapasitet for tilknytninger av den aktuelle størrelsen i det aktuelle
området (jf. hva man hente ut av de britiske kartløsningene beskrevet i kapittel 5). Det bør også
informeres om neste steg i prosessen som vil innebære å gi et uforpliktende kostnadsestimat, og hvor
raskt kunden kan vente dette.

Flere nettselskap, for eksempel Lede, Agder Energi Nett, BKK Nett og Elvia, har utviklet gode webskjemaer som
ligger tilgjengelige på nettsidene deres. For å opptre samlet og minimere forvirring hos kundene er det beste
praksis at nettselskapene stiller samme spørsmål og krav til informasjon. REN har utviklet et forslag til webskjema
for tilknytning av større uttakskunder, RENblad 410, se Appendix A.
Hvis kunden gir uttrykk for at de ønsker tidligfase veiledning eller undersøkelser burde nettselskapet være
behjelpelig med det. I den sammenheng er det imidlertid viktig å forventningsstyre kunden på hvor mye hjelp de
kan få fra nettselskapet og hva slags informasjon de kan få før det eventuelt settes i gang undersøkelser kunden
må betale for. Nettselskapet skal likebehandle alle kunder og det blir dermed en balansegang og vurderingssak
for hvert nettselskap hvor mye hjelp de kan bidra med.
Kundeveiledning på nettselskapets nettside og i tilknytning til kundehenvendelsesskjemaet er svært viktig. Det
bør komme tydelig fram for kunden hvorfor det er viktig å henvende seg til nettselskapet i tidligfase. Det bør være
enkle forklaringer for kunden, både tekniske forklaringer, for eksempel knyttet til effekt, samlastfaktor og
samtidighet, slik at kunden forstår viktigheten av å oppgi realistisk kapasitet, og forventningsstyring i forhold til
tidsbruk og steg i prosessen.
Med en felles tilknytningsportal for hele bransjen er det mulig for bransjen å sikre enhetlig praksis og informasjon
til nettkunder.

7.2

Vurdering av kapasitet og beregning av uforpliktende
kostnadsestimat

Når nettselskapet har fått inn en søknad om nettilknytning undersøkes tilgjengelig kapasitet i nettet, det vurderes
om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig, om det er nødvendig med utbygging og eventuelt hva det kan koste
kunden i form av anleggsbidrag, eller om kunden kan tilknyttes på vilkår. I denne fasen må nettselskapet ta stilling
til om den aktuelle tilknytningssaken faktisk er liten, mellomstor eller stor for på den måten å styre kundens
forventninger med hensyn på den videre prosessen.
Dette første estimatet på anleggsbidrag kalles ofte et grovt estimat eller grovt overslag, jf. kapittel 4.3.
Grovestimatet er altså ikke det samme som det forpliktende estimatet. For å sikre tydelighet foreslår vi at det
første kostnadsestimatet konsekvent omtales som uforpliktende estimat.
Endringene i kontrollforskriftens §16 fra 2019 gjorde det klart at det er obligatorisk for alle nettselskap å beregne
et grovt og uforpliktende kostnadsestimat for tilknytning til en nettkunde vederlagsfritt. I motsetning til det
forpliktende estimatet på anleggsbidrag, hvor nettselskapet må dekke eventuell overskridelse dersom
sluttkostnadene avviker fra (det forpliktende) estimatet med mer enn 15 %, er det ingen slike krav til det første,
uforpliktende estimatet. Derimot krever dette svært klar og tydelig informasjon, ettersom kunden etablerer
forventninger allerede ved et uforpliktende estimat.
Etter å ha fått et slikt uforpliktende estimat på anleggsbidraget, med nødvendige forbehold fra nettselskapets side,
vurderer kunden videre prosess – om den vil betale for videre utredning og beregning av det mer nøyaktige
kostnadsestimatet, eller alternativt revurdere sine planer.
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7.2.1

Små tilknytninger

7.2.1.1

Gjeldende praksis og utfordringer

Ved små og enkle tilknytninger er det vanlig praksis at vurdering av kapasitet og eventuelt beregning av
anleggsbidrag skjer samtidig, uten først å beregne et uforpliktende estimat. Disse henvendelsene går altså direkte
til beregning av det forpliktende anleggsbidraget, fordi tilknytningen er enkel og ikke innebærer
nettoppgraderinger. Kunden vil, ofte via en installatør i nettmeldingssystemet, få et tilbud med anleggsbidrag uten
at det vil påløpe kostnader til utredning. Hvis kunden godtar tilbudet, begynner nettselskapet
utbyggingsprosessen. Nettselskapene som oftest egne priskataloger eller faktiske enhetskostnader fra inngåtte
rammeavtaler for å estimere anleggsbidraget.

7.2.1.2

Forslag til bransjenorm

Tilbakemelding fra nettselskap tilsier at dette steget i prosessen for små tilknytninger fungerer bra i dag, men det
er et visst rom for standardisering og automatisering. En grunn til at dette kan ta lenger tid enn nødvendig er
antallet henvendelser i forhold til tilgjengelige ressurser. Tidsbruk for de ulike stegene i prosessen diskuteres i
kapittel 8.1.

7.2.2

Mellomstore og store tilknytninger

7.2.2.1

Gjeldende praksis og utfordringer

Det er ulik praksis hos nettselskapene hvor mye arbeid og utredning som legges i det uforpliktende
kostnadsestimatet. Nettselskapene mener de i stor grad treffer godt på de uforpliktende estimatene, og det virker
som om noen flere nettselskap gjerne leverer mer enn de er forpliktet til i dette steget og bruker lengre tid enn
nødvendig. Det er ofte ikke selve vurderingen av kapasitet som tar mesteparten av tiden, men at det er mange
saker som skal håndteres på én gang.
Tilbakemeldinger fra kundene er at de opplever at denne prosessen tar for lang tid, og at de gjerne skulle fått vite
så fort som mulig om noe er driftsmessig forsvarlig, om det krever stor utbygging og hvor krevende deres sak
(liten, mellomstor eller stor) er. De skulle gjerne hatt det uforpliktende estimatet så fort som mulig, da dette kan
avgjøre videre prosess hos kunden; om man skal vurdere alternative lokaliseringer eller revurdere hele prosjektet.
Det går igjen hos flere av kundene at det er mye bedre at dette estimatet kommer raskt enn at det er nøyaktig –
de fleste ønsker bare å vite omtrentlig størrelsesorden – koster det 500 000 eller 5 millioner kroner? Noen kunder
er altså villige til å ta høyere risiko for at det uforpliktende estimatet er fullstendig feil for å få informasjonen
fortere.
Samtidig er det andre kunder som er opptatt av at det uforpliktende estimatet skal være så sikkert som mulig før
de vurderer om de går videre med prosessen. Dette er gjerne kunder som har opplevd total bom på uforpliktende
estimater tidligere og er mer opptatt av at dette ikke skal skje igjen og at det må være mer nøyaktig – gjerne
forpliktende innenfor 15 %.
De fleste nettselskapene benytter egen kunnskap om nettet og standard enhetskostnader fra RENs
kostnadskatalog for å beregne det uforpliktende estimatet. Den inneholder observerte gjennomsnittlige
kostnadsdata innhentet fra nettbransjen.
Alle kundene ønsker uansett at denne delen av prosessen skjer raskere. Tidsbruk knyttet til de ulike
prosesstegene diskuteres nærmere i kapittel 8.1.
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7.2.2.2

Forslag til bransjenorm

Det er viktig å komme fram til felles prinsipper for dette steget i prosessen som imøtekommer flere ulike
kundegrupper og som kan gjøre denne delen av prosessen enklere for nettselskapene. Reell vurdering av
kapasitet må gjøres manuelt, mens beregning av det uforpliktende estimatet kan gjøres mer automatisk enn i dag.
REN har utviklet et kalkyleverktøy til å beregne anleggsbidrag. Her legger nettselskapet enkelt inn det de anslår
at det er behov for av materiell, og kalkulatoren beregner et kostnadsestimat, basert på REN-priser eller
nettselskapets egne priser. Verktøyet gir brukeren muligheten til å velge komplette arbeids- og materiellpakker for
typiske anlegg i nettet, noe som gjør at kostnadsestimatet kan beregnes raskt. Detaljeringsnivået på
kostnadselementene som legges inn bestemmes av brukeren, og for et uforpliktende estimat vil det holde å legge
til hovedkomponentene, og eventuelt legge på et prosentvis påslag for mindre komponenter og arbeid. Slik kan
nettselskapet komme fram til et uforpliktende estimat raskt og automatisk i en nettportal. Bransjen kan vurdere å
bruke dette eller lignende kalkyleverktøy videre ved å kombinere det med informasjon fra kundens nettskjema og
geografisk nettdata. Se videre omtale i kapittel 9.4.
Senere i prosessen, når forpliktende anleggsbidrag skal beregnes, burde nettselskapene kunne gå inn i
grovkalkylen i anleggsbidragsverktøyet og øke detaljeringsgraden for å komme fram til et mer nøyaktig
kostnadsestimat. Dette burde, som ved diskusjon av andre systemer, kunne kobles opp mot andre systemer og
verktøy som benyttes i nettilknytningsprosessen, slik at oppdatert informasjon flyter mellom systemer og slik at
prosessen går mest mulig sømløst og automatisk. Systemer og verktøy diskuteres videre i kapittel 8.3.
Det er tydeligvis delte meninger blant (potensielle) nettkunder hvor grovt det uforpliktende estimatet bør kunne
være. Basert på tilbakemeldingene fra kundene vi har snakket med, vil de fleste akseptere at dette kun er et
overordnet overslag på størrelsesorden. Det er likevel viktig med transparens ovenfor kunden når det gjelder
usikkerhets- og risikomomentene som kan føre til at grovestimatet er betydelig feil, for eksempel forbehold om
grunnforhold, innsigelser fra grunneier(e), kapasitet i overliggende nett og faktiske priser fra entreprenørmarkedet.
Det må også komme tydelig fram ovenfor kunden hvor grensesnittet mellom nettselskap og kunde går og hva
som inngår i det uforpliktende kostnadsestimatet, om potensielle tiltak i overliggende nett er medregnet, om
anleggsbidrag gjelder for alt helt frem til tilknytningspunktet, eller om for eksempel nettstasjon er kunden sitt
ansvar slik at den kostnaden ikke er tatt med i overslaget, om kunden kan velge en løsning med eller uten
redundans osv. Hvis det er aktuelt med fremskyndingskostnader må det også ta forbehold om disse.
For å ivareta kunder som overhodet ikke er interessert i uforpliktende overslag, som per definisjon kan vise seg å
være fullstendig feil når det forpliktende tilbudet utarbeides, kan det eventuelt vurderes om de enten skal få et
valg om å «avstå» fra det uforpliktende overslaget (potensielt i strid med kontrollforskriftens §16-2) eller få et valg
mellom et raskt og uforpliktende overslag eller et senere og like uforpliktende men kanskje mer presist overslag.

7.3

Utredning og beregning av anleggsbidrag

Når en ny kunde ber om nettilknytning eller når en eksisterende kunde ønsker økt kapasitet eller kvalitet, og dette
utløser kostnader i nettet skal nettselskapet kreve anleggsbidrag for hele eller deler av investeringen, etter
nærmere bestemte regler.
Når nettkunden har akseptert det vederlagsfrie uforpliktende estimatet og ønsker å gå videre i prosessen er det
kunden som må betale for den videre utredningen nettselskapet må gjøre for å beregne et forpliktende estimat på
anleggsbidraget. Tidligere har det vært forskjellige måter å beregne anleggsbidrag på, men de fleste
nettselskapene bruker nå RENs standard bransjepriser i beregningen.
Utredning av tilknytningssaken og beregning av forpliktende anleggsbidrag er det steget i tilknytningsprosessen
som varierer betydelig med tilknytningens kompleksitet og størrelse. Som forklart i kapittel 4 er det viktig å være
bevisst på at kompleksiteten i tilknytninger avhenger av mer enn effektbehov. Kapasitet i området og behov for
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overliggende forsterkning, samt landskapstype og geografisk område kan ha stor påvirkning på utredningsbehov
og tidsbruk.

7.3.1

Små tilknytninger

Prosessen med å vurdere tilgjengelig kapasitet og utarbeide et forpliktende estimat på anleggsbidrag er tydelig
formalisert hos nettselskapene. For små tilknytninger blir dette stort sett beregnet i forbindelse med første
vurdering av kapasitet, som beskrevet i kapittel 7.1.

