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Sammendrag 
Leveringskvalitetsforskriften regulerer forhold knyttet til leveransen av elektrisitet. 
Leveringskvalitet er, ved siden av effekt- og energisikkerhet, viktige faktorer som 
påvirker forsyningssikkerheten (evne til å dekke forbrukernes etterspørsel etter energi 
uten vesentlige avbrudd eller begrensinger). Leveringskvalitet inkluderer tilgjengelighet 
av elektrisitet (leveringspålitelighet), anvendelighet av elektrisiteten (spenningskvalitet) 
og i tillegg alle kunderelasjoner mellom nettselskap og sluttbruker, herunder, 
saksbehandling og informasjonsplikt. 

Endringene i leveringskvalitetsforskriften foreslått i dette dokumentet innebærer: 

Utvidelse av plikten til å registrere og rapportere avbrudd: Nåværende krav innebærer at 
nettselskapene skal registrere og rapportere avbrudd for egne sluttbrukere som skyldes 
feil i høyspenningsnettet. I NVEs foreslåtte nye krav skal også avbrudd som skyldes feil i 
lavspenningsnettet registreres og rapporteres. Endringen medfører at et 
rapporteringspunkt omdefineres og blir sammenfallende med sluttbrukernes 
tilknytningspunkt. Endringsforslaget i leveringskvalitetsforkriften medfører ikke noen 
nye regler for kvalitetsjustering av inntektsrammen ved ikke levert energi (KILE) i 
kontrollforskriftens § 9-1. Endringsforslaget i leveringskvalitetsforskriften medfører at 
noen særlige bestemmelser om rapportering ikke lenger er relevant, og blir derfor fjernet 
fra denne forskriften. Det vil i kontrollforskriften nå bli presisert en avgrensning av hvilke 
avbrudd som inngår i KILE. Utvidelse av plikten til å registrere og rapportere avbrudd 
medfører i tillegg endringer i de bestemmelsene som omhandler spesifikasjon av hvilke 
data som skal rapporteres og spesifikasjon av hvordan de spesifiserte data skal fordeles. 

Utvidelse av plikt til å registrere spenningskvalitet, og i tillegg ny plikt til å rapportere 
spenningskvalitet. Kravet til registrering av spesifiserte spenningskvalitetsparametre har 
vært gjeldende siden 2006. Etter anbefaling fra FoU-prosjekt utført av SINTEF Energi [9] 
foreslår NVE at kravet til registrering utvides til å omfatte ytterligere noen 
spenningskvalitetsparametre, og at nettselskapene skal rapportere spenningskvaliteten til 
NVE. 

Ny plikt til å registrere saker som nettselskapene behandler vedrørende misnøye med 
leveringskvaliteten: Erfaringer fra tilsyn og behandling av saker som er brakt inn til NVE 
for avgjørelse viser noe variert saksbehandlingspraksis hos nettselskapene, og NVE 
mener det er nødvendig å få tilgang på mer detaljert informasjon om hvordan 
bestemmelsene etterleves på dette området. 

Presisering av hva NVE mener med plikten til å varsle innen ”rimelig tid” og på 
”hensiktsmessig måte” ved planlagt utkobling av nettkunder. Denne presiseringen 
introduserer ikke noen nytt i forhold til det som har vært gjeldende praksis hos mange 
nettselskap. 

Utvidelse av krav til korttidsflimmer: Nåværende grenseverdi skal fortsatt gjelde, men 
kravet utvides fra å gjelde 95 % av tiden til 100 % av tiden. Denne endringen må 
imidlertid sees i sammenheng med forslag til unntaksregler fra dette kravet. NVE har 
også foretatt en presisering av hva som er inkludert i det gjeldende kravet til 
spenningssprang. 



Ny bestemmelse om rapportering for tilfeller der utkobling av en sluttbruker er koordinert 
med sluttbrukeren: Hvis sluttbrukeren dokumenterer at denne ikke har behov for 
elektrisitetsforsyning i et gitt tidsrom behøver ikke nettselskapet registrere og rapportere 
avbrudd for dette tidsrommet. 

Endring i NVEs hjemmel til å ilegge tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i 
forskriften. Endringen innebærer at NVE kan ilegge tvangsmulkt både ved overtredelse 
av bestemmelser i forskriften og ved overtredelser av vedtak gitt i medhold av forskriften. 

Den foreslåtte nye bestemmelsen (§ 2A-11) om registrering av saker behandlet etter § 2-5 
om saksbehandling ved misnøye med leveringskvalitet er inkludert i NVEs hjemmel (§ 5-
2a) til å ilegge overtredelsesgebyr. 

Administrative og økonomiske konsekvenser.  

Alle de foreslåtte forskriftsendringene er beskrevet sammen med en vurdering av hva de 
kan medføre av administrative og økonomiske konsekvenser, se kapittel 4. Den viktigste 
konsekvensen, slik NVE ser det, blir etablering av rutiner for registrering og rapportering 
av avbrudd som skyldes feil i lavspenningsnettet som kan for enkelte selskap medføre noe 
merarbeid. NVE mener allikevel, som et ledd i samfunnets økte fokus på 
forsyningssikkerheten, at det er riktig å skaffe bedre oversikt over hendelser i 
lavspenningsnettet. For øvrig anser NVE at forslagene ikke vil gi omfattende 
kostnadsøkning for nettselskapene, selv om de i enkelte tilfeller vil medføre noen nye 
eller endrede rutiner. NVE mener også at endringsforslagene sammen med tilhørende 
merknadstekst bidrar med ytterligere tydeliggjøring og forklaring av 
forskriftsbestemmelsene. 
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1 Innledning 
Forskrift om leveringskvalitet regulerer forhold knyttet til leveransen av elektrisitet. 
Leveringskvalitet er, ved siden av effekt- og energisikkerhet, viktige faktorer som 
påvirker forsyningssikkerheten. (…evne til å dekke forbrukernes etterspørsel etter energi 
uten vesentlige avbrudd eller begrensinger … - jf. energiutredningen [1] - se 
referanseliste i kapittel 6.) Leveringskvalitet inkluderer tilgjengelighet av elektrisitet 
(leveringspålitelighet), anvendelighet av elektrisiteten (spenningskvalitet) og i tillegg 
ikke-tekniske forhold, slik som krav til gjenoppretting, saksbehandling og 
informasjonsplikt. 

I dette dokumentet foreslår NVE endringer og tilføyelser i tolv av totalt 42 
forskriftsparagrafer, og i tillegg en ny paragraf. 

Endringsforslagene som medfører nye plikter innen registrering og rapportering av 
leveringspålitelighet og spenningskvalitet er gitt på grunnlag av økt fokus på 
forsyningssikkerhet i samfunnet og etter anbefalinger fra FoU –prosjektet ” Måling og 
rapportering av spenningskvalitet” utført av SINTEF Energi [9] på oppdrag fra NVE. 
Videre har NVE justert kravene til enkelte spenningskvalitetsparametre noe. De øvrige 
endringsforslagene er av praktisk/redaksjonell karakter. 

NVE understreker at forarbeidene til tidligere revisjoner av forskriften fortsatt er relevant. 
Forarbeidene er tilgjengelig på www.nve.no. I arbeidet med dette høringsdokumentet har 
NVE gjengitt noe av ordlyden i tidligere forarbeider der det har vært hensiktsmessig. 
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2 Merknader vedrørende leveringspålitelighet 
NVE stiller krav til leveringspålitelighet i § 3-1: 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge de som omfattes av denne 
forskriften å gjennomføre tiltak for å redusere omfanget eller konsekvensene av 
kortvarige og langvarige avbrudd.  

2.1 Bør det stilles krav til et tallfestet nivå på 
leveringspålitelighet? 

I sammenheng med ulike ekstraordinære hendelser, og da særskilt etter orkanen 
”Dagmar” som raste i romjulen 2011, er det diskutert om det vil være rasjonelt å innføre 
konkrete krav til et tallfestet nivå for leveringspålitelighet (antall og varighet av avbrudd). 
NVE har ikke funnet grunnlag for å endre § 3-1, og viser til tidligere forarbeider, se 
utdrag nedenfor. Det er dessuten viktig å merke seg at det også er flere andre 
bestemmelser som kommer til anvendelse ved regulering av leveringspåliteligheten og 
NVE vil gi en oppsummering av disse i dette kapittelet. 

Bestemmelsen i § 3-1 sier at NVE kan pålegge enkeltaktører at omfanget av avbrudd skal 
reduseres. NVE kan fatte enkeltvedtak om tiltak for å redusere omfanget av avbrudd, ved 
behov for ekstra beskyttelse av enkeltobjekter, som for eksempel Oslo Lufthavn 
Gardermoen. Det er ikke hensiktsmessig å forskriftsfeste særskilte krav for 
enkeltobjekter. Dette gjelder for alle typer sluttbrukere. 

I forslaget til forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [2] er det gitt begrunnelse for 
ikke å gi konkrete grenseverdier for leveringspålitelighet: 

”...I Norge har det vært vurdert om det skal settes krav til antall avbrudd og varighetene 
av disse. NVE, nettselskaper og forskere har imidlertid så langt kommet frem til at å sette 
slike krav, som skal gjelde for hele landet, vil være lite hensiktsmessig fordi det i de fleste 
tilfeller ikke medfører at de mest samfunnsøkonomiske riktige løsninger blir valgt. Ulike 
nettkunder vil ha ulike behov mht påliteligheten i leveringen av elektrisitet. I Norge og 
mange andre europeiske land vil også tidspunktet for når avbrudd inntreffer ha stor 
betydning for nettkundene (vinter/sommer, natt/dag osv). Nettselskaper vil også ha svært 
ulike rammebetingelser og kostnader tilknyttet elektrisitetsforsyningen (kystklima/ 
innlandsklima, grisgrendt/ by osv). Nettselskapenes kostnader ved å opprettholde en 
bestemt leveringspålitelighet og nettkundenes kostnader tilknyttet dette pålitelighetsnivået 
må etter NVEs oppfatning være balansert. Å internalisere nettkundens kostnader i 
nettselskapenes regnskaper er én metode for å få til denne balansen…” 

2.2 Direkteregulering (absolutte krav) av leveringspålitelighet: 
NVE stiller krav til gjenoppretting i § 2-1 første ledd: 

De som omfattes av denne forskriften skal ved hendelser i egne anlegg, som 
medfører avbrudd eller redusert leveringskapasitet til sluttbrukere, gjenopprette full 
forsyning til de aktuelle sluttbrukerne uten ugrunnet opphold. Tilknytningspunkt av 
betydning for liv og helse skal prioriteres.  
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Kravet til gjenoppretting ”uten ugrunnet opphold” innebærer at den som er ansvarlig for 
utbedringen ikke har anledning å utsette eller nedprioritere oppgaven uten at det 
foreligger en begrunnelse som kan forsvare dette. Økonomiske incentiver er ikke å anse 
som god nok begrunnelse i denne sammenhengen. NVE viser forøvrig til omtalen av 
bestemmelsen i forarbeidene til i forslaget til forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet 
[2]: 

”…forhold som omfattes skal utbedres og rettes uten ugrunnet opphold. Det er ikke 
hensiktsmessig å angi en nærmere tidsramme for feilretting, men formuleringen 
innebærer at enhetene som har ansvaret for å utbedre forholdet må gjøre betydelige 
anstrengelser. NVE forutsetter at all feilretting foretas innenfor gjeldende regelverk og 
retningslinjer knyttet til sikkerhetsmessige aspekter for personell osv. Det vil ikke være i 
tråd med bestemmelsen å utsette feilretting for eksempel fordi KILE-kostnaden for 
avbruddet er lavere enn overtidskostnaden for montørene. At forholdet skal utbedres uten 
ugrunnet opphold innebærer derfor at økonomiske forhold ikke alene er bestemmende for 
hvor raskt forholdet utbedres. Dersom for eksempel et nettselskap ikke selv har 
tilstrekkelig mannskaper for å utbedre feil som oppstår samtidig, kan det i gitte 
situasjoner være nødvendig å leie inn ekstern hjelp i den grad dette er praktisk mulig…” 

Bestemmelsen om gjenoppretting presiserer også at tilknytningspunkter av betydning for 
liv og helse skal prioriteres. Dette innebærer at nettselskapet må ha tilstrekkelig 
kjennskap til sine sluttbrukere, og en forhåndsutarbeidet plan for hvilke sluttbrukere som 
skal ha prioritet i løpet av gjenopprettingen. 

NVE har også foreslått en ny bestemmelse i beredskapsforskriften av 16. desember 2001 
nr 1606 [3] om reparasjonsberedskap, der prinsippet er at krav til beredskap er strengest 
for anlegg som er klassifisert som viktigst i kraftforsyningen. 

NVE har vurdert et eventuelt krav om å rotere forsyningen mellom sluttbrukere ved 
avbrudd over en viss varighet, men mener at dette kan  være fordyrende i noen tilfeller, 
hvis man hyppig må koble om aggregater. Videre er den relative økningen i 
avbruddskostnader lavere jo lengre avbruddet varer. Ved å stille absolutt krav til 
avbruddsvarighet, kan man generere urimelig høye kostnader. Hva som er optimal 
gjenopprettingstid, vil variere fra sak til sak.  

Krav til varsling ved planlagte utkoblinger av nettkunder: Se NVEs merknader til ny § 2-
3, annet ledd i avsnitt 3.2. 

Krav til informasjon i løpet av driftsforstyrrelser. Nettselskap skal under 
driftsforstyrrelser, så langt som mulig og på en hensiktsmessig måte, ha tilgjengelig 
informasjon for berørte nettkunder om årsak til driftsforstyrrelsen og forventet tidspunkt 
for gjenopprettet forsyning. (§ 2-3, tredje ledd) 

2.3 Incentivregulering av leveringspålitelighet 
I tillegg til ovennevnte direkteregulering er leveringspålitelighet også regulert igjennom 
incentivregulering. Ordningen med kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert 
energi (KILE) gir nettselskapene økonomisk motivasjon til riktig ressursallokering 
innenfor de rammer som ellers er gitt av myndighetene. Denne ordningen er en 
økonomisk incentivregulering, og ikke en kompensasjonsordning. Den innebærer at 
nettselskapene møter en økonomisk kostnad i sine regnskaper ved avbrudd som har sin 
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opprinnelse som følge av hendelser i eget høyspenningsanlegg eller tredjeparts 
påvirkning på dette. Dette gir selskapene anledning til å balansere alle relevante 
kostnadselementer mot hverandre for å finne optimale løsninger for samfunnet som 
helhet. Ordningen innebærer ikke utbetaling til berørte sluttbrukere, med mindre det er 
inngått en individuell avtale om direkte utbetaling, jf § 9-3 i kontrollforskriften [4]. 
Avbruddskostnader for ulike sluttbrukere er fremskaffet gjennom nasjonale 
spørreundersøkelser, siste i 2001/2002, og er differensiert for seks ulike kundegrupper. 
Reguleringen tar hensyn til at kostnadene varierer mht hvilken kalendermåned, ukedag og 
tidspunkt gjennom døgnet avbruddet inntreffer, samt avbruddets varighet og hvorvidt 
dette var varslet i rimelig tid og på en hensiktsmessig må i forkant.  