7.3.2

Mellomstore og store tilknytninger

7.3.2.1

Gjeldene praksis og utfordringer

Basert på tilbakemeldinger fra nettselskap er det flere som følger Statnett sin prosess for mellomstore og store
tilknytninger. Prosessen for utredning og beregning av anleggsbidrag er illustrert i Figur 7-6. Etter det
uforpliktende kostnadsestimatet aksepterer kunden først en avtale om konseptvalgutredning, som innebærer å
betale kostnadene knyttet til denne. I konseptvalgutredningen skal nettselskapet konkludere på et konsept, hvor
så kunden må bestemme om den ønsker å opprette et prosjekt basert på dette. Deretter må kunden akseptere en
avtale om å betale kostnadene knyttet til koordinert prosjektutvikling, som innebærer å prosjektere, innhente
priser og lage en anleggsbidragsavtale. Det understrekes igjen at tilknytninger er ulike. For noen «mindre
mellomstore» tilknytninger kan inndelingen i konseptvalgutredning og koordinert prosjektutvikling være
unødvendig.

Figur 7-6: Illustrasjon av prosess for utredning og beregning av anleggsbidrag
Som for de foregående stegene i tilknytningsprosessen opplever kundene ofte også at dette steget tar for lang tid.
De fleste kundene ønsker heller at det skal gå fort enn at det er 100% nøyaktig. Kundene er likevel klar over at
nettselskapet må ta ansvar for kostnader som avviker med mer enn 15% fra estimert anleggsbidrag, og skjønner
at dette gjør at nettselskapet må bruke tid på dette steget. Nettselskapene peker også på at det er den nye 15%
regelen som gjør at beregning av anleggsbidrag nå kan ta lengre tid enn før.
Kundene er også klare over at tidsbruk i dette steget avhenger av faktorer som er utenfor nettselskapets kontroll,
og flere påpeker at de ikke mener det er nettselskapet sin skyld at dette tar for lang tid.
Enkelte nettkunder peker på at det er uklart hva som inngår i anleggsbidraget fra nettselskapet og hvor
grensesnittet mot nettselskapet går. Spesielt for kundene som forholder seg til flere nettselskap er det forvirrende
at noen inkluderer for eksempel graving og nettstasjonsbygg i anleggsbidraget mens andre holder det utenom for
at kunden skal stå for dette selv. Tydelig informasjon er helt svært viktig.
Regelen om at anleggsbidrag skal innkreves i opptil 10 år etter en nettinvestering oppleves som utfordrende for
nettselskapene fordi de mangler systemer for å holde oversikt. Flere av avhengig av at medarbeidere husker at
det ble gjort en investering for mindre enn 10 år siden som har betydning for aktuelt anleggsbidrag i dag. Enkelte
nettselskap har begynt å utvikle systemer for dette, ved å markere områder dette er relevant for i
kartsystemet/NIS. Markeringen skal forsvinne når det har gått 10 år siden investeringen.
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1 MW-grense mot Statnett
Med bakgrunn i de nye reglene om innføring av anleggsbidrag i regionalt distribusjonsnett og transmisjonsnettet
for tilknytninger over 1 MW (jf. kontrollforskriften §16-10), krever Statnett nå informasjon om slike tilknytninger.
Bakgrunnen for dette er at Statnett skal kunne undersøke om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig, om det vil
kreve tiltak i transmisjonsnettet og om det i så fall vil utløse krav om anleggsbidrag.
Det er tydelig at denne regelen både er uklar, utfordrende og praktiseres ulikt overfor ulike nettselskap. For flere
nettselskap er det uklarhet rundt hva Statnett egentlig vil ha – dersom samme nettkunde skal ha to
tilknytningspunkter på for eksempel 700 kW hver – skal disse meldes inn samlet som 1,4 MW eller ikke? Det er
også uklarhet i om nettselskapene må vente på svar fra Statnett før de kan gi beskjed om et anleggsbidrag til
kunde, selv om de eventuelt vet at det er kapasitet i overliggende nett. Noen nettselskap venter ikke på
tilbakemelding fra Statnett før de sender et tilbud til kunden.
Statnett har opplyst om at dette kravet om informasjon kan skape flaskehalser for behandlingen av nye
nettilknytningssaker. De jobber derfor med å forenkle og digitalisere informasjonsprosessen, og klargjøre
grensesnittet for når et tiltak i nettet vil begrunnes i generell forbruksvekst og når det kan utløse finansiering
gjennom anleggsbidrag.
Det er tydelig at nettselskapene er klar over at Statnett ikke ønsker å forholde seg til og godkjenne hver eneste
tilknytningssak, det samme bekrefter Statnett. Det gjelder spesielt for områdene der det er mye tilgjengelig
kapasitet. Mange små saker summeres likevel til slutt opp til et nivå som utsløser tiltak i regionalt distribusjonsnett
og transmisjonsnettet, og da må Statnett og eventuelt eier av regionalt distribusjonsnett vite hvem som eventuelt
skal betale anleggsbidrag. Det må inkluderes i det forpliktende estimatet for anleggsbidrag som sendes til
kunden.
Det er noe ulik praksis på hvordan denne informasjonen deles med Statnett, og praksisen er under utvikling. I
noen regioner er det etablert rutine at nettselskapene samler opp saker i et Excel-ark som sendes til Statnett for
godkjenning.
Noen nettselskap mener at Statnett er for konservative med hensyn på hva som er driftsmessig forsvarlig og at de
burde kunne ta litt mer risiko for å være mer kundeorienterte.
Konsesjonssøknad til NVE
Store tilknytninger som krever endringer i regionalt distribusjonsnett og/eller transmisjonsnett må gjennom en
konsesjonssøknad til NVE for å få tilknytning. Det er som ventet tydelige tilbakemeldinger fra både nettselskap og
nettkunder at konsesjonsprosessen kan være svært tidkrevende. Nettkundene blir oppgitt fordi det kan ta flere år
å få nettilknytning, og nettselskapene kan aldri love en ferdigstillelsesdato.
Det er normalt nettselskapene som eventuelt søker om konsesjon (med unntak for kunde-eide anlegg). NVE
opplever ofte at søknadene har utilstrekkelig kvalitet og at nettselskapene ikke alltid har hentet inn riktig eller
tilstrekkelig informasjon. Noen av søknadene har for dårlig kvalitet til å vurderes, og nettselskapene får da
beskjed om å gjøre forbedringer og sende inn på nytt.
De siste årene har antallet konsesjonssøknader økt betydelig. NVE har nylig gått ut med en rekke tiltak for å
redusere behandlingstiden for nettkonsesjoner. Målet er at kvaliteten på konsesjonssøknadene blir bedre slik at
de kan behandles mer effektivt, samtidig som hensyn til medvirkning og berørte interesser blir ivaretatt. Første
grep er å tydeliggjøre prioriteringen av søknader og prioritere de viktigste sakene først.10 NVE har utarbeidet en
detaljert veileder for utforming av søknader om konsesjon for nettanlegg. Noen nettselskap mener imidlertid at
dette fører til at forprosjektet deres tar enda mer tid fordi det settes krav til så mange detaljer og omfattende
innhold i konsesjonssøknaden.

10

Se for eksempel https://www.europower-energi.no/nett/nve-forbereder-flere-grep-for-a-sette-fart-i-nettutbyggingen/2-1-1006126 og NVEs oppslag:
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/varsler-lengre-behandlingstid-for-nettkonsesjoner/
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I veilederen har NVE listet opp estimert saksbehandlingstid for ulike sakstyper, men understreker at dette er
veiledende og at avvik kan forekomme:
•

Mindre konsesjonssøknader uten behov for høring: 3–6 måneder

•

Mindre konsesjonssøknader med høring: 6–12 måneder

•

Større kraftledningsprosjekter (kun søknad): 1–2 år
o

7.3.2.2

Saker med melding etter forskrift om konsekvensutredninger: 2–4 år

Forslag til bransjenorm

I dette steget i prosessen er det hovedsakelig tidsbruk som er utfordringen, både internt i nettselskapet, men
spesielt eksternt i forbindelse med godkjenninger fra Statnett og konsesjoner fra NVE. Tidsbruk diskuteres
nærmere i kapittel 8.1.
Et viktig prinsipp i dette steget av prosessen er at nettselskapet må forventningsstyre kunden ved å være
transparent på status og fremgang. For kundene oppfattes dette steget ofte bare som en «black box» som tar alt
for lang tid, og som dermed kan skape misnøye og frustrasjon. Kunden bør dermed holdes orientert om status og
tidsbruk, om når saken er til godkjenning hos Statnett eller NVE, og at tidsbruken da er utenfor nettselskapets
kontroll. Kunden bør ideelt kunne ha innsyn i egen sak hos saksbehandlende myndighet, både nettselskapet og
NVE, for eksempel en fremdriftsindikator som sier at «din sak er nå i steg x av til sammen y steg». Systemer for
kundedialog diskuteres i kapittel 8.3
Noe nettselskapene kan gjøre for å få fortgang i konsesjonsprosessen er å sørge for gode søknader som
oppfyller kravene i veilederen til NVE i første omgang, slik at en unngår at søknaden blir sendt i retur og
prosessen tar enda lengre tid. Nettselskapene bør alltid sette opp en forhåndskonferanse mellom alle aktører for
å sikre at alt innhold er med i søknaden og at kvaliteten er tilstrekkelig for NVEs saksbehandling.
Etter at en utredning har blitt gjennomført og teknisk løsning har blitt valgt kan saksbehandler benytte en
kalkulator for å beregne anleggsbidraget, som for eksempel anleggsbidragsmodulen som REN har utviklet. Som
nevnt i 7.2.2.2 kan dette bare være en videre detaljering av det som allerede ligger inne i modulen fra
beregningen av grovestimatet.

7.4
7.4.1

Utbygging og idriftsettelse
Gjeldende praksis og utfordringer

Denne fasen i prosessen inkluderer både bestilling av utstyr, utbygging, ferdigstilling, idriftsettelse og
etterberegning av anleggsbidrag. Inntrykket fra samtaler med både nettselskap og kunder er at det er alle de
andre delene av tilknytningsprosessen som har størst behov for samordning og forbedring. Vi har derfor ikke gått
nærmere inn på en detaljert beskrivelse av dagens praksis.
Likevel påpeker noen nettkunder at det i denne delen av prosessen kan være usikkerhet om anlegget blir klart i
tide. For eksempel kan det for kollektivtransportselskaper som skal i gang med elektrisk drift på busser eller ferger
være svært urovekkende å ikke vite sikkert om ladeinfrastrukturen blir klar til anbudets oppstartsdato. Videre er
det noen nettkunder som opplever at de delvis selv må sørge for nettselskapets framdrift – de er i hvert fall usikre
på hva som skjer hvis de ikke følger opp nettselskapet aktivt.

7.4.2

Forslag til bransjenorm

Her er transparens, koordinering og kundedialog viktig. Nettselskapet bør fra starten av informere kunden om
hvilke risikomomenter som er knyttet til utbyggingen – spesielt om det er noe som kan gjøre at tidspunkt for
tilknytning blir forsinket. Nettselskapet bør forventningsstyre kunden underveis og holde kunden løpende orientert
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om framgang i byggeprosessen. På samme måte bør nettkunden informere nettselskapet om eventuelle
forsinkelser eller endringer på sin side. Prinsipper og systemer for kundedialog og kundeoppfølging beskrives i
kapittel 8.2 og 8.4.