2.4 Sluttbrukeres ansvar for egenberedskap ved avbrudd. 

Som beskrevet i avsnitt 2.2 og 2.3 ovenfor er leveringspåliteligheten regulert ved hjelp av 

både direkte krav og incentivbaserte krav. NVE vil i tillegg minne om at selv med tydelig 

regulering har en sluttbruker ikke 100 % garanti for at leveringspåliteligheten til enhver 

tid er ”perfekt” og viser i den sammenheng til offentlig utredning ”Energiutredningen” 

[1] som hevder i avsnitt 5: 

”Forsyningssikkerheten vil aldri bli 100 prosent. Det ville kreve urimelig store 

investeringer i infrastruktur og produksjonsanlegg. Utfordringen er å finne et 

tilfredsstillende nivå for forsyningssikkerheten. ” 

NVE viser videre til offentlig utredning, ”Når sikkerhet er viktigst” [5], som i avsnitt 
5.3.2  påpeker at:  

”Det kan ikke, og vil heller ikke være fornuftig å garantere 100 % leveransesikkerhet på 

samfunnskritiske varer og tjenester. Noe risiko må virksomheten leve med. Det bør derfor 

forutsettes at virksomhetene søker å kartlegge sin egen avhengighet av kritisk 

infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Dersom en virksomhet er kritisk avhengig 

av visse typer varer og tjenester, bør denne søke å etablere tiltak for å redusere egen 

sårbarhet, for eksempel i form av nødstrømsaggregat, opplegg for nødvann, kriselager, 

m.m…” 

På bakgrunn av omtalen gitt i avsnittene ovenfor, finner ikke NVE grunnlag til å gjøre 
endringer i forskriftens § 3-1. 
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3 Bakgrunn for og forslag til endringer i 

leveringskvalitetsforskriften 
I forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet foreslår NVE 
følgende endringer (forslag til endringer i gjeldende forskriftstekst er angitt i kursiv): 

3.1 § 1-4 Definisjoner 
Definisjonene er listet alfabetisk i § 1-4 første ledd i nåværende forskrift. Forslag til nye 
definisjoner medfører delvis forskyvning av nummerrekkefølgen. Den nye foreslåtte 
definisjonen ”elektrisk lavspenning” blir nytt punkt 11, de eksisterende punktene 11-43 
får et nummer høyere enn i dag, mens de foreslåtte nye definisjonene ”utkobling” og 
”utløsning” blir nye punkt 45 og 46. Eksisterende definisjon 44 ”varslet avbrudd” blir 
nytt punkt 47. 

1.1.1  Avbrudd 

Punkt 1 i nåværende forskrift lyder: 

Avbrudd: Tilstand karakterisert ved uteblitt levering av elektrisk energi til en eller flere 
sluttbrukere, hvor forsyningsspenningen er under 1% av avtalt spenningsnivå. 
Avbruddene klassifiseres i langvarige avbrudd ( > 3 min) og kortvarige avbrudd (≤ 3 
min). 

NVEs merknader til punkt 1:  

Hvis forsyningsspenningen går under 90 %, men ikke under 1 % av avtalt spenningsnivå 
er spenningshendelsen definert som en kortvarig underspenning, spenningsdipp. 
Grenseskillet på 1 % av avtalt spenning var opprinnelig i tråd med definisjonen i 
CENELEC norm EN 50160. Definisjonen i normen ble imidlertid endret i ny versjon 
2010. Grenseskillet mellom avbrudd og kortvarig underspenning er nå 5 % i EN 50160.  

NVE mener det er riktig at når det gjelder definisjoner bør disse fortsatt samsvare med 
internasjonale normer så langt dette er hensiktsmessig, herunder EN 50160 og IEC norm 
61000-4-30. NVE foreslår derfor å endre grenseskillet mellom avbrudd og kortvarige 
underspenninger fra 1 % til 5 % av avtalt spenningsnivå slik at restspenninger under 5 % 
blir å anse som avbrudd, mens restspenninger større eller lik 5 % blir å anse som 
kortvarige underspenninger, spenningsdipp.  

NVE finner det også riktig å presisere hvordan avbrudd defineres i et flerfaset system, jf 
IEC 61000-4-30. [6], og har valgt å bruke ordlydene ”alle fase- og linjespenningene” og 
”minst en av fase- eller linjespenningene” i de nye definisjonsforslagene for avbrudd, 
kortvarige overspenninger og kortvarige underspenninger. NVE mener med dette de fase- 
og/eller linjespenningene som er relevante, dvs. de som en installasjon eller et elektrisk 
apparat faktisk er tilknyttet. For eksempel er et vanlig tofaseapparat normalt tilnyttet 
linjespenning i et 230 V IT-system, mens det er tilknyttet fasespenning i et 400 V TN-
system. 
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Forslag til nytt punkt 1: 

Avbrudd: Tilstand karakterisert ved uteblitt levering av elektrisk energi til en eller flere 
sluttbrukere, hvor forsyningsspenningen er under 5 % av avtalt spenningsnivå. 
Avbruddene klassifiseres i langvarige avbrudd (> 3 min) og kortvarige avbrudd (≤ 3 min). 
I et flerfaset system vil et avbrudd inntreffe når spenningen på alle fase- og 
linjespenninger er under 5 %, av avtalt spenning og opphøre når spenningen på minst en 
av fase- eller linjespenningene stiger til 5 % eller mer av avtalt spenning. 

1.1.2  Kortvarige overspenninger 

Punkt 18. i nåværende forskrift lyder: 

Kortvarige overspenninger: Hurtig økning i spenningens effektivverdi til høyere enn 110 
% av avtalt spenningsnivå, med varighet fra 10 millisekunder til 60 sekunder. 

NVEs merknader til punkt 18:  

NVE finner det riktig å presisere hvordan kortvarige overspenninger defineres i et 
flerfaset system, jf IEC 61000-4-30, [6]. Jf. også merknadstekst til § 1-4 punkt 1 i avsnitt 
1.1.1. 

Forslag til nytt punkt 19 (tidligere punkt 18): 

Kortvarige overspenninger: Hurtig økning i spenningens effektivverdi til høyere enn 110 
% av avtalt spenningsnivå, med varighet fra 10 millisekunder til 60 sekunder. I et 
flerfaset system vil en kortvarig overspenning inntreffe når spenningen på minst en av 
fase- eller linjespenningene stiger over 110 % av avtalt spenning og opphøre når 
spenningen på alle fase- og linjespenningene faller til 110 % eller mindre av avtalt 
spenning. 

1.1.3  Kortvarige underspenninger, spenningsdipp 

Punkt 19. i nåværende forskrift lyder: 

Kortvarige underspenninger, spenningsdipp: Hurtig reduksjon i spenningens 
effektivverdi til under 90 %, men større enn 1 % av avtalt spenningsnivå, med varighet 
fra 10 millisekunder til 60 sekunder. 

NVEs merknader til punkt 19:  

Se NVEs merknader til § 1-4, punkt 1 i avsnitt 1.1.1. NVE finner det også riktig å 
presisere hvordan avbrudd defineres i et flerfaset system, jf IEC 61000-4-30, [6]. 

Forslag til nytt punkt 20 (tidligere punkt 19): 

Kortvarige underspenninger, spenningsdipp: Hurtig reduksjon i spenningens 
effektivverdi til under 90 %, men større enn 5 % av avtalt spenningsnivå, med varighet 
fra 10 millisekunder til 60 sekunder. I et flerfaset system vil en kortvarig underspenning 
inntreffe når spenningen på minst en av fase- eller linjespenningene faller under 90 % av 
avtalt spenning og opphøre når spenningen på alle fase- og linjespenningene stiger til 90 
% eller mer av avtalt spenning. 
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1.1.4  Rapporteringspunkt 

Punkt 30. i nåværende forskrift lyder: 

Rapporteringspunkt: Leveringspunkt med krav om rapportering av avbrudd til Norges 
vassdrags- og energidirektorat. Rapporteringspunkt er lavspenningssiden av 
fordelingstransformatorer, samt høyspenningspunkt med levering direkte til sluttbruker.  

NVEs merknader til punkt 30:  

Endringsforslaget til § 2A-1 innebærer registrering og rapportering av avbrudd feil eller 
planlagte utkoblinger på alle spenningsnivå, også i lavspenningsnettet. Dette innebærer at 
rapporteringspunktene blir sammenfallende med sluttbrukernes tilknytningspunkter, og 
det blir derfor nødvendig å legge til grunn en ny definisjon på rapporteringspunkt. Se for 
øvrig NVEs forslag til endring av § 2A-1 i avsnitt 3.3 med tilhørende merknader. 

Forslag til nytt punkt 31 (tidligere punkt 30): 

Rapporteringspunkt: Leveringspunkt med krav om rapportering av avbrudd til Norges 
vassdrags- og energidirektorat. Rapporteringspunkt tilsvarer tilknytningspunkt med 
levering direkte til sluttbruker. 

1.1.5  Spenningsendringskarakteristikk 

Punkt 38. i nåværende forskrift lyder: 

Spenningsendringskarakteristikk: Endring i spenningens effektivverdi evaluert pr. 
halvperiode som funksjon av tiden, mellom tidsperioder hvor spenningen har vært stabil i 
minimum ett sekund. Spenningen anses stabil når den ikke endres hurtigere enn 0,5 % av 
avtalt spenningsnivå pr. sekund 

NVEs merknader til punkt 38:  

Når en spenningsendringskarakteristikk har startet, vil eksisterende definisjon kunne 
gjøre det vanskelig å oppnå ny stabil drift når definisjonen leses direkte. Det kan oppstå 
mange fortløpende endringer av spenningen hvor U/t overstiger 0,5 % av avtalt 
spenningsnivå pr. sekund, men hvor amplituden er svært lav, ergo som stabil spenning. 
Det foreslås derfor en justering av definisjonen for spenningsendringskarakteristikk som 
sørger for at det (også teoretisk) er mulig for spenningen å oppnå en definert stabil 
tilstand. NVE legger til grunn at løsningen som foreslås  allerede er implementert av flere 
måleinstrumentleverandører. NVE legger også til grunn at endringen kun vil medføre 
mindre justeringer av måleinstrumentenes software. 

Forslag til nytt punkt 39 (tidligere punkt 38) 

Spenningsendringskarakteristikk: Endring i spenningens effektivverdi evaluert pr. 
halvperiode som funksjon av tiden, mellom tidsperioder hvor spenningen har vært stabil i 
minimum ett sekund. Spenningen anses stabil når dens effektivverdi befinner seg innenfor 
et spenningsintervall tilsvarende 0,5 % av avtalt spenningsnivå. 
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1.1.6  Spenningssprang 

Punkt 40. i nåværende forskrift lyder: 

Spenningssprang: En endring av spenningens effektivverdi innenfor ± 10 % av 
avtalt spenningsnivå, som skjer hurtigere enn 0,5 % av avtalt spenningsnivå pr. 
sekund. Spenningssprang uttrykkes ved stasjonær og maksimal spenningsendring 
som er gitt ved henholdsvis: 

%100% 



U
U

U
avtalt

stasj

stasj

 

og  

%100%  
U
UU

avtalt

maks
maks

 

der ΔUstasj er stasjonær spenningsendring som følge av en 
spenningsendringskarakteristikk,  

ΔUmaks er den maksimale spenningsdifferansen i løpet av en 
spenningsendringskarakteristikk  

og Uavtalt er avtalt spenningsnivå. 

 

NVEs merknader til punkt 40: 

NVE vil her kun foreta en redaksjonell endring av definisjonen: Forkortelsen ”stasj” 
skrives helt ut og blir ”stasjonær”. Forøvrig vil definisjonen lyde som i dag. 

1.1.7 Forslag til nye definisjoner:  

NVEs merknader til tre foreslåtte nye definisjoner: 

Nåværende forskrift har ikke definert hva som menes med ”lavspenningsanlegg” 
”utkobling” og ”utløsning”, samtidig som disse uttrykkene er brukt i forskriften. 

Tidligere var forskjellen mellom høy- og lavspenningsanlegg definert i energiloven og 
energilovforskriften, men definisjonen ble borte da det ble innført konsesjonsplikt for 
lavspenningsdistribusjonsanlegg. NVE finner det derfor riktig å definere 
lavspenningsanlegg i leveringskvalitetsforskriften. NVE finner det hensiktsmessig å legge 
til grunn samme definisjon som for ”elektrisk lavspenningsanlegg” gitt i regelverket fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) [7]. Den definerte grenseverdien 
mellom høy- og lavspenningsanlegg vil også gjelde ved omtale av høy- eller 
lavspenningsnett. 

Uttrykket ”utkobling” fremkommer flere steder i forskriften i forbindelse med planlagt 
utkobling, mens uttrykket ”utløsning” fremkommer i forbindelse med definisjonen for 
driftsforstyrrelse. Begge uttrykkene fremkommer også i NVEs forslag til nytt annet ledd i 
§ 2A-8. Ved behandling av saker med hjemmel i forskriften mener NVE det er viktig å ha 
en ensartet forståelse også av disse touttrykkene. Definisjonen for utkobling og utløsning 
foreslås med utgangspunkt i definisjoner som ble utarbeidet av referansegruppen for feil 
og avbrudd. 
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Forslag til nye definisjoner  

11.  Elektrisk lavspenningsanlegg:Anlegg med høyeste nominell spenning til og med  
1 000 V vekselspenning eller 1 500 V likespenning. 
 
45.Utkobling:Planlagt, påtvungen eller utilsiktet manuell utkobling av en bryter, 
inkludert manuell fjernstyring. 
 
46.Utløsning: Automatisk utkobling av en bryter, eventuelt sikringsbrudd. 
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3.2  § 2-3 Utkobling av nettkunder og varsling fra nettselskap  
§ 2-3 annet ledd lyder: 

Nettselskap skal ved planlagte arbeider som medfører avbrudd eller redusert 
leveringskapasitet til sluttbrukere, varsle de berørte nettkundene om tidspunkt og varighet 
i rimelig tid før arbeidene igangsettes. Varsling skal skje på en hensiktsmessig måte.  

NVEs merknader til § 2-3, annet ledd: 

Når det gjelder varsling av avbrudd, jf annet ledd, finner NVE det riktig å presisere 
nærmere hva som menes med ”rimelig tid”. For at nettkunder som blir koblet ut i 
forbindelse med vedlikehold, fornyelse, ombygging, feilsøking eller feilretting skal kunne 
få en rimelig anledning til å tilpasse sine planer for å minimere ulempene ved 
utkoblingen, mener NVE at varslingen normalt bør gjøres tre dager i forveien og 
minimum 24 timer i forveien. Dette innebærer at det normalt kun er avbrudd som er 
varslet tre dager eller mer forut for utkoblingen som skal registreres og rapporteres som 
varslet, med mindre tungtveiende grunner tilsier at varsling må skje i tidsperioden fra tre 
dager til 24 timer forut for utkoblingen. Utkoblinger som blir varslet under 24 timer i 
forveien kan i noen tilfeller også bidra til å redusere ulempene, men nettselskapet skal 
registrere og rapportere disse som ikke varslede avbrudd. 