7.5
7.5.1

Reservasjon av kapasitet og køordning
Gjeldende praksis og utfordringer

Historisk sett har vi vært vant til god kapasitet i nettet i de fleste deler av landet. Reservasjon av kapasitet har ikke
vært noe betydelig tema eller problem, men den pågående elektrifiseringen skaper økt knapphet i nettet.
Nettselskapene får stadig flere henvendelser om tilknytning, samt henvendelser fra kunder som sjekker
muligheter forskjellige steder. Dette skaper en rekke problemstillinger rundt hvem som har rett på kapasiteten
som er tilgjengelig, hvem som har rett på kapasitet som skal bygges, hvordan køen skal ordnes der det ikke er
tilstrekkelig kapasitet til alle henvendelsene, og hvor lenge kunder eventuelt kan holde på reservasjonen uten å ta
en forpliktende beslutning. Som alltid oppleves utfordringene i ulik grad for ulike nettselskap, men det er tydelig
fra samtlige nettselskap vi har snakket med at det er behov for en bransjenorm for reservasjon av kapasitet og
køordning, og at dette er nettselskapenes største utfordring med tilknytningsprosessen i dag. Et alternativ til en
bransjenorm for dette er regulering, for eksempel i form av justerte regler om tilknytningsplikt.
Felles for alle nettselskapene er at de opererer med førstemann til mølla-prinsippet, men praksis for når i
tilknytningsprosessen nettkapasitet blir reservert og prinsipper for køordning varierer fra nettselskap til
nettselskap. Disse forskjellene kan være krevende for nettkunder, spesielt de som forholder seg til flere
nettselskap. Noen reserverer kapasitet ved første kundehenvendelse med forespørsel om tilknytning, noen venter
til kunden har akseptert eller eventuelt betalt anleggsbidrag, mens andre reserverer en gang mellom disse
‘ytterpunktene’. Noen nettselskap har satt egne krav om hva som må være på plass for at kunden skal få
reservere, for eksempel at kommunen må ha regulert området til det formålet kunden søker om, eller at kunden
har tatt en investeringsbeslutning.
Noen skiller mellom størrelse på tilknytning i MW, hvor små henvendelser reserveres ved første forespørsel,
mens de for større henvendelser krever at visse ting må være på plass først. For eksempel skiller Elvia mellom
prosjekter under og over 1 MW; for prosjekter under 1 MW blir kapasitet reservert når de mottar melding om
installasjonsarbeid (MOI). Da er kravet at meldingen må sendes inn av en installatør. For prosjekter over 1 MW
reserveres kapasitet først når kunden har akseptert uforpliktende anleggsbidrag og videreføring av prosessen
(Elvia, 2021). Denne grensen henger sammen med kravet til avklaringer med Statnett for tilknytninger over 1 MW.
Noen følger opp kundenes framdrift tett, og tar kunden ut av reservasjonskøen dersom kunden ikke har satt i
gang eget anleggsarbeid innen for eksempel ett år. Det kan virke som de fleste nettselskapene ikke har noen klar
praksis på dette – ofte begrunnet i at ulike tilknytningssaker er veldig forskjellige – og lar kanskje noen aktører
sitte på reservert kapasitet i lengre tid selv uten framdrift. Om ingen andre heller ønsker å benytte den reserverte
kapasiteten ‘nå’, er slik reservasjon heller ikke problematisk.
En utfordring er at køordningen må håndteres for ulike nettnivå. Tilgjengelig kapasitet på ett nettnivå kan avhenge
av tilgjengelig kapasitet i nettnivået over. Kapasiteten i overliggende nett kan avhenge av situasjonen hos flere
nettselskap. Dette må samordnes mellom netteiere på ulike nettnivå. Praksis hos Statnett er at de ved konkrete
forespørsler reserverer kapasiteten i 3 eller 6 måneder avhengig av om det er henholdsvis en direkte eller
indirekte kunde, hvor de aller fleste er indirekte kunder, altså nettselskap. Er det ikke kommet en konkret
bestilling av kapasitet innen den tid mister søkeren plassen sin i køen (Statnett, 2021). Det lokale nettselskapet
har ansvar for utnyttelse av bestilt kapasitet og framdrift hos sluttkundene, og har dermed også ansvar for å
bestemme hvem av sine kunder som skal få kapasiteten Statnett har reservert dersom det er flere som har
forspurt om samme kapasitet.
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Nettselskapene mangler i flere tilfeller oversikt over hvem som har etterspurt kapasitet hvor og hvor kapasitet er
reservert, noe som kan føre til at samme kapasitet blir lovet bort til flere kunder. En av grunnene til dette er at
nettselskapene også mangler administrative systemer for reservasjon av kapasitet – informasjonen blir ofte lagret
i et Excel-ark eller i saksbehandlerens innboks eller dokumentarkiv. En annen årsak er at selv om nettselskapet
eventuelt har god oversikt over interessen i eget nett, kan de mangle informasjon om overliggende nett og
situasjonen hos andre nettselskap i samme distrikt. Enkelte nettselskap har begynt å utvikle kartsystemer eller
nettinformasjonssystemet (NIS) til også å vise i kartet hvor det er reservert kapasitet og hvor det har kommet en
kundehenvendelse. På den måten holder saksbehandler oversikt og faren for å love bort samme kapasitet til flere
kunder samtidig reduseres. Deler av denne informasjonen kan potensielt også gjøres tilgjengelig for allmenheten.
Tilbakemeldinger fra kunder viser at de opplever dagens praksis som utrygg og uforutsigbar. De har signalisert til
nettselskapet på et eller annet vis at noe skal bygges innen en viss dato, kanskje fått beskjed om at det burde gå
greit, men når tiden kommer for å knytte seg til er det ikke lenger kapasitet.
Et sentralt spørsmål er derfor når i prosessen det er mest hensiktsmessig å reservere kapasitet. Her er det flere
hensyn; nettselskapet har behov for oversikt over alle henvendelsene og luke ut eventuelle luftslott som aldri vil
bli realisert, mens kundene ofte kan ha et legitimt behov for visshet om kapasiteten mens de tar stilling til sitt
prosjekt. Andre spørsmål er hvordan kundene skal rangeres i kø, hvor lenge de eventuelt kan beholde sin plass i
køen, og om det kan være hensiktsmessig med økonomiske forpliktelser for å sikre at bare reelle prosjekter
‘opptar’ en plass i køen.
En felles bransjenorm for reservasjon av kapasitet og køordning vil være en fordel både for kunden og
nettselskap slik at alle kunder blir behandlet likt uavhengig av hvor i landet kunden ønsker tilknytning.

7.5.2

Regulatoriske problemstillinger

RME påpeker at selv om plikten om å tilby markedsadgang for alle aktører til ikke-diskriminerende og objektive
vilkår (NEM §4-6) i utgangspunktet gjør at det ikke er tillatt å reservere tilgjengelig kapasitet, må utbygger tillates
å reservere kapasitet på et tidspunkt i utbyggingsprosjektet. De påpeker at hovedprinsippet er at den som først får
avklart sitt tilknytningsforhold er den som først får tilknytte seg nettet, at en slik avtale må være tidsbegrenset og
at aktøren havner bakerst i køen dersom fristen utløper uten at tilknytningen er gjennomført. Det enkelte
nettselskapet er ansvarlig for å utforme kriterier for tildeling av kapasitet i sitt nett (RME, 2019).
En mulighet for å reservere kapasitet er åpenbart attraktiv for kunder som vurderer etablering av nytt strømforbruk
og/eller ny kraftproduksjon ett eller flere steder. Avhengig av omstendighetene kan kundene ha et omfattende
beslutningsproblem foran seg, som det uansett reservasjon eller ikke kan ta lang tid å avklare. Muligheten for
reservasjon kan redusere kompleksiteten for kunden. Det vil antagelig også være rimelig at kunder får reservert
kapasitet når det er hevet over rimelig tvil at kunden kommer til å gjennomføre sitt prosjekt og har akseptert
nettselskapets tilbud om tilknytning.
Men for andre nettkunder kan den første kundens reservasjon være problematisk, spesielt dersom reservasjon er
kostnadsfritt og tidsubegrenset for kunden som reserverer. En kan tenke seg et ladeselskap som ønsker å
etablere ladestasjon i et egnet område, men som er usikker på kundegrunnlaget og dermed effektbehovet. Om
det er gratis å reservere tilstrekkelig kapasitet uansett scenario for ladebehov, er det nærliggende å tro at de
fleste vil vurdere nettopp det, spesielt om det kan reserveres for en relativt lang periode. Dersom det allerede er
knapp kapasitet i området, kan imidlertid reservasjonen for den første kunden innebære at andre kunder, for
eksempel konkurrerende ladeaktører, må vente desto lenger og/eller blir konfrontert med et vesentlig større
anleggsbidrag. Taktiske reservasjoner og kamp om nettkapasiteten kan slik sett bli brikker i et strategisk spill
mellom aktører i for eksempel markedet for hurtiglading. Figur 7-7 illustrerer hvordan risikoen for blokkering av
markedstilgang avtar jo senere i prosessen kapasiteten blir reservert til en kunde.
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Betaling for reservasjon kan redusere faren for slikt taktisk spill, men det reiser nye problemstillinger. At tilgang til
nettkapasitet bare skal være avhengig av betalingsvilje kan være politisk sensitivt. Videre kan det være
utfordrende å utforme betalingen på en god måte. Skal betaling for reservasjon som senere blir benyttet betales
tilbake, for eksempel slik at betalingen i praksis er et forskudd på anleggsbidrag? Skal de som ikke benytter seg
av reservasjonen sin da få pengene tilbake? Videre kan reservasjonskostnaden være en engangskostnad eller
tidsavhengig, for eksempel årlig. Det kan antagelig utformes noe enkle prinsipper for dette, men RME og OED må
sannsynligvis inkluderes i arbeidet da slike reservasjonsbetalinger da antagelig må inngå i inntektsrammen. I det
videre arbeidet har vi lagt til grunn et «førstemann til mølla»-prinsipp der kundens bidrag til fremdrift i saken i
størst grad skal avgjøre hvilken plass de får i køen.

7.5.3

Forslag til bransjenorm

Mens kundene gjerne vil ha kapasitet reservert så tidlig som mulig for å redusere sin risiko, vil nettselskap typisk
vente med reservasjon til det er en viss sikkerhet for at prosjektet faktisk blir realisert, spesielt i områder med
knapphet i nettet.
Prinsipper for reservasjon av kapasitet og køordning
•

For å sikre at nettselskapene ikke reserverer kapasitet for kunder som ikke kommer til å tilknytte seg
nettet bør reservasjonen innebære en viss kostnad for kunden og være tidsbegrenset.

•

For at nettselskapet ikke kommer i skade for å love bort samme kapasitet til flere kunder samtidig er det
viktig at kundehenvendelser og reservasjoner lagres i et oversiktlig kartsystem.

•

Det bør være et felles køsystem for eiere av lokalt og regionalt distribusjonsnett og transmisjonsnett, slik
at alle kan prioritere med samme prinsipper.

7.5.3.1

Alternativer for reservasjonstidspunkt

Det er i utgangspunktet fire milepæler i tilknytningsprosessen som kan fungere som et tidspunkt å reservere
kapasitet, se Figur 7-7. Figuren illustrerer også problemstillingene vi har vært inne på rundt forutsigbarhet for
kunden versus blokkering av markedstilgang for andre. Før vi går inn på spørsmålet om når reservasjon eventuelt
bør kunne gjøres, skal vi avklare hvilke alternative muligheter som reelt sett foreligger.
For små tilknytninger vil alternativ 2, 3 og 4 i praksis ofte være det samme, altså etter at kunden har akseptert et
forpliktende estimat på anleggsbidraget. Alternativene for små tilknytninger kan reelt sett beskrives som tidspunkt
1 eller 4.
Spørsmålet er mer åpent for mellomstore og store tilknytninger. Som beskrevet over benyttes alle prinsippene av
ulike nettselskap i dag. Basert på våre intervjuer ser det ut som de fleste benytter alternativ 1 eller 2. Som nevnt i
innledningen til dette kapittelet understreker vi at tilknytninger er ulike, og for eksempel for noen «mindre
mellomstore» tilknytninger vil inndelingen i konseptvalgutredning og koordinert prosjektutvikling være overflødig. I
tilfeller hvor det ikke er behov for en stor utredning kan en hoppe over avtalen om konseptvalgutredning og gå rett
til avtale om koordinert prosjektutvikling.
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Figur 7-7: Aktuelle tidspunkt for reservasjon av kapasitet

Reservasjonstidspunkt 1: Ved første kundehenvendelse
Dette har historisk sett vært vanlig blant nettselskapene da det generelt var god kapasitet i nettet, men er i dag lite
egnet på grunn av mange henvendelser og mer knapphet i nettet. Nettselskapene vi har snakket med som i dag
reserverer ved første kundehenvendelse er klare på at dette ikke er noe de kan fortsette med, i alle fall ikke for
mellomstore og store tilknytninger.
Reservasjonstidspunkt 2: Etter at kunden har fått et uforpliktende kostnadsestimat og inngår avtale om
konseptvalgutredning
Dette er første punkt hvor nettkunden potensielt forplikter seg økonomisk for å gå videre i prosessen. For å
komme videre, må kunden forplikte seg til å betale for nettselskapets videre utredninger og undersøkelser rundt
valg av konsept for tilknytningen. Hva kostnaden knyttet til dette er varierer naturligvis med tilknytningens
kompleksitet, men det ligger gjerne på maksimalt noen hundre tusen kroner. Ved å legge reservasjonstidspunktet
hit vil en kunne luke ut en del av de umodne henvendelsene og rene sonderinger, men for store kunder har ikke
denne kostnaden nødvendigvis noen betydning; noen kan gjerne betale for utredning flere forskjellige steder.
Utredningskostnadene er heller ikke proporsjonale med kapasiteten som eventuelt etterspørres.
Reservasjonstidspunkt 3: Ved inngåelse av avtale om koordinert prosjektutvikling, etter at
konseptvalgutredning er gjennomført
Varigheten av fasen kalt «utredning og beregning av anleggsbidrag» i figuren over, og som er delt inn i
konseptvalgutredning og koordinert prosjektutvikling, kan være fra noen måneder til flere år.
Reservasjonstidspunkt 3 er satt til det tidspunktet hvor konseptvalgutredning er gjennomført. Det kommer av at
der man vet at konsesjonsprosessen kan ta tid, vil reservasjonstidspunkt 3 gi kunden noe mindre usikkerhet
knyttet til retten til fremtidig tilknytning, og dette kan ha stor og eventuelt avgjørende betydning for nettkunden.
Denne delen av saksgangen har kunden heller ikke noe særlig mulighet til å påvirke fremdriften av. Spesielt for
store tilknytninger er det stor forskjell mellom reservasjonstidspunkt 3 og 4.
Reservasjonstidspunkt 4: Etter koordinert prosjektutvikling (inkludert eventuell konsesjonsprosess) og
aksept av forpliktende anleggsbidrag
For nettselskapene minimerer dette risikoen for å reservere kapasitet til prosjekter som ikke blir realisert, fordi
kunden her forplikter seg til å betale hele anleggsbidraget. Noen krever allerede her at en andel av anleggsbidrag
blir betalt, før nettselskapet begynner å gjøre noe. Nettselskapene definerer gjerne steget hvor kunden har betalt
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som «bestilt» eller «tildelt» kapasitet. For kundene kan reservasjon først i dette steget føre til usikkerhet og risiko
for å ikke få kapasiteten de har blitt forespeilet i det forpliktende kostnadsestimatet, og de trenger gjerne å ta en
investeringsbeslutning tidligere for å bli ferdige med egne anlegg til tiden. Ved tilknytning til regionalnettet i
Finland og Sverige benyttes hovedsakelig dette prinsippet, men dette kan variere fra nettselskap til nettselskap.

7.5.3.2

Alternativer for lengde på reservasjon

En potensiell ulempe med (tidlig) langvarig reservasjon er faren for at den brukes til å holde konkurrenter ute fra
lignende virksomhet, jf. kapittel 7.5.2. Dette tilsier behov for å avgrense mulighetene for reservasjon, spesielt når
kapasiteten er ettertraktet. Samtidig er det åpenbart at potensielle kunder har behov for å vurdere tilbudet om
kapasitet og kostnaden ved denne opp mot egne planer. Det er derfor vanskelig å komme utenom at kunder må
få mulighet til å reservere kapasitet i en viss periode. Vi har skissert tre alternativer:
I.

6 måneder
Kunden kan beholde reservasjonen i 6 måneder og må vise til fremdrift (ikke ugrunnet opphold) i denne
perioden, hvis ikke mister kunden kapasiteten og den tildeles nestemann i køen

II.

12 måneder
Som alternativ I, men 12 i stedet for 6 måneder

III.

Tilpasset
Ulik lengde på reservasjonen for ulike tilknytninger, små, mellomstore og store f.eks. 3 mnd, 6 mnd, 1 år

Dersom det ikke er andre kunder i kø bør kunden uansett kunne søke om å forlenge reservasjonen.
Enkelte nettselskap har opplevd at noen potensielle nettkunder har svært lange beslutningsprosesser, for
eksempel fordi de har krav om styrebehandling av større investeringer og lav frekvens på egne styremøter. Det
må være mulig for nettselskapene å ha forventninger til kundens beslutningsprosesser og eventuelt kreve at
kunden tar beslutning innen nettselskapets tidsfrist, spesielt dersom denne er fastsett i henhold til en
bransjenorm.

7.5.3.3

Alternativer for køordning

Kunder vil bare havne i kø hvis det ikke er tilgjengelig kapasitet i nettet der de ønsker tilknytning. Det medfører at
hvis kunder ikke kan få en reservasjon så vil de i stedet havne i en køordning. Det tilsier at reservasjonstidspunkt
og alternativer for køordning burde samkjøres. Det finnes dermed følgende alternativer til køordning:
a)

Førstemann som henvendte seg til nettselskapet har førsterett på kapasitet

b)

Førstemann som har inngått avtale om konseptvalgutredning har førsterett på kapasitet

c)

Førstemann som har inngått avtale om koordinert prosjektutvikling har førsterett på kapasitet

d)

Førstemann som har inngått en anleggsbidragsavtale har førsterett på kapasitet

Hvis flere kunder har kommet til samme punkt samtidig kan det også skilles mellom:
i.

Hvem som har alt klart til å begynne byggingen av eget anlegg, eller

ii.

Hvem som har alt klart til å begynne byggingen og skal begynne «drift» av anlegget sitt først.

Alternativ a) har vært vanligste praksis hos nettselskapene i Norge. Alternativ d) der den som har alt klart til å
begynne byggingen benyttes av nettselskap vi har snakket med i Sverige og Finland. Alternativ d) ii. med hvem
som skal begynne drift av anlegget først er kanskje mer teoretisk enn praktisk mulig. Under ellers like forhold vil
dette prinsippet prioritere forbruksanlegg med kort byggetid. Eventuelt vil det formodentlig måtte bli
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nettselskapenes oppgave å vurdere hvilke av to eller flere kunder som forventes å ferdigstille sine anlegg – det er
neppe en oppgave nettselskap generelt er godt forberedt for. Dessuten blir det et krevende definisjonsspørsmål
når «drift» reelt starter, for eksempel dersom det gjelder forbruksanlegg med planlagt opptrapping over tid.

7.5.3.4

Anbefaling

Basert på egne vurderinger, diskusjoner med prosjektets referansegruppe og innhentede erfaringer fra både
norske og utenlandske nettselskap har vi kommet frem til følgende konkrete anbefaling:
Felles for alle tilknytninger er at når kunden har bygd og investert i sin utbygde sikring, så har de reservert
kapasiteten for fremtiden selv om de ikke bruker all tilgjengelig kapasitet med en gang.
For tilknytninger av ulik kompleksitet anbefales følgende:

Små tilknytninger
•

Reservasjonstidspunkt: Alternativ 1) Ved første kundehenvendelse, altså når nettselskapet mottar en
nettmelding fra installatøren eller på annen måte gjør avtale med kunden om tilkobling, se Figur 7-8.

•

Lengde på reservasjon: Alternativ III) Ulik lengde på reservasjon for ulike tilknytninger. Kunden kan
(normalt) beholde reservasjonen i 3 måneder og må vise til fremdrift (ikke ugrunnet opphold) innen
denne tiden, hvis ikke tildeles kapasiteten nestemann i køen. Dersom det ikke er andre kunder i kø kan
kunden søke om å forlenge reservasjonen.

•

Prinsipp for køordning: Alternativ a) Førstemann som henvendte seg til nettselskapet (sendte inn
nettmelding) har førsterett på kapasitet

Figur 7-8: Forslag til reservasjonstidspunkt for små tilknytninger

Mellomstore tilknytninger
•

Reservasjonstidspunkt: Alternativ 3) ved inngåelse av avtale om koordinert prosjektutvikling, etter
at konseptvalgutredning er gjennomført. Da reserverer nettselskapet også eventuell kapasitet hos
overliggende nett; regionalt distribusjonsnett og/eller Statnett.11
o

At vi foreslår reservasjon ved tidspunkt 3 og ikke allerede ved tidspunkt 2, skyldes at
nettselskapene har tilknytningsplikt for alle nettkunder, ikke bare den som spør først om
tilknytning og som nettselskapet starter å vurdere mulighetene for. Ettersom den aktuelle
nettkunden uansett ikke er forpliktet til å ta imot et ventet tilbud om tilknytning, er det ikke

11

Noen nettselskap ønsker at reservasjon skal kunne være mulig allerede ved inngåelse av avtale om konseptvalgutredning (alternativ 2).
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urimelig om andre nettkunder også kan vurdere den samme kapasiteten. Tidspunkt 3 er slik
sett et kompromiss mellom tidspunkt 2 og 4. 12
o

For å gi forutsigbarhet for kunden før dette tidspunktet er det viktig at avtalen om
konseptvalgutredning (som signeres ved Alternativ 2) inneholder visse krav til nettselskapet og
nettkunden; som at nettselskapet har plikt til å informere kunden om andre prosjekter som kan
påvirke kundens tilgang på kapasitet.
▪

Intensjonsavtalen bør stadfeste at hensikten med avtalen er at kunden skal få tilgang
til en bestemt kapasitet innenfor et bestemt tidsrom.

o

Nettselskapene bruker enten egenutviklede avtaler eller standardavtaler fra REN for dekning av
utredningskostnader. Det kan være behov for å videreutvikle disse slik at de fungerer som en
intensjonsavtale for reservasjon av kapasitet før det faktiske reservasjonstidspunktet som
kommer senere.

•

Lengde på reservasjon: Alternativ III) Ulik lengde på reservasjon for ulike tilknytninger. Kunden kan
beholde reservasjonen i 6 måneder og må vise til fremdrift (ikke ugrunnet opphold) innen denne tiden,
hvis ikke tildeles kapasiteten nestemann i køen. Dersom det ikke er andre kunder i kø kan kunden søke
om å forlenge reservasjonen.

•

Prinsipp for køordning: Køordningen skal følge reservasjonstidspunktet. Det vil si at alternativ c)
Førstemann som har inngått avtale om koordinert prosjektutvikling har førsterett på kapasitet.

Store tilknytninger
•

Reservasjonstidspunkt: Alternativ 3), ved inngåelse av avtale om koordinert prosjektutvikling, etter
at konseptvalgutredning er gjennomført, altså før konsesjonsprosessen begynner. På dette
tidspunktet reserverer nettselskapet også kapasitet hos Statnett. Begrunnelsen for dette tidspunktet er
tilsvarende som for mellomstore tilknytninger, se ovenfor.

•

Lengde på reservasjon: Alternativ III) Ulik lengde på reservasjon for ulike tilknytninger. Kunden kan
beholde reservasjonen i 12 måneder og må vise til fremdrift (ikke ugrunnet opphold) innen denne tiden,
hvis ikke tildeles kapasiteten nestemann i køen. Dersom det ikke er andre kunder i kø kan kunden søke
om å forlenge reservasjonen.

•

Prinsipp for køordning: Køordningen skal følge reservasjonstidspunktet. Det vil si at alternativ c)
Førstemann som har inngått avtale om koordinert prosjektutvikling har førsterett på kapasitet.

Figur 7-9 viser prosessdiagrammet med forslag til bransjenorm for tidspunkt for reservasjon av kapasitet for
mellomstore og store tilknytninger.

12

For å illustrere dilemmaet kan vi sette opp følgende eksempel. Aktør X kontakter nettselskap A på tidspunkt 1. Eksisterende regionalt distribusjonsnett
er komplisert, noe som krever mye og tidkrevende samhandling mellom lokalt og regionalt distribusjonsnett, selv om begge nettnivå eies og drives av
A. Samtidig, mens nettselskapet (eller nettselskapene) jobber med konseptvalgutredningen, jobber aktør X med andre konsesjoner og tillatelser, som
er nødvendige for sin (planlagte) virksomhet. X bruker betydelige ressurser på dette.
På tidspunkt 2 (en stund etter tidspunkt 1) tar aktør Y kontakt med nettselskap B. Y er eksisterende kunde hos B og ønsker å utvide virksomheten og
effektuttaket. B er et lokalt distribusjonsnett, tilknyttet A’s regionale distribusjonsnett, men ikke i samme område som aktør X planlegger sin virksomhet.
Imidlertid konkurrer X og Y i realiteten om den samme knappe kapasiteten i transmisjonsnettet.
I B’s område er det eksisterende regionale distribusjonsnettet relativt enkelt, og konseptvalgutredningen blir raskt ferdig. Y kan dermed inngå avtale
om koordinert prosjektutvikling før konseptvalgutredningen for X er ferdig. Med alternativ 3 som tidspunkt for reservasjon får dermed den sist
‘påmeldte’ kunden (Y) reservere før den første (X) får anledning til det.
Man kan hevde at X her straffes for at nettet er komplisert på lokasjonen X har sett seg ut. Men med reservasjon i henhold til alternativ 2, ved starten
av konseptvalgutredningen, ville Y ikke fått noen fordel av å være lokalisert på et gunstig sted i nettet. Hadde X søkt etablering i nærheten av Y, ville X
ha kunnet reservere tidligere og dermed kommet foran Y. Poenget med reservasjonstidspunkt 3 er ikke å straffe X, men å sikre at også andre aktører
kan etablere seg.