Varsling skal skje på en hensiktsmessig måte og nettselskapet må i det enkelte tilfellet 
vurdere hva som er hensiktsmessig metode for å varsle nettkunder om kommende 
avbrudd eller redusert leveringskapasitet. Større arbeider som berører et nettområde kan 
kunngjøres for eksempel i en eller flere aviser som er alminnelig lest på stedet. Ved 
arbeider som berører et fåtall kunder, kan det for eksempel være hensiktsmessig å 
informere per brev eller direkte kontakt per telefon eller lapp i eller oppslag ved 
postkasse. 

NVE har tidligere sagt at varsling ved hjelp av SMS eller e-post til kunden også er en 
god, men ikke tilstrekkelig måte å varsle på. I tråd med teknologiutviklingen innen digital 
kommunikasjon, mener NVE nå at bruk av SMS og e-post til varsling av kundene er blitt 
mer viktig. NVE viser til prinsipper fra regjeringens digitaliseringsprogram [8] jf 
Forsynings- og administrasjonsdepartementet, som i sitt sammendrag oppsummerer; ”I 
dag skjer mye av den skriftlige kommunikasjonen mellom folk og forvaltningen på papir. 
Om du ønsker digital kontakt, må du be om det. Dette skal vi snu på hodet. I fremtiden 
skal digital kommunikasjon være hovedregelen…” 

NVE vil derfor oppfordre nettselskapene til å vurdere om løsninger med digital 
kommunikasjon er det mest hensiktsmessige. Løsningen med SMS eller e-postvarsling 
pålegger kundene en byrde med hensyn til kontinuerlig å oppdatere nettselskapet om 
deres eventuelle endringer i telefonnummer og e-postadresser, og samtidig er det 
fremdeles slik at ikke alle nettkunder har mobiltelefon eller e-postadresse. Nettselskapene 
må derfor sørge for gode rutiner for oppdatering av kontaktinformasjon hvis de tar i bruk 
løsninger med digital kommunikasjon. 

For næringskunder finner NVE det mest hensiktsmessig at disse varsles individuelt og 
foreslår dette inkludert i forskriftsteksten. Bruk av uttrykket ”hovedregel” innebærer at 
det skal tungveiende grunner til dersom utkobling av næringskunder skal kunne 
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registreres og rapporteres som varslet avbrudd hvis de ikke er varslet individuelt. 
Nettselskapene må i slike tilfeller kunne godtgjøre at varsling på annen måte er 
hensiktsmessig. 

Uenighet mellom nettselskap og nettkunde om hvorvidt meddelelsen har skjedd på en 
hensiktsmessig måte eller ikke, kan bringes inn til NVE for avgjørelse, jf forskriften § 2-
6. 

Forslag til nytt annet ledd i § 2-3: 

  Nettselskap skal ved planlagte arbeider som medfører avbrudd eller redusert 
leveringskapasitet til sluttbrukere, varsle de berørte nettkundene om tidspunkt og varighet 
i rimelig tid før arbeidene igangsettes. Med rimelig tid menes minimum 24 timer i forkant 
av avbruddet, men som hovedregel tre dager før. Varsling skal skje på en hensiktsmessig 
måte. For næringskunder skal det som hovedregel varsles individuelt. 

3.3 § 2A-1 Registrering og rapportering av leveringspålitelighet 
§ 2A-1 første ledd i nåværende forskrift lyder: 

Nettselskap skal registrere data om kortvarige og langvarige avbrudd i 
rapporteringspunkt i eget nett. Hendelser som medfører redusert leveringskapasitet for 
sluttbrukere som tarifferes i regional- eller sentralnettet, skal registreres som kortvarige 
eller langvarige avbrudd.  

NVEs merknader til § 2A-1 første ledd: 

Krav til registrering og rapportering av langvarige avbrudd ble innført i 1995, mens krav 
til registrering hhv rapportering av kortvarige avbrudd ble innført i hhv 2005 og 2006.  

Hittil har krav til registrering av avbrudd vært begrenset til å gjelde hendelser i 
høyspenningsnettet, dvs ved driftsforstyrrelser eller planlagt utkobling i anlegg med 
spenning over 1 000 V. I tilegg har hendelser i lavspenningsanlegg som har medført 
utkobling i høyspenningsanlegg vært omfattet av krav til registrering og rapportering. 
Driftsforstyrrelser i hele fordelingstransformatoren, inklusive 
lavspenningspenningsvikling, samt samtidig utkobling av alle lavspenningskurser i en 
nettstasjon som har medført avbrudd har også vært omfattet av krav til registrering og 
rapportering. 

Mangel på registrering og rapportering av avbrudd som skyldes hendelser i 
lavspenningsdistribusjonsnettet, innebærer at det i dag ikke finnes en god oversikt og 
tilstrekkelig kunnskap om omfanget av slike avbrudd. Hendelser på lavere spenningsnivå 
vil medføre konsekvenser for færre sluttbrukere enn hendelser på høyere spenningsnivå. 
På den annen side er antall km nett høyere på lavere spenningsnivå.  

NVEs avbruddstatistikk viser at nærmere 80 % av all ikke levert energi til sluttbrukere i 
Norge, skyldes hendelser i høyspenningsdistribusjonsnett, og de resterende prosentene 
skyldes hendelser i regional- og sentralnettet. Siden det ikke eksisterer oversikt over 
omfanget av hendelser i lavspenningsnettet, er det heller ikke mulig å avgjøre om dette 
representerer en neglisjerbar eller betydelig belastning for samfunnet.  
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NVE mener det er viktig å kartlegge omfanget av kortvarige og langvarige avbrudd som 
følge av hendelser i lavspenningsnettet, og foreslår derfor å innføre krav om registrering 
og rapportering av dette.  

KILE-ordningen: Det er viktig å merke seg at NVE foreløpig ikke foreslår at hendelser 
lavspenningsnettet skal være inkludert i KILE-ordningen. I første omgang er det viktig å 
kartlegge omfanget og de samfunnsøkonomiske kostnadene ved slike avbrudd. Samtidig 
er publisering av avbruddsdata i seg selv et incentiv til investering i økt kvalitet. Hvilke 
avbrudd som inngår i KILE-ordningen har tidligere vært sammenfallende med hvilke 
avbrudd som skal rapporteres til NVE. Men ved innføring av rapportering av avbrudd 
som følge av driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger i lavspenningsnettet, blir ikke 
dette lenger tilfellet. 

Den økonomiske incentivreguleringen når det gjelder avbrudd (KILE-ordningen) gjelder 
kun for de avbrudd som i dag er rapporteringspliktig til NVE i henhold til § 2A-1. 
Ordningen med utbetaling ved svært langvarige avbrudd (USLA) omfatter imidlertid også 
hendelser i lavspenningsnettet. Bortsett fra de tilfellene der et avbrudd har varighet lengre 
enn 12 timer, har nettselskapene ingen økonomiske incentiver til riktig ressursallokering 
ved gjenoppretting av forsyningen, ved hendelser i lavspenningsnettet. Uansett er det et 
minimumskrav at forsyningen skal gjenopprettes uten ugrunnet opphold, jf § 2-1, også 
ved slike hendelser 

NVE foreslår derfor også å endre § 9-1 i kontrollforskriften  (kontrollforskriften) for å 
ivareta dette. Nytt foreslått første ledd i kontrollforskriftens § 9-1 blir:  

Årlig inntektsramme skal kvalitetsjusteres som følge av avbruddskostnader for 

tilknyttede sluttbrukere. Dette gjelder avbruddskostnader for avbrudd som skyldes feil eller 

planlagte utkoblinger i høyspenningsanlegg eller feil i fordelingstransformator, avbrudd 

hvor feil i lavspenningsanlegg medfører utkobling i høyspenningsanlegg samt avbrudd ved 

samtidig utkobling av alle lavspenningskurser på samme fordelingstransformator, 

rapportert i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i 

kraftsystemet. 