DNV – www.dnv.com

Side 36

Figur 7-9: Forslag til reservasjonstidspunkt for mellomstore og store tilknytninger

Gradvis økende forpliktelse for både nettselskap og nettkunde
Når nettselskapets vurdering av kapasitet (trinn 2) er avsluttet og kunden eventuelt inngår avtale om
konseptvalgutredning, dernest avtale om koordinert prosjektutvikling og eventuelt fortsetter med avtale om
anleggsbidrag, øker både kundens økonomiske forpliktelser vis-á-vis nettselskapet og nettselskapets forpliktelse
om å stille kapasitet til kundens disposisjon, se Figur 7-7. Dersom det er, eller oppstår, konkurranse om eventuell
knapp kapasitet (gjensidig utelukkende prosjekter gitt aktuelt kapasitetsbilde), ville det være direkte illojalt av et
nettselskap å unnlate og opplyse hver enkelt om mulige konsekvenser. Et slikt «avtalehierarki» kan være
velegnet til å gi alle kunder realistiske forventninger og samtidig sikre likeverdig behandling.
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8

TEMAER PÅ TVERS AV PROSESSEN

8.1

Tidsbruk

Tidsbruk knyttet til de ulike stegene i tilknytningsprosessen varierer betydelig, spesielt med størrelsen og
kompleksiteten på tilknytningen, men også fra nettselskap til nettselskap. Nettkundene opplever tidsbruk på
nettilknytningsprosessen som en stor utfordring. Manglende informasjon fra sluttkunde eller installatør bidrar også
til at tiden det tar for nettselskapet å gi første svar på henvendelsen kan ta lenger tid enn nødvendig.

8.1.1
8.1.1.1

Små tilknytninger
Gjeldende praksis og utfordringer

For små tilknytninger er det flere av nettselskapene som har interne frister, mål og målinger på tidsbruk på når
kunden skal få første tilbakemelding med kostnadsestimat. Disse interne fristene er gjerne fra 1 til 4 uker. Noen
har elektroniske rapporter som genereres automatisk på antall dager det tar fra nettmeldingen mottas til svar med
tilbud om anleggsbidrag. Det går ofte greit å oppfylle tidskravene fordi tilknytningene er relativt enkle, og de som
ikke har tidskrav opplever også at saksbehandling av disse sakene stort sett er effektiv. Det er som regel ikke
selve jobben med å sjekke tilgjengelig kapasitet som eventuelt tar tid, men mengden henvendelser. Noen har
også mål på hvor lang tid det skal ta fra kundehenvendelse til tilknytningen er klar. Ernst & Young (2021)
undersøkte gjennomsnittlig tidsbruk for tilknytningsprosessen. Figur 8-1 viser svar fra nettselskapene på
gjennomsnittlig tidsbruk i virkedager fra mottatt kundehenvendelse til kunden har mottatt tilbud om tilknytning for
små og enkle tilknytninger. Figuren viser at de aller fleste bruker under 3 uker på slike saker.

Figur 8-1: For små og enkle tilknytninger: Gjennomsnittlig tidsbruk (virkedager) fra mottatt
kundehenvendelse til tilbud er sendt til kunde (Ernst & Young, 2021)

8.1.1.2

Forslag til bransjenorm

Vi anbefaler at nettselskapene forholder seg til felles, standardiserte tidsfrister for de stegene i prosessen som
ligger under nettselskapenes egen kontroll. Tidsbruken avhenger av, foruten selskapets tilgjengelige ressurser og
mengde saker, av type tilknytning og hva som kreves av tiltak og materiell. Dessuten er det alltid risiko for
uforutsette forhold eller hendelser som fører til forsinkelser. Nettselskapene skal likevel jobbe for en raskest mulig
prosess og holde kunden orientert underveis.
Konkret foreslår vi følgende, vist i Figur 8-2:
•

Første svar til kunden: < 3 uker
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o

Svaret skal inneholde tilbud om tilknytning og faktura for eventuelt anleggsbidrag (eventuelt
som en akonto-faktura for senere avregning når de faktiske kostnadene er kjent)

•

Kundeaksept: < 4 uker
o

Kunden må gis en rimelig tid til å bekrefte sin interesse og eventuelt betale (en del av)
anleggsbidraget

•

Utbygging og idriftsettelse: < 6 uker
o

Nettselskapet må kunne ta forbehold om at leveringstid på utstyr eller andre faktorer utenfor
nettselskapets kontroll kan forsinke prosessen utover 6 uker. Kunden må opplyses om slike
forbehold, hvilke risikomomenter som kan føre til forsinkelser og hva forventet
ferdigstillelsesdato er.

Dersom selskapene eller bransjen som helhet skal måles på tidsbruk, bør det legges inn en viss «aksept» for
forsinkelser på grunn av forhold utenfor selskapenes kontroll, for eksempel at tidsbruken kan gå over henholdsvis
3 og 6 uker i en viss andel av sakene, eller at akkumulert forsinkelse skal ligge under en viss terskel. 13 Bransjen
kan med fordel definere måltall for dette uavhengig av om tidsbruk i små og enkle tilknytninger reguleres gjennom
inntektsrammereguleringen, slik Ernst & Young (2021) har anbefalt.

Figur 8-2: Tidsfrister for ulike steg i prosessen for små tilknytninger

8.1.2

Mellomstore og store tilknytninger

8.1.2.1

Gjeldende praksis og utfordringer

Tilknytningsprosessen for de mellomstore og store sakene tar (naturligvis) betydelig lenger tid enn de små. Her er
det behov for mer avanserte analyser knyttet til blant annet kapasitet i overliggende nett og grunnforhold, samt

13

Akkumulert forsinkelse er summert forsinkelse for alle små tilknytningssaker for nettselskapet. Eksempelvis kan en se på forholdet mellom akkumulert
forsinkelse og antall tilknytningssaker totalt, og eventuelt definere et mål om at dette forholdet skal være lavere enn en bestemt verdi. Terskelverdien
bør ikke defineres før vi har konkret kunnskap om faktisk tidsbruk.
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innhenting av tillatelser og godkjenninger fra andre aktører, som Statnett, eventuelt regionalt distribusjonsnett,
grunneiere og NVE.
På grunn av mange faktorer og usikkerhetsmomenter som er utenfor nettselskapets kontroll har nettselskapene
ofte ikke noen mål på tidsbruk på slike saker. Noen nettselskap har imidlertid utviklet interne tidsfrister og
målinger på tidsbruk i prosessen (med litt varierende detaljnivå) for mellomstore saker som ikke er avhengig av
eksterne godkjenninger. Enkelte har tidsmål for alle de ulike prosesstegene og beslutningene i prosessen, andre
har for eksempel et mål om at alle mellomstore saker skal være ferdige innen et år.
Selv om man for store saker ofte må vente på analyser og eksterne godkjenninger for å si noe om
anleggsbidraget har noen nettselskap også mål på hvor lang tid det skal ta å gi kunden et første svar på
henvendelsen. Denne tidsfristen varierer fra én dag til 4 uker. Her er det ikke analysetiden som tar tid, da kunden
bare skal få en «sjablongmessig» første tilbakemelding som sier noe om tilknytningen er mulig. Mange
henvendelser i forhold til tilgjengelige ressurser og mangelfull informasjon fra nettkunden i første henvendelse er
med på å forsinke denne delen av prosessen.
For mellomstore og store tilknytninger kan det ta alt fra et par uker til flere år fra første henvendelse til kunden har
fått et tilbud om anleggsbidrag. Dette avhenger først og fremst av hvor lang tid prosessene rundt godkjenning fra
Statnett og konsesjonssøknad til NVE tar. Som nevnt i kapittel 7.3 mener både nettselskap og nettkunder at
konsesjonsprosessen tar altfor lang tid.
Kunder som har kontakt med flere nettselskap, gir tilbakemelding om at saksbehandlingstiden varierer veldig fra
selskap til selskap. Generelt virker det som at en kan si at enkelte av de store nettselskapene bruker lengre tid,
hovedsakelig på grunn av mange henvendelser, tunge prosesser og internt byråkrati. Vi har fått flere
tilbakemeldinger på at små nettselskap svarer raskt, men dette er svært selskaps- og personavhengig, og de små
kan også bruke lang tid dersom de ikke har tilstrekkelig med ressurser i forhold til antall henvendelser. Både for
de store og de små er tidsbruken avhengig av ressurser, rutiner og holdning. De små selskapene med få
henvendelser kan i større grad håndtere enkeltsaker case by case. Figur 8-3 viser gjennomsnittlig antall
virkedager nettselskapene oppgir å bruke på store og komplekse tilknytninger fra kundehenvendelse til tilbud om
tilknytning er sendt til kunden.

Figur 8-3: For store og mer komplekse tilknytninger: Gjennomsnittlig tidsbruk (virkedager) fra mottatt
kundehenvendelse til tilbud er sendt til kunde (Ernst & Young, 2021)

Mange av nettkundene, spesielt nye aktører, har ofte dårlig tid og skulle gjerne vært tilknyttet «i går». De gir
tilbakemelding på at tidsbruk i nettilknytningsprosessen og byggesøknad hos kommunen er de to største
flaskehalsene for deres prosjekter, og at dette forsinker nye aktører og ny industri. De har forståelse for at mye av
tidsbruken er avhengig av faktorer som er utenfor nettselskapets kontroll, men skulle gjerne sett at tiden det tar å
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få et første svar på om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig kunne vært kortere. Som beskrevet i kapittel 7.2 vil
noen store kunder gjerne bytte raskere svartid på første kostnadsestimat med mindre presisjon og høyere risiko,
mens mindre kunder ofte er mer opptatt av presisjon på kostnadsestimatet enn av tidsbruk. Det er ulik praksis hos
nettselskapene om de venter på tilbakemelding fra Statnett på tilknytninger over 1 MW før de gir kunden et
uforpliktende grovestimat – noen gir uansett et grovestimat til kunden og sier at det er usikkert fordi det avhenger
av Statnett.
Kundene ønsker at nettselskapene har fastsatte tidsfrister for de ulike stegene i prosessen. Det gir kundene en
viss trygghet og forutsigbarhet, og bidrar til at nettselskapene i noen grad kan styre kundenes forventninger.
Kundene er også klar over at de kunne vært tydeligere på hvor de vet at de skal ha tilknytning (for eksempel hvis
det skal gå elektrisk ferge mellom A og B, og det kreves lading på begge steder) og hvor de vurderer tilknytning
og eventuelt har alternative tomter til vurdering.
Statnett har informasjon om tidsbruk for ulike tilknytninger på sin nettside.

8.1.2.2

Forslag til bransjenorm

Vi anbefaler at nettselskapene samler seg om noen felles prinsipper for tidsbruk og måling av dette:
•

All tidsbruk bør registreres.

•

Måltall for nettselskapenes tidsbruk må ta utgangspunkt i en felles tidsindikator for prosesser internt og
ikke inkludere prosesser hos tredjeparter og som dermed er utenfor deres kontroll.

•

Det bør være klare tidsfrister på tvers av bransjen for første svar på henvendelse og svar med
uforpliktende grovestimat. Nettselskapet skal gi første svar til kunden i løpet av kort tid. Hva dette svaret
må inneholde kan variere med sakens kompleksitet, men kunden skal få vite noe om det er tilgjengelig
kapasitet allerede eller om store tiltak er nødvendig (for eksempel enten i) ja, her er det kapasitet, ii) nei,
her er det allerede kø, eller iii) det vet vi ikke; det må undersøkes nærmere).

•

Kunden bør forventningsstyres på tidsbruk og prosess, både via informasjon som ligger tilgjengelig for
alle på nettsiden (for eksempel illustrasjoner av tidsbruk som i Figur 8-4 og Figur 8-5) og status
underveis i prosessen («min side»). Det bør være transparens rundt hvilken instans saken ligger hos,
hvor lenge den har ligget hvor og hva som eventuelt skaper forsinkelser. For de store prosjektene
handler det mest om å forventningsstyre kunden, ikke gjøre noe med krav og regler fra RME. Dette bør
gjøres gjennom kundeportalen som beskrives nærmere i kapittel 8.4.

•

Kunden bør også få tydelig beskjed om at nettselskapet forventer at de følger opp henvendelser fra dem
uten ugrunnet opphold, og at de ikke kan ta seg god tid med å besvare spørsmål fra nettselskapet uten
at det har konsekvenser for anslått tidsbruk. Nettselskapets tidsfrister settes av hensyn til samtlige
kunder, og skal være romslige nok til at kunder har reell mulighet til å sette seg inn i det de må ta stilling
til. Kunden kan imidlertid ikke forvente å bruke lenger tid enn fristen som settes av nettselskapet, i tråd
med denne bransjenormen.

Videre anbefaler vi at nettselskapene forholder seg til felles, standardiserte tidsfrister for de stegene i prosessen
som ligger under nettselskapenes egen kontroll. Tidsbruken avhenger av, foruten selskapets tilgjengelige
ressurser og mengde saker, av type tilknytning og hva som kreves av tiltak og materiell. Dessuten er det alltid
risiko for uforutsette forhold eller hendelser som fører til forsinkelser. Nettselskapene skal likevel jobbe for en
raskest mulig prosess og holde kunden orientert underveis.
For mellomstore tilknytninger anbefales følgende frister (Figur 8-4):
•

Første svar til kunden: < 2 uker
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o

Svaret bør inneholde: Hvem som er saksbehandler, om kunden har oppgitt tilstrekkelig
informasjon for å gå videre i vurderingene eller om noe må ettersendes, samt en første
uforpliktende vurdering rundt tilgjengelig kapasitet og om det er behov for store tiltak i nettet.
Denne vurderingen av kapasitet skal ikke behøve noen analyse eller konkrete tall, kun belage
seg på saksbehandlerens kjennskap til nettet. Dersom kunden ikke har oppgitt tilstrekkelig
informasjon ved første henvendelse vil tidslinjen forskyves til nettselskapet har mottatt dette.
Svaret bør også informere om (forventet) tidsbruk på de neste stegene i prosessen.

o

Dersom kunden ved første henvendelse har bedt om veiledning rundt hvor det kan være
hensiktsmessig å tilknytte seg bør det første svaret innebære å avtale et møte med kunden for
videre dialog rundt dette. Videre tidsfrister gjelder etter det er bestemt ett eller flere
tilknytningspunkter å gå videre med.

•

Uforpliktende kostnadsestimat og tilbud om konseptvalgutredning: < 2 uker etter første svar, 4 uker etter
første henvendelse
o

Det uforpliktende kostnadsestimatet skal være overordnet, og er for at kunden tidlig i prosessen
skal få et inntrykk av hva slags størrelsesorden anleggsbidraget vil være på. Her har ikke
nettselskapet noen forpliktelse til nøyaktighet, men det er viktig at forbehold og risikomomenter
som kan gjøre at kostnadene vil avvike betydelig fra dette estimatet belyses for å
forventningsstyre kunden. Dette kan for eksempel være usikkerheter rundt tilgjengelig kapasitet
i overliggende nett, grunnforhold eller andre «kjente ukjente».

•

Kundeaksept og signering av avtale om konseptvalgutrening: < 8 uker
o

Både det uforpliktende kostnadsestimatet og den grove vurderingen av om det er tilgjengelig
kapasitet må anses som «ferskvare» som mister aktualitet og relevans om kunden ikke følger
opp innen rimelig tid.

•

Konseptvalgutredning: < 6 uker
o

Her inngår ikke tid det tar å vente på andre aktører hvor tidsbruk er ute av nettselskapets
kontroll. Dette innebærer vurderinger fra sideordnede og overliggende netteiere, inkludert
godkjenning fra Statnett, og eventuelle vurderinger fra andre aktører som kommune eller
fylkeskommune.

•

Kundeaksept og signering av avtale om koordinert prosjektutvikling: < 4 uker

•

Koordinert prosjektutvikling og tilbud om anleggsbidrag: < 6 uker
o

Her inngår ikke tid det tar å vente på andre aktører hvor tidsbruk er ute av nettselskapets
kontroll. Dette innebærer vurderinger fra sideordnede og overliggende netteiere, inkludert
godkjenning fra Statnett, og eventuelle vurderinger fra andre aktører som kommune eller
fylkeskommune.

•

Kundeaksept og signering av avtale om anleggsbidrag: < 8 uker

•

Gjennomføring: < 1 år
o

Nettselskapet bør holde kunden oppdatert på forventet ferdigstillelsesdato og hvilke
risikomomenter som kan føre til at dette blir forsinket
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Figur 8-4: Tidsfrister for ulike steg i prosessen for mellomstore tilknytninger

For store tilknytninger anbefales følgende frister (Figur 8-5):
•

Første svar til kunden: < 2 uke
o

Svaret bør inneholde: Hvem som er saksbehandler, om kunden har oppgitt tilstrekkelig
informasjon for å gå videre i vurderingene eller om noe må ettersendes, samt en første
uforpliktende vurdering rundt tilgjengelig kapasitet og om det er behov for store tiltak i nettet.
Denne vurderingen av kapasitet skal ikke behøve noen analyse eller konkrete tall, kun belage
seg på saksbehandlerens kjennskap til nettet. Dersom kunden ikke har oppgitt tilstrekkelig
informasjon ved første henvendelse vil tidslinjen forskyves til nettselskapet har mottatt dette.
Svaret bør også informere om (forventet) tidsbruk på de neste stegene i prosessen.

o

Dersom kunden ved første henvendelse har bedt om veiledning rundt hvor det kan være
hensiktsmessig å tilknytte seg bør det første svaret innebære å avtale et møte med kunden for
videre dialog rundt dette. Videre tidsfrister gjelder etter det er bestemt ett eller flere
tilknytningspunkter å gå videre med.

•

Uforpliktende kostnadsestimat og tilbud om konseptvalgutredning: < 2 uker etter første svar, < 4 uker
etter første henvendelse
o

Det uforpliktende kostnadsestimatet skal være overordnet, og er for at kunden tidlig i prosessen
skal få et inntrykk av hva slags størrelsesorden anleggsbidraget vil være på. Her har ikke
nettselskapet noen forpliktelse til nøyaktighet, men det er viktig at forbehold og risikomomenter
som kan gjøre at kostnadene vil avvike betydelig fra dette estimatet belyses for å
forventningsstyre kunden. Dette kan for eksempel være usikkerheter rundt tilgjengelig kapasitet
i overliggende nett, grunnforhold eller andre «kjente ukjente».

•

Kundeaksept og signering av avtale om konseptvalgutrening: < 8 uker
o

Både det uforpliktende kostnadsestimatet og den grove vurderingen av om det er tilgjengelig
kapasitet må anses som «ferskvare» som mister aktualitet og relevans om kunden ikke følger
opp innen rimelig tid.
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•

Konseptvalgutredning: < 3 måneder
o

Her inngår ikke tid det tar å vente på andre aktører hvor tidsbruk er ute av nettselskapets
kontroll. Dette innebærer vurderinger fra overliggende netteiere, inkludert godkjenning fra
Statnett, eventuelle vurderinger fra andre aktører som kommune eller fylkeskommune eller
konsesjonsbehandling hos NVE.

•

Kundeaksept og signering av avtale om koordinert prosjektutvikling: < 4 uker

•

Koordinert prosjektutvikling og tilbud om anleggsbidrag: < 3 måneder
o

Her inngår ikke tid det tar å vente på andre aktører hvor tidsbruk er ute av nettselskapets
kontroll. Dette innebærer vurderinger fra overliggende netteiere, inkludert godkjenning fra
Statnett, eventuelle vurderinger fra andre aktører som kommune eller fylkeskommune eller
konsesjonsbehandling hos NVE.

•

Kundeaksept og signering av avtale om anleggsbidrag: < 8 uker
o

Kunder med usedvanlig kompliserte tilknytningssaker kan eventuelt søke om lenger tid, men
kan ikke påregne at nettselskapet kan akseptere det. Lenger beslutningstid hos en kunde virker
negativt inn på andre kunders mulighet til å realisere sine prosjekter.

•

Gjennomføring: < 2 år
o

Nettselskapet bør holde kunden oppdatert på forventet ferdigstillelsesdato og hvilke
risikomomenter som kan føre til at dette blir forsinket.

Figur 8-5: Tidsfrister for ulike steg i prosessen for store tilknytninger

DNV – www.dnv.com

Side 44

8.2
8.2.1
8.2.1.1

Kundedialog og kundefokus
Gjeldende praksis og utfordringer
Kundedialog

Inntrykket som gis fra eksisterende og potensielle nettkunder er at tilknytningsprosessen oppleves uoversiktlig og
uforutsigbar. Det er betydelig forbedringspotensial i kommunikasjonen mellom nettselskap og nettkunde – og det
går begge veier.
Nettkundene påpeker at dialogen underveis i tilknytningsprosesser er mangelfull med lite grad av overordnet
styring. Det skjer en del kommunikasjon via epost og møter, men denne blir ikke nødvendigvis tilstrekkelig
dokumentert og fulgt opp. For at nettkundene skal vite hva statusen på tilknytningssaken sin er, må de ofte selv
ringe eller sende epost for å få en oppdatering. På tilsvarende måte må kunden selv følge aktivt opp på sakene
sine for å sikre framgang og avklaringer om risiko underveis i prosjektet. Fordi nettkundene nok forventer at
nettselskapene har (burde hatt) orden på dette selv, oppleves dette som veldig ressurskrevende.
Kundene er i stor grad prisgitt det enkelte nettselskapet. Bemannings- og kompetansesituasjonen samt
organisering av og rutiner for arbeidet i nettselskapet kan ha en uforholdsmessig stor påvirkning på nettkunden og
kundeopplevelsen. Nettkundene opplever dermed at overordnet er det en mangel på rutiner, og tolker dette som
manglende vilje eller evne til å følge opp tilknytningssaker på en god nok måte. Dette skaper mye usikkerhet
rundt deres mulighet til å gjennomføre prosjektene sine. De etterlyser mer informasjon og transparente prosesser
fra nettselskapene.
Mange nettselskap tar selvkritikk på flere av disse punktene, og påpeker at de burde vært mer service-minded
og proaktive. Flere peker på at de ikke har kapasitet til å følge opp kundene slik de selv mener hadde vært
ønskelig. Det kan stilles spørsmål om svakheter i kundebehandling ikke burde hatt større konsekvenser for
selskapets økonomi.
Samtidig er det også rom for forbedring i kommunikasjonen fra en god del av nettkundene. Elektrifisering er ofte
et nytt tema for dem. Nettselskapet burde likevel kunne forvente et visst kunnskapsnivå hos potensielle kunder
som tar kontakt. Nettselskapene har imidlertid forståelse for at det er mye som er nytt, men forventer da også at
kunden er forberedt på å ha en god og løpende dialog med nettselskapet. Det gjelder særlig informasjon som kan
medføre endringer i tilknytningen. Ikke alle kunder er like flinke til å oppdatere nettselskap om sine prosesser,
særlig i forbindelse med endringer og forsinkelser. Dette gjelder både før og etter at anleggsbidraget er betalt.
Nettselskapene opplever ofte at de og kunden snakker forskjellige språk. Det handler både om kunnskap om nett,
forskjellen mellom lavspent og høyspent eller effekt og energi, men også med tanke på utbyggingsprosess, og
hva som er relevant informasjon for nettselskapene. Her har også kundene et potensial for forbedring.

8.2.1.2

Proaktivitet og kundefokus

I forlengelse av at kommunikasjonen mellom nettselskap og nettkunder ikke er god eller oversiktlig nok, får
nettselskapene en god del kritikk på at de ikke er kundeorienterte nok. Overordnet oppfatter nettkundene at
nettselskapene er konservative i anslag om hva som er driftsmessig forsvarlig med tanke på størrelsen på
tilknytninger, samt hvor lang tid det vil ta å få en tilknytning. Bakgrunnen for at disse anslagene ofte blir mer
konservative enn de trenger å være henger sammen med regelverk, ressursbruk, men også nettselskapets
interne arbeidsprosesser. Det er også hyggeligere å kunne fortelle at ting går lettere eller raskere enn opprinnelig
anslått, enn motsatt.
Nettkundene gir gjennomgående tilbakemeldinger om at mange nettselskap handler veldig sekvensielt. De har i
liten grad oversikt over hvor det er best å tilknytte seg før en potensiell kunde tar kontakt. Hvor er det ledig
kapasitet i nettet? Hvor mye kapasitet kan nettkunder få på spesifikke tilknytningspunkter? Er det noen store

DNV – www.dnv.com

Side 45

kommunale prosesser, planer eller prosjekter som kan påvirke muligheten for nettilknytning i ulike punkter? Dette
gjelder særlig Statnett, men også de lokale nettselskapene.
I denne sammenheng påpeker også noen av nettselskapene at det er forbedringspotensial i samhandlingen med
kommuner og fylkeskommuner, både om planarbeid og med konkrete saker. Det er både nettselskapenes og de
offentlige aktørenes ansvar å forbedre dette samarbeidet.
Bedre oversikt over pågående prosesser både hos nettkunder og i offentlig planarbeid kan gjøre at
nettselskapene bedre kan forberede seg på hva som kommer, og det kan åpne for at nettselskapene vurderer
risikoen for knapp kapasitet som noe lavere, og dermed noe romsligere policy for tilknytning.
Samtidig er nettselskapene underlagt et omfattende regelverk som i svært stor grad stimulerer til
kostnadseffektivitet, uten premiering av kundeopplevelse eller andre subjektive kvalitetsparametre. Det kan gå på
bekostning av motivasjonen til å være proaktive og godt forberedt på elektrifiseringsforespørsler. På grunn av
reglene for fastsettelse av inntektsrammer er det ikke attraktivt å utvide nettkapasiteten før kunder forplikter seg
gjennom en anleggsbidragsavtale, eller før den underliggende forbruksveksten ikke er til å ta feil av.
Gjennomgående er det mange ledd i tilknytningsprosessen som oppfattes at tar for lang tid. Oppfatningen blant
nettkunder og delvis hos nettselskapene selv, er at mange nettselskap ikke har satt av tilstrekkelig ressurser og
ikke er tilstrekkelig forberedt på å håndtere antallet tilknytningsforespørsler som kommer. Samtidig er det mange
nettselskap som ønsker å være proaktive og foroverlente. Situasjonen varierer naturlig nok mellom nettselskap.
Selv om man kanskje kunne forvente en viss stordriftsfordel på dette området, tyder tilbakemeldinger fra
nettkundene på at mindre nettselskap generelt oppleves som mer løsningsorienterte og serviceinnstilte enn de
største.