 

Se forøvrig eget endringsforskrift vedrørende kontrollforskriften, NVE høringdokument 
1:2012 [4]. 

Beregning av avbruddsvarighet i lavspenningsnettet. I lavspenningsnettet eksisterer det i 
dag få automatiske løsninger for å avdekke feil. Starttidspunkt for avbrudd i 
lavspenningsnettet som følge av driftsforstyrrelser, må derfor beregnes fra det tidspunkt 
nettselskap først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde visst at 
avbrudd har funnet sted. Dette er tilsvarende prinsipp som ligger til grunn for ordningen 
med utbetaling ved svært langvarige avbrudd (USLA). Etter hvert som avanserte måle-
og styringssystem (AMS) installeres hos norske sluttbrukere, vil selskapene lettere kunne 
detektere hvilke sluttbrukere som berøres av hendelser i lavspenningsnettet, samt 
tidspunktene hendelsene oppstår. Nøyaktighet vedrørende fremtidig registrert 
avbruddsvarighet ved driftsforstyrrelser i lavspenningsnettet, vil dermed øke etter hvert 
som AMS installeres. 
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Registrering av avbrudd i lavspenningsnettet. I gjeldende kravspesifikasjon for FASIT1 
inngår allerede skjema for registrering av driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger for 
lavspenningsanlegg. Det er dermed allerede tilrettelagt for registrering av avbrudd i 
lavspenningsanlegg i selskapenes FASIT programvare. Det ligger dermed til rette for at et 
krav som nevnt ovenfor, raskt kan implementeres. Det som derimot må endres i 
kravspesifikasjon for FASIT, er selve rapporteringsfilen som skal sendes til NVE. Denne 
må ta hensyn til endring av definisjon for rapporteringspunkt, samt endring av §§ 2A-6 og 
2A-7 som beskrevet nedenfor. For å gi tilstrekkelig tid til endring av FASIT programvare 
foreslår NVE derfor at rapportering av avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser eller 
planlagte utkoblinger i lavspenningsnettet trer i kraft fra 1.1.2014. Men selve 
registreringen kan starte raskt etter at denne endringsforskriften er vedtatt. 

Etter innføring av krav til rapportering av avbruddsdata i 2005 er fokus i større og større 
grad rettet mot antall avbrudd og varighet av disse vektet på antall sluttbrukere og ikke 
antall rapporteringspunkt. NVE foreslår derfor å endre definisjonen av rapporteringspunkt 
til å være identisk med tilknytningspunkt for sluttbrukere. Se endringsforslaget til § 1-4,  
nr 31 (nåværende nr 30). 

Uttrykket ”hendelser” § 2A-1 første ledd foreslås erstattet av ”driftsforstyrrelser og 
planlagte utkoblinger”. NVE mener at dette er en mer presis beskrivelse og at det derfor 
ikke blir nødvendig å sette opp en egen definisjon for ”hendelser”. 

Forslag til endret første ledd i § 2A-1: 

 Nettselskap skal registrere data om kortvarige og langvarige avbrudd i 
rapporteringspunkt i eget nett. Driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger som medfører 
redusert leveringskapasitet for sluttbrukere som tarifferes i regional- eller sentralnettet, 
skal registreres som kortvarige eller langvarige avbrudd. 

3.4 § 2A-2 Registrering av spenningskvalitet 
§ 2A-2 i nåværende forskrift lyder: 

Nettselskap skal til enhver tid registrere kortvarige over- og underspenninger ved 
ett eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg. Registreringen skal utføres i ulike 
karakteristiske nettanlegg, og skal omfatte antall kortvarige over- og underspenninger, 
varighet av disse og spenningsavvik.  

Nettselskap skal til enhver tid registrere spenningssprang større enn 3% ved ett 
eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg. Registreringen skal utføres i ulike 
karakteristiske nettanlegg, og skal omfatte antall spenningssprang og maksimal 
spenningsendring.  

Nettselskap skal lagre data fra registreringene i henhold til første og annet ledd i 
ti år.  

NVEs merknader til § 2A-2 

NVE har hatt krav om kontinuerlig måling av kortvarige overspenninger, kortvarige 
underspenninger og spenningssprang siden 1.1.2006. Fra 2007 har NVE ført tilsyn med 

                                                      
1 FASIT – feil og avbrudd i totalsystemet, se mer informasjon på www.fasit.no.  
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nettselskapene for å ta rede på status for disse målingene. De første tilsynene avdekket at 
mange ikke hadde begynt med kontinuerlige målinger av spenningskvalitet. Tilsynene 
avdekket også at mange har skaffet det nødvendige utstyret for å gjennomføre målinger, 
men at de av ulike årsaker ikke hadde startet med kontinuerlig registrering. Tilsyn utført 
de senere årene viser at stadig flere har kommet i gang med kontinuerlig registrering, men 
NVE avdekker fortsatt noe mangelfull kvalitet på presentasjonen av måleresultater for 
enkelte nettselskap. 

Statistikk for ulike spenningskvalitetsparametere er viktig for at nettselskapene skal 
kunne ivareta sin informasjonsplikt overfor kundene, at kundene blir i stand til å foreta 
nødvendige tiltak for å beskytte seg mot forventede avvik, og i spesielle tilfeller fungere 
som underlag i klagesaker. Det siste vil normalt først fremkomme basert på individuelle 
undersøkelser etter en henvendelse fra en kunde som er misfornøyd med kvaliteten. 
Enkelte spenningskvalitetsparametere opptrer tilfeldig (stokastisk) over året, det er derfor 
nødvendig med kontinuerlige målinger over tid for å kunne danne seg et bilde av nivået. 
Det er i første rekke stokastiske spenningskvalitetsparametere NVE har satt krav til 
kontinuerlig måling av så langt. 

Det er nødvendig med tilstrekkelig antall måleinstrumenter utplassert i kraftsystemet for å 
kunne danne grunnlag for en troverdig statistikk, og dermed mulighet til å kunne 
informere om forventet fremtidig nivå. NVE har ønsket å vurdere om det er behov for å 
konkretisere gjeldende krav (dvs øke kravet) hva gjelder antall og plassering av 
måleinstrumenter. Videre har NVE ønsket å utrede ulike løsninger for rapportering av 
spenningskvalitet, samt vurdere hvilke parametere som bør registreres og rapporteres. 

NVE lyste i 2008 ut et forskningsprosjekt vedrørende måling og rapportering av 
spenningskvalitet [9]. SINTEF Energi ble valgt til å gjennomføre oppdraget. Prosjektet 
ble ferdigstilt i 2011. Forskningsprosjektet skulle blant annet: 

 avdekke hvordan nettselskap har løst nåværende forskriftsbestemmelse om 
kontinuerlig måling av spenningskvalitet 

 vurdere hvorvidt dagens plassering av måleinstrumenter er god nok i forhold til å 
anskaffe et tilfredsstillende statistisk underlag for lokale, regionale og nasjonale 
statistikker, tatt hensyn til selskapenes faktiske inndeling i karakteristiske 
nettanlegg,  

 vurdere hva som bør anses som en minimumsløsning ved utplassering av 
måleinstrumenter for spenningskvalitet, tatt hensyn til antall og fysisk plassering 
av måleinstrumenter,  

 vurdere hvilke spenningskvalitetsparametere som bør omfattes ved kontinuerlige 
målinger, tatt hensyn til tekniske og økonomiske konsekvenser,  

 samt utrede en eller flere rapporteringsløsninger for resultater fra kontinuerlige 
målinger samt fra selskapenes øvrige målinger, eksempelvis utført i forbindelse 
med konkrete kundehenvendelser, og det skulle fremlegges forslag til en helhetlig 
løsning for rapportering av spenningskvalitetsparametere. 