8.2.2

Forslag til bransjenorm

Vi anbefaler at nettselskapene samler seg om noen felles prinsipper for kundedialog og kundefokus. Forslagene
her er utviklet med bakgrunn i tilbakemeldinger fra nettselskap og nettkunder og burde gjelde for alle
tilknytningssaker. Det er viktig at nettselskapene er transparente, deler informasjon og kommuniserer på en god
måte hva de forventer av nåværende og potensielle kunder.
Prinsipper for nettselskap
•

En nettkunde bør forvente i hovedsak like prosesser for tilknytning uavhengig av saksbehandler og
nettselskap.

•

Nettselskapet skal holde kunden informert, spesielt dersom det oppstår endringer som påvirker fremdrift
eller estimert anleggsbidrag. Nettkunden skal få nok informasjon og forventningsstyres med tanke på
tidsløp gjennom hele prosessen - fra første henvendelse til ferdigstilling.

•

Nettselskapene bør være proaktive, imøtekommende og kundeorienterte, og bør se løsninger i stedet for
hindringer. Det bør være et ønske fra nettselskapene om å oppfattes som Norges mest kundevennlige
nettselskap.

•

Nettselskapene bør så godt som mulig sørge for et godt samarbeid med relevante fylkeskommuner og
kommuner.

•

Nettselskapene bør kunne tilby veiledning og ikke bare forholde seg til konkrete bestillinger hvor sted og
kapasitetsbehov allerede er bestemt. Det vil være en avveining hos nettselskapet hvor mye veiledning
de kan gi og samtidig sikre likebehandling av kundene sine.

Prinsipper for nettkunders medvirkning og involvering
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•

Nettkunder bør involvere nettselskapet i prosjekter så tidlig som mulig. Nettselskapene har ellers liten
mulighet til tidlig kunnskap om potensiell etterspørsel etter nettkapasitet. Utover å gi god informasjon om
behov, tidslinje og liknende, kan det gis innspill på grensesnitt og teknisk løsning der nettkunde er
kvalifisert til dette.

•

Nettkunde skal også gi beskjed til nettselskapet dersom deres prosjekt blir endret eller forsinket. Kunden
må ha oversikt over når nettselskapene forventer avklaringer og beskjeder fra dem, og må forholde seg
til at nettselskapets frister er satt av hensyn til nettselskapenes kunder.

For å legge til rette for at disse prinsippene følges anbefaler vi følgende:
1.

Alle nettselskap bør implementere en portal for kundedialog i tråd med det som beskrives i kapittel 8.4.
Portalen skal ha en løsning for innsending av (første) henvendelse(r), statusoppdatering av tilknytningssaker,
og dokumentasjon og loggføring av prosess.

2.

Selv om gode digitale systemer er viktig, burde alle tilknytningssaker og/eller nettkunder så langt som mulig
ha en egen saksbehandler/kontaktperson i nettselskapet.

3.

Ved store og mellomstore tilknytningssaker bør nettkunde motta en statusoppdatering i form av e-post eller
møte om lag en gang i måneden og/eller ved nyheter om saksgangen.

4.

Nettselskap og offentlige aktører som kommuner og fylkeskommuner bør jobbe for at nettselskap inkluderes i
offentlige reguleringsprosesser, særlig når det skal reguleres næringsområder. I slike planprosesser kan det
vurderes å gi nettselskapene en utredningsplikt. Da kan nettselskapene motta et overslag på totalt
effektbehov i området og ha bedre oversikt over potensielle henvendelser om nye tilknytninger.

5.

Nettselskapene bør legge til rette for at de kan tilby veiledning og informasjon selv når det ikke foreligger en
konkret henvendelse om tilknytning. Det kan gjøres digitalt, se kapittel 8.4. Nettselskapene skal likebehandle
kundene sine og kan gi generell veiledning, men de bør ikke være gratiskonsulent for (noen) potensielle
kunder. For store kunder med mange pågående og fremtidige elektrifiseringsprosjekter kan det opprettes
løpende dialog slik at nettselskap får bedre oversikt over potensielle utbygginger og kundene tilknyttes der
det er mest formålstjenlig.

8.3

Koordinering og kommunikasjon mellom nettselskap

I store og mellomstore tilknytningssaker er det viktig at nettselskapene koordinerer med overliggende nett for å
sikre at det er tilstrekkelig kapasitet tilgjengelig oppover i nettet. Lokalt distribusjonsnett må koordineres med
regionalt distribusjonsnett i tillegg til Statnett når tilknytningen er over 1 MW.

8.3.1
8.3.1.1

Gjeldende praksis og utfordringer
Dialog med Statnett og 1 MW-grense

Med bakgrunn i de nye reglene om innføring av anleggsbidrag i regionalt distribusjonsnett og transmisjonsnettet
for tilknytninger over 1 MW, har Statnett stilt krav om informasjon om slike tilknytninger. Det viser seg imidlertid at
dette er vanskelig å håndheve i praksis.
Hos nettselskapene er det ulik oppfatning av hvordan de skal forholde seg både til 1 MW-praksisen og til Statnett.
Det varierer hvorvidt nettselskapene oppfatter at Statnett må godkjenne, eller bare informeres om alle
tilknytningssaker over 1 MW. Noen nettselskap som vet at det ikke er knapphet i overliggende nett i sitt område
pleier ikke å vente på godkjenning fra Statnett før de gir et eventuelt tilbud til kunden, mens andre ikke tør gi
kunden tilbakemelding før de har fått en avklaring med Statnett. Nettkundene registrerer at det varierer hvor fort
nettselskap følger opp forespørsler om og gir tilbud om tilknytning.
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De fleste nettselskapene melder likevel om at de har et godt samarbeid med Statnett, selv om det varierer hva
slags kommunikasjonsløsninger nettselskapene har med dem. Det generelle inntrykket er at de fleste
nettselskapene samler opp alle tilknytninger over 1 MW i en liste som sendes jevnlig til Statnett, enten ved hjelp
av Excel-filer eller gjennom Statnetts nettskjema.
Selv om det er god kommunikasjon mellom nettselskapene og Statnett melder nettselskapene om betydelig
forbedringspotensial. Statnett oppleves som svært konservative i deres beregninger om hvilke tilknytninger som
er driftsmessig forsvarlige. Det meldes også om at det gjennomgående tar lang tid å få svar på forespørsler.
Totalt sett er det mye forvirring og uavklarte tolkninger både av 1 MW-grensen og hvordan Statnett skal håndheve
og følge den opp. Mange nettselskap mener 1 MW-grensen er for lav og unødig forsinker tilknytningsprosesser.
Statnett påpeker fra sin side at det er mye som er uklart med regelen og at den er vanskelig å håndheve i praksis.
Når mange middels store tilknytninger utløser behov for nettinvesteringer er det ikke nødvendigvis klart hva som
skal regnes som alminnelig forbruksvekst og hva som regnes for store tilknytninger, og følgelig om det utløser
anleggsbidrag eller ikke. Det er for eksempel heller ikke klart hvorvidt en kunde med to tilknytningspunkt på til
sammen 1.5 MW skal meldes inn.

8.3.1.2

Dialog mellom lokalt og regionalt distribusjonsnett

Nettselskapenes kommunikasjon med hverandre på lavere nettnivåer synes å fungere godt både horisontalt og
vertikalt selv om kontakten er sporadisk. Ved større tilknytninger må små nettselskap melde fra til overliggende
regionalt distribusjonsnett, og det hender og at lokale distribusjonsnett må kontakte hverandre.
Et gjentakende forbedringspunkt er knyttet til manglende kunnskap om den nye praksisen som pålegger
nettselskapet å søke høyere nettnivå om godkjenning for alle tilknytninger over 1 MW. Selskap med lokalt
distribusjonsnett er ikke nødvendigvis godt nok kjent med regelen, og selskap med regionalt distribusjonsnett er
usikre på sin rolle som «mellommenn» i situasjoner der 1 MW-tilknytninger etterspørres i lavere nett.
Manglende eller utilstrekkelige rutiner for koordinering mellom nettselskap kan by på utfordringer når antallet
tilknytningshenvendelser øker, og det er flere nettselskap og tilhørende kunder som etterspør den samme
begrensende nettkapasiteten i overliggende nett. Da er det viktig at tilknyttede kunder blir likebehandlet
uavhengig av hvem som eier regionalt og lokalt distribusjonsnett. I slike situasjoner skal tilknyttende nettselskap
ha en koordinerende rolle. RME forventer at eier av det overliggende nettet krever anleggsbidrag for investeringer
i sitt nett fra det tilknyttende nettselskapet, som i sin tur skal viderefakturere dette til kunden.

8.3.2

Forslag til bransjenorm

Vi har tre hovedanbefalinger knyttet til å forbedre koordineringen mellom nettselskap. Det dreier seg både om 1
MW-praksisen, kontakten med Statnett og hvordan sørge for at koordinering mellom nettselskap på lavere nivå
ikke blir vanskeligere når elektrifiseringstakten og kapasitetsbegrensningene i nettet øker.
1.

Den første anbefalingen er nærmere beskrevet i kapittel 8.4, og går i praksis ut på at alle nettselskap bør
implementere digitale systemer som kan kommunisere med hverandre. Slik vil det være mulig å etablere en
køordning for reservasjon av kapasiteter på tvers av nettselskap som tilhører det samme overliggende nettet.
Det kan samtidig sikre likebehandling av kunder tilknyttet underliggende nett. En slik køordning burde være
knyttet til en (slags) nettmodell som tar hensyn til hvordan nettet henger sammen. Hvis en tilknytning krever
utbedringer i både lokalt og regionalt distribusjonsnett og i transmisjonsnett burde det fremgå slik at den blir
plassert i alle de relevante køene. Det forbedrer informasjonsdelingen og reduserer sannsynligheten for
dårlig koordinering der det er begrenset kapasitet i overliggende nett.

2.

Det er også viktig å sørge for en hensiktsmessig og mest mulig effektiv kommunikasjon med Statnett om
tilgjengelig kapasitet i transmisjonsnettet. Statnett burde derfor jobbe for å strømlinjeforme rapportering av
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nye tilknytninger. Nettselskapene burde hjelpe Statnett i dette arbeidet. Statnett kan også vurdere å
forhåndsgodkjenne en viss kapasitet for nye tilknytninger innenfor gitte områder, slik at rapportering knyttet til
1 MW-grensen utelukkende eller primært blir for å holde oversikt over hvem som eventuelt skal betale
anleggsbidrag.
3.

Det må også helt tydelig klargjøres hva 1 MW-grensen egentlig innebærer. Bransjen bør i dialog med RME
og Statnett sørge for en klargjøring av hvordan reglene om anleggsbidrag i overliggende nett skal
gjennomføres i praksis, og hva dette betyr for prosesser med tilknytning på lavere nettnivå.

8.4
8.4.1

Systemer, verktøy og digitalisering
Gjeldende praksis og utfordringer

Generelt er det stort forbedringspotensial når det gjelder systemer og verktøy hos nettselskapene. Selv om det
generelt sett er mangel på gode systemer, automatisering og oversikt varierer dette mye fra nettselskap til
nettselskap. Enkelte nettselskap har tatt i bruk mange nye verktøy de siste årene, mens de fleste uttrykker store
utfordringer knyttet til dette.
Ofte brukes flere ulike systemer for arbeid og oppfølging av ett prosjekt. Relevant informasjon befinner seg i ulike
systemer som ikke snakker sammen. Mye foregår manuelt, for eksempel i forbindelse med arkivering av
kommunikasjon i arkivsystemer, oppfølging av saker, sjekking av data og overføring av informasjon fra ett sted til
et annet. Dette fører til unødvendig tidsbruk.
Det er også mangel på systemer for kundeoppfølging. Kommunikasjon foregår hovedsaklig via epost eller telefon,
men som nevnt i kapittel 7.1 er det flere nettselskap som har utviklet eller holder på å utvikle webskjemaer for
første kundehenvendelse. Det er likevel ingen systemer som sørger for at tidsfrister overholdes og at kunder
holdes orientert om fremdrift i prosjektet.
Videre er det mangel på systemer internt for å ha oversikt over forespørsler og sammenfallende kapasitet – mye
skjer for eksempel i Excel eller i hodet eller pulten til saksbehandleren som har ansvar for et område. Mangel på
oversikt over dette kan føre til at nettselskapet lover bort samme kapasitet til flere ulike kunder.
Som beskrevet i kapittel 7.5 er det enkelte nettselskap som er i gang med å utvikle verktøy som skal gjøre det
enklere å holde oversikt over tilgjengelig kapasitet, forespørsler og reservasjoner.

8.4.2

Forslag til bransjenorm

Ovenfor har vi for flere tema pekt på behov for digitale systemer og verktøy som en del av en fremtidig
bransjenorm. Generelt bør nettselskapene jobbe for automatisering og digitalisering av enkle prosesser for å
redusere saksbehandlingstid. Helt konkret mener vi det ville være ønskelig med en felles, digital portal for
kundehenvendelser og kundeoppfølging, som et brukergrensesnitt mellom kundene og det enkelte nettselskaps
ulike systemer. Ulike systemer bør generelt kunne snakke sammen og dele informasjon.
Under oppsummeres prinsipper for systemer og verktøy som vil være en del av beste praksis for nettilknytning.
De ulike modulene bør være deler av et integrert system hvor de snakker sammen og informasjon flyter på tvers.
I forbindelse med utvikling av digitale systemer vil Digin spille en viktig rolle.

Webskjema for kundehenvendelse
For å redusere saksbehandlingstid er det behov for at første kundehenvendelse flyttes fra epost eller telefon til et
webskjema. Gjennom et webskjema med visse obligatoriske felt blir kunden orientert om hvilken informasjon som
må oppgis, og nettselskapet får denne i et standard format uten etterfølgende iterasjoner. Et slikt webskjema
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skaper også en digital flate hvor nettselskapet kan gi informasjon om tilknytningsprosessen og forventet tidsbruk,
samt gi kunden enkel kunnskap om strøm, nett, effekt og energi. Samme kontaktflate kan også være
utgangspunkt for en kundeportal for videre oppfølging og kommunikasjon mellom nettselskap og kunde. Se også
kapittel 7.1 om hvordan et slikt webskjema bør utformes.

Portal for kundedialog
Som beskrevet i kapittel 8.2 bør nettselskapene ha en digital portal for kundedialog og kundeoppfølging. Denne
bør være direkte koblet til webskjemaet for første kundehenvendelse. Her kan kunden til enhver tid logge inn i en
webportal og finne kontaktperson, oversikt over status på sin sak, hvor saken behandles ‘nå’ og medgått og
forventet tidsbruk på hvert steg i prosessen. Nettselskapet bør her også kunne se status på prosjektet fra kunden
sin side, ved at kunden kan informere om eventuelle forsinkelser i sin prosess. Målene med en slik portal er
transparens, informasjonsdeling og forventningsstyring.
All dialog mellom nettselskap og nettkunde bør enten gå via denne portalen eller lagres automatisk i portalen via
eposter. Svar til kunden kan i noen grad basere seg på standard tekster, og kunden bør få et automatisk svar
etter innsending av kontaktskjema med forventningsstyring rundt tidsbruk på videre prosess.
Når alt lagres automatisk og elektronisk underveis i prosessen med datomerking vil også køordning og
reservasjon av kapasitet kunne gjøres mer oversiktlig.

Generell veiledning og automatisering av kostnadsestimater
For å korte ned tiden det tar for kundene å få kostnadsestimater, både uforpliktende grovestimater og forpliktende
estimat på anleggsbidrag, bør nettselskapene se på hvordan dette kan gjøres mer automatisk. Som nevnt i
kapittel 7.2 og 7.3 har REN verktøy for enkel beregning av kostnadsestimater og anleggsbidrag, enten basert på
standard enhetskostnader eller egne selskapskostnader. Her kan nettselskapet velge standard pakker for typiske
tilknytninger, som gjerne er tilstrekkelig for et uforpliktende estimat, og legge inn mer detaljer etter hvert som de
vet mer om teknisk løsning og skal beregne anleggsbidraget.
Slik informasjon kan kombineres med informasjonen kunden oppgir i nettskjemaet ved første henvendelse, og
nettselskapets nettinformasjonssystem, se nedenfor om informasjon om tilgjengelig kapasitet. Estimatet som blir
gitt kan gis direkte til kunden ved søknad, og/eller bli formidlet til en saksbehandler som gjennomgår estimatet og
tar saken videre. Hvis informasjonen gis direkte til kunden kan dette verktøyet også brukes som veiledning til
kunden.

Internt system for oversikt over tilgjengelig kapasitet og reservasjoner
Kundeportalen bør være koblet til nettselskapets nettinformasjonssystem, slik at informasjon om henvendelser og
reservasjon av kapasitet dukker automatisk opp i kartet. Her bør også være synlig hvor det har blitt bygget de
siste 10 årene slik at en kan følge opp anleggsbidragsregelen, samt planlagte oppgraderinger de neste årene.
Det bør være synlig i kartet/NIS dersom kapasitet er reservert, at det foregår en kundedialog på et punkt eller at
det finnes en plan for utbygging. Dette kan gjøres ved at områder i kartet markeres med en farge som
symboliserer hvor man er i nettilknytningsprosessen. Informasjon om hvem som er ansvarlig bør knyttes til hver
henvendelse i kartet. Slik kan man også se hvis det er aktører som har henvendt seg til flere nettselskap for å
forhøre seg om alternative tilknytningspunkter
Hvis webskjemaet for kundehenvendelse inneholder en geotag, kan alle henvendelser automatisk vises i en
kartløsning, men det må avklares hva som kan ligge åpent tilgjengelig og hva som bare skal være synlig for
ansatte i eget og/eller overliggende nettselskap.
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For felles oversikt over tilgjengelig kapasitet og felles køordning på tvers av nettselskap er det viktig å muliggjøre
informasjonsflyt mellom systemer hos ulike nettselskap.

Offentlig felles system som viser tilgjengelig kapasitet i nettet
En regional og/eller nasjonal oversikt over tilgjengelig kapasitet i nettet ville fungert som en veiledning til
nettkundene om hvor de bør tilknytte seg. Dette kunne samtidig gi kostnadsestimater på tilknytning ulike steder.
Slik kan for eksempel ny industri i noen grad veiledes til egnede lokasjoner som ikke krever store oppgraderinger
og lang saksbehandlingstid. Mindre kunder som skal knytte seg til lavere nettnivå kan også vurdere lokasjon ut
ifra plass i nettet der de har mulighet til det, samt få en pekepinn på hva tilknytningen vil koste. Dette kan spare
nettselskapene for saksbehandlingstid, både knyttet til tilknytninger som krever store oppgraderinger som kunne
vært unngått, og tilknytninger som ikke blir noe av på grunn av for høye kostnader.
Det er allerede flere initiativer, pilotprosjekter og FoU-prosjekter for å utvikle verktøy som viser ledig kapasitet i
nettet, blant annet Agder Energis pågående arbeid kalt Data – Arena. Forslag om felles system for dette
beskrives også av Ernst &Young (2021).

Standardavtaler
DNV anbefaler også at det benyttes standardavtaler og standardkontrakter for ulike typer nettilknytninger.
Bakgrunnen for dette er at kunder opplever å få ulike avtaler og svar fra ulike nettselskap ved samme typer
tilknytninger. Flere nettselskap benytter standardavtaler og standardkontrakter fra REN, men det oppleves at
innholdet tolkes og praktiseres forskjellig mellom nettselskap. Det er viktig å være samlet om bruken av avtaler og
videreutvikle de slik at de er klare og tydelige nok til at innholdet ikke tolkes ulikt. De ulike standardavtalene burde
følge samme metoder og prinsipper for å sikre rettferdighet og gjenkjennelighet.
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APPENDIX A
Skjema fra REN

Anbefaling om webskjema
for
tilknytning av større uttakskunder
Skjema fylles ut på nettselskapets web side for å starte
prosessen med en utreding og tilknytning av større kunder.

Tilknytning av større uttakskunder
Ved utvikling av større industribygg/næringsbygg, industriområder, bolig- eller
hyttefelt må kunde (utbygger) så tidlig som mulig kontakte Nettselskapet.
Dette skjemaet fylles ut direkte av større kunder eller etter at Nettselskapet
henviser kunden til skjemaet.

Hva gjelder henvendelsen?
Søknad om tilknytning * Dersom utbyggingen er sikker.
Ja Nei
Ønske om prisestimat for tilknytning * Dersom utbyggingen er usikker.
Ja Nei

Innmelder
Navn: *
Postadresse: *
Postnummer: *
Poststed: *
E-post (sende automatisk kvittering tilbake til denne): *
Telefon/mobil: *

Er innmelder samme som utbygger/den som skal ha tilbud?
*
Ja Nei
Dersom nei fyll ut.

Navn: *
Postadresse: *
Postnummer: *
Poststed: *
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E-post (sende automatisk kvittering tilbake til denne): *
Telefon/mobil: *

Sted for ønsket tilknytning
Kommune: *
Anleggsadresse: *
Gårdsnummer: *
Bruksnummer: *
Legg ved kart. Statens kartverk finner du her: *
Kommentar til kart: *
Reguleringsplan:
Type utbygging: *
Velg
Industri
Næring
Ladestasjon
Boligfelt/blokk
Hyttefelt

Informasjon om utbyggers fremdriftsplan
Oppstart anleggsarbeid: *
Klar for kabellegging:
Ferdigstilt dato: *

Teknisk info
Her vil vi kartlegge størrelse og type tilknytning.
Total estimert maksimalt effekt uttak (industri, næring, ladestasjon, større bygg,
blokkerbyggefelt/hyttefelt): *

Ved blokker og byggefelt/hyttefelt
Ca. antall kvadratmeter totalt:
Antall enheter:
OBV (Hovedsikring) per enhet
Total estimert maksimalt effekt innmating:
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Ved industri, næring, ladestasjon
Viktig å få en oversikt over kundens installasjon og sårbarhet.
Total estimert maksimalt effekt ved innmating fra kraftproduksjon (solceller…*)

Dersom en får strømbrudd for anlegget hvor stort økonomisk tap fører dette til:
Gjennomsnittstall ved en forbindelse ikke varslede avbrudd ca. 1 time/pr år varslede avbrudd ca. 3 timer
pr år. (nettselskapet kan her sette inn sine egne gjennomsnittstall)

Pålitelighet
Dersom kunden tilknyttes med en forbindelse vil påliteligheten være lavere enn om kunden tilknyttes med
to forbindelser. Samtidig koster to forbindelser mer:

En forbindelse To forbindelser Ønsker å vurdere begge alternativ
Skal anlegget ha UPS eller annen reserve:

Ja Nei
Skal det være store motorer over 100 kVA eller variabel last*

Ja Nei
Skal anlegget ha likeretter/vekselrettere:
Ja Nei
Skal anlegget ha store batterier:
Ja Nei

SEND INN
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Om DNV
Vi er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Vårt formål er å
sikre liv, verdier og miljøet. Med vår unike tekniske ekspertise og uavhengighet bistår vi våre kunder med å forbedre
sikkerhet, effektivitet og bærekraft.
Enten vi godkjenner et nytt skipsdesign, optimerer energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyserer sensordata fra
en gassrørledning eller sertifiserer verdikjeden til en matprodusent, hjelper vi våre kunder med å ta gode og riktige
beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres. Verden er i endring. Vi kan påvirke
utviklingen. Sammen skal vi takle de globale utfordringene og omstillingene vi vil møte.