 

Rapporten fra forskningsprosjektet [10] er tilgjengelig på NVEs internettsider, 
www.nve.no. Resultatene fra prosjektet og SINTEFs anbefalinger støtter opprettholdelse 
av nåværende ordning med krav til minimum ett måleinstrument, at nettselskapene selv 
vurderer optimalt antall og plassering av måleinstrumenter, samt å måle i karakteristiske 
nettanlegg. Det foreslås derfor ingen endringer i forskriftsteksten for disse elementene. 
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Forskningsprosjektet bekrefter også langt på vei det inntrykket NVE har fra sine tilsyn, jf 
beskrivelse ovenfor.  

Forskningsprosjektet anbefaler at det stilles krav til registrering av alle relevante 
spenningskvalitetsparametere, med unntak av interharmoniske spenninger og 
signaltransmisjon som noen instrumenter fortsatt ikke kan registrere. 
Forskningsprosjektet viser at de utplasserte instrumenter i all hovedsak allerede er i stand 
til å registrere alle relevante parametere, og at de fleste nettselskaper registrerer disse. 
SINTEF kommenterer at det synes som om bare noen få selskaper ikke registrerer alle 
viktige spenningskvalitetsparametere, og at det derfor i all hovedsak ikke vil medføre 
merarbeid eller vesentlig økning i kostnader å stille krav til registrering av flere 
spenningskvalitetsparametere enn hva dagens ordning gjør. SINTEF konkluderer dermed 
med at hvis selskapene ikke blir pålagt å gjøre omfattende analyser på resultatene fra 
målingene, men sørger for registrering, dataoverføring og lagring, vil dette kun innebære 
relativt lave kostnader for selskapene.  

I tillegg til de allerede spesifiserte spenningskvalitetsparametrene i § 2A-2 foreslår NVE 
at nettselskapene også skal registrere langsomme spenningsvariasjoner, flimmer, 
spenningsusymmetri og overharmoniske spenninger. Alle parametrene er viktige å 
vurdere under behandling av saker vedrørende uenighet om leveringskvalitet som er brakt 
inn til NVE for avgjørelse, jf forskriften § 2-6. De sistnevnte parameterne er såkalte 
kontinuerlige fenomener, og man vil kunne danne seg et bilde av forekomsten ved å 
registrere disse over en begrenset tidsperiode. Måleinstrumentene som nettselskapene 
benytter til kontinuerlige målinger kan, som nevnt ovenfor, i all hovedsak registrere disse 
parameterne allerede, og de fleste gjør det. Den ekstra byrden for selskapene ved å kreve 
disse parameterne registrert og rapportert er imidlertid liten. Den ekstra byrden vil ligge i 
å kunne strukturere og lagre disse verdiene, gi dem ut på forespørsel, samt foreta selve 
rapporteringen til NVE. NVE legger imidlertid til grunn at byrden i selve rapporteringen 
blir omtrent den samme for selskapene uavhengig av hvor mange 
spenningskvalitetsparametere som skal rapporteres, jf NVEs forslag til 
rapporteringsløsning. Da forskriften trådte i kraft 1. januar 2005 var selskapene mer 
ukjente med måling av spenningskvalitet enn hva de er i dag. Det forventes derfor at en 
forskriftsendring på dette punkt ikke vil være omfattende for nettselskapene.  

NVE har i dag god oversikt over leveringspåliteligheten i kraftsystemet. NVE har 
imidlertid i liten grad oversikt over den reelle spenningskvaliteten i kraftsystemet, selv 
om man gjennom tilsyn med nettselskapene og antall klagesaker som kommer til NVE, 
har et inntrykk av at spenningskvaliteten generelt er god og innenfor de spesifiserte 
grenseverdier i forskriften. NVE mener derfor det vil være meget nyttig å fremskaffe 
generell oversikt over nivå av spenningskvalitet i det norske kraftsystemet, herunder både 
for spenningshendelser og for kontinuerlige fenomener. Spenningskvalitet er en vesentlig 
del av leveringskvalitetsbegrepet, og en av NVEs spesifikke oppgaver er å overvåke 
nettopp leveringskvaliteten i kraftsystemet, inkludert spenningskvalitet. Slik oversikt vil 
kunne danne et bedre grunnlag for videreutvikling av regelverket, samt ved eventuell 
publisering av nasjonale statistikker for spenningskvalitet.Dette vil medføre økt nytte for 
sluttbrukere ved at det kan gis  bedre informasjon.. I tillegg mener NVE at det med 
kontinuerlig registrering av de nevnte parametrene oppnås verdifull tilleggsinformasjon i 
behandling av saker om misnøye med leveringskvaliteten. 
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Når det gjelder de nevnte parameterne som skal registreres er det nødvendig med 
ytterligere spesifisering. Nedenfor følger en foreløpig spesifisering, som NVE kan endre 
ved brev til nettselskapene, basert på erfaring med de innrapporterte dataene. Dette 
gjenspeiles i forslaget til nytt annet ledd i § 2A-2 ”… Data skal rapporteres på den måten 
Norges vassdrags- og energidirektorat bestemmer”. 

 Langsomme spenningsvariasjoner skal registreres som ett minutts 
gjennomsnittsverdier. 

 Kortvarige overspenninger skal som minimum registreres med antall faser berørt, 
spenningsavvik (volt og prosent) og varighet. 

 Kortvarige underspenninger skal som minimum registreres med antall faser 
berørt, spenningsavvik (volt og prosent) og varighet. 

 Spenningssprang skal registreres dersom maksimal spenningsendring er lik eller 
større enn 5 %, eller dersom stasjonær spenningsendring er lik eller større enn 3 
%, samt antall faser berørt. (Det er verd å merke seg at dette er noe forskjellig fra 
dagens krav til registrering av spenningssprang, som sier at alle spenningssprang 
større enn 3% skal registreres. Det nye forslaget til registrering av 
spenningssprang er derimot i overensstemmelse med dagens krav til 
spenningssprang i nåværende § 3-5) 

 Flimmer skal registreres som korttidsintensitet (Pst) og som langtidsintensitet 
(Plt). 

 Spenningsusymmetri skal registreres som ti minutters gjennomsnittsverdi. 
 Overharmoniske spenninger skal registreres ved individuelle harmoniske opp til 

og med 40. orden, samt ved total harmonisk forvrengning, begge deler som ti 
minutters gjennomsnittsverdier. 

 

Videre foreslår NVE at alle spenningskvalitetsparametrene som er nevnt ovenfor skal 
rapporteres årlig til NVE. Rapporteringen bør gjøres på et standardisert format som ikke 
medfører for store tilpasninger for nettselskapene eller for instrumentleverandørene. 
Videre bør data som rapporteres til NVE være på et format som egner seg for å kunne 
foreta gode statistiske analyser. FoU-prosjektet har vurdert seks mulige 
rapporteringsformat, og konkluderer med å anbefale formatet PQDIF. PQDIF er 
forkortelse for Power Quality Data Interchange Format, og er det eneste standardiserte 
formatet for utveksling av spenningskvalitetsdata som er tilpasset utveksling av både 
enkelthendelser og kontinuerlige fenomener [11]. Dette formatet gjør det mulig å foreta 
overføring av spenningskvalitetsdata fra nettselskap til NVE større spesifikasjon av 
innholdet i datafilene. Måledataene blir lagret i en enkelt datafil selv om en skulle velge å 
overføre data for et helt kalenderår. Disse filene vil innbefatte både resultater for 
kontinuerlige fenomener, samt spenningshendelser med detaljerte målinger av flere faser 
spenning og strøm under feilforløpet. SINTEF har i nevnte forskningsprosjekt [10] 
redegjort for fordeler og eventuelle ulemper ved bruk av PQDIF: 

”…Det som bidrar til å gjøre PQDIF velegnet for datautveksling er: 

1. Det foreligger allerede en internasjonal standard som mange av 

måleutstyrsfabrikantene støtter med sitt måleutstyr. Dette vil redusere behovet for 

arbeid med å spesifisere dataene som skal overføres til NVE til et lite minimum 

(f.eks. om alle parametere skal overføres). 
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2. En relativt begrenset aggregering av måledataene ved konvertering til PQDIF 

for oversendelse vil medføre at NVE vil sitte på en stor grad av rådataene fra 

målingene og kan foreta avanserte statistiske analyser av måledataene. 

De største ulempene ved bruk av filer i PQDIF-format til overføring av data er først og 

fremst: 

1. Datamengden som må overføres til og lagres hos NVE vil bli større enn om man 

velger eksempelvis ASCII eller XML format med kraftig aggregering av data.  

2. PQDIF formatet inneholder foreløpig ikke parameteren spenningssprang. Det er 

høyst sannsynlig at spenningssprang (”Rapid Voltage Changes”) vil bli 

implementert i PQDIF, men det bør arbeides opp mot IEEE for å få dette 

implementert så raskt som mulig. 

Selv om PQDIF innebærer en overføring av store mengder data vil dette ikke 

nødvendigvis skape betydelige problemer for overføring av data til NVE og lagring av 

data ved NVE. SINTEF Energi AS og to av leverandørene av spenningskvalitets måledata 

på det norske markedet har testet hva som ser ut til å være typisk mengde data for et 

målepunkt som måler de fleste spenningskvalitetsparametere i et helt år (unntatt 

spenningssprang). Størrelsen på de fire PQDIF-filene fra relativt typiske målepunkter ble 

alle på under 200 MB for et helt år (typisk 160 MB). Dette vil utgjøre ca 32 GB per år for 

eksempelvis 200 målepunkter i det norske kraftnettet. Til sammenligning henter SINTEF 

Energi AS for tiden inn ca 200 GB med måledata per år fra et svært avansert målesystem 

med 19 målepunkt per januar 2010. Dette gjøres i regi av 3 store forskningsprosjekt. 

Det dataformatet/filformatet SINTEF Energi anbefaler å velge er PQDIF. Ved å velge 

PQDIF som det eneste internasjonale formatet som er laget spesielt for nettopp 

overføring av spenningskvalitet måledata mellom ulike datasystemer, vil man redusere 

nødvendig forarbeide med å spesifisere dataoverføringen til et minimum. Det vil kun være 

nødvendig med et begrenset sett av spesifikasjoner (eksempelvis om alle målte 

parametere skal overføres) og en ordning med innsamling av måledata vil kunne startes 

opp raskt.  

Den største ulempen med PQDIF-formatet er nok at spenningssprang ikke er en egen 

parameter i PQDIF i dag. Det er meget sannsynlig at spenningssprang (”Rapid Voltage 

Changes”) vil bli implementert i PQDIF, men det bør arbeides opp mot IEEE for å få 

dette implementert så raskt som mulig. En annen ulempe er at datamengden som må 

overføres og lagres i en database ved NVE blir ganske stor. Dette utgjør imidlertid ikke 

større datamengder enn hva som er gjennomførbart med dagens teknologi. I regi av 3 

forskningsprosjekt ved SINTEF Energi AS foretas det målinger der innsamlet 

datamengde per målepunkt er mellom 10 og 20 ganger større enn hva PQDIF-overføring 

av data vil tilsvare. Det nettselskapet som på tidspunktet for spørreundersøkelsen har 

flest målepunkt (26 målepunkter) med kontinuerlige målinger, vil kunne sende inn 

måledata fra alle sine målepunkter i et helt år på en enkelt 4 GB USB minnepinne…”. 

 

Som SINTEF skriver i sin vurdering av PQDIF er det en ulempe ved dette formatet at det 
foreløpig ikke inneholder spenningssprang og at det bør arbeides mot IEEE for å få 
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implementert dette så fort som mulig. Inntil videre må derfor spenningssprang rapporteres 
etter tabell utarbeidet av NVE, se tabell 1 nedenfor. For de øvrige 
spenningskvalitetsparametrene foreslår NVE at disse rapporteres i PQDIF format. NVE 
mener at det ikke er nødvendig å forskriftsfeste et konkret dataformat, men foreslår å 
inkludere en forskriftstekst om at rapportering skal gjøres etter de krav som NVE setter. 

Tabell 1: Eksempel på presentasjon av antall spenningssprang 

Spenningssprang 

 

Antall pr 24 timer Antall pr uke Antall pr måned 

[kV] 0,23   UN 

  35 
35   UN 

0,23   UN 

  35 
35   UN 

0,23   UN  

  35 
35   UN 

Umaks ≥ 5 %       

Ustasjonær ≥ 3 %       

Tidsperiode       

Note 1: For antall pr 24 timer og pr uke skal det oppgis den 24-timersperioden og den uken i løpet av den  

             aktuelle måneden hvor den høyeste forekomsten eksisterer.. 

 

I tillegg til måleverdiene som skal innrapporteres må selskapene også oppgi hvor i nettet 
måleinstrument(ene) er lokalisert sammen med opplysninger om karakteristika for nettet 
der instrument(ene) måler. For at opplysningene skal kunne håndteres på en enkel måte, 
foreslår NVE at de blir oppgitt etter en sjekkliste som NVE utarbeider. SINTEF har pekt 
på en liste med de viktigste karakteristika som det vil være naturlig å inkludere i en slik 
sjekkliste: 

Systemspenning 
Systemjording 
Kortslutningsytelse 
Andel kabel/luft-nett 
Geografisk beliggenhet 
Klimatiske påkjenninger 
Kundesammensetning 
Alder på nettet/komponenter i nettet 
Omfang av kundeklager i nettet 
Nett med/uten distribuert produksjon. 

NVE mener at selskapene bør legge til grunn en noe grundigere vurdering av sine ulike 
karakteristiske nettområder, og at en slik vurdering vil føre til at selskapenes valg av 
antall måleinstrumenter på den måten blir mer riktig.  

Forslag til endret tittel og innhold i § 2A-2: 

§ 2A-2. Registrering og rapportering av spenningskvalitet  
Nettselskap skal til enhver tid registrere langsomme spenningsvariasjoner, 

kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger, spenningssprang, flimmer, 
spenningsusymmetri og overharmoniske spenninger ved ett eller flere målepunkt i egne 
høyspenningsanlegg etter de krav Norges vassdrags- og energidirektorat setter. 
Registreringen skal utføres i ulike karakteristiske nettanlegg. 
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Nettselskap skal innen 1. februar rapportere data registrert etter første ledd, 
inkludert egenskaper for de karakteristiske nettanlegg hvor det er gjennomført målinger. 
Data skal rapporteres på den måten Norges vassdrags- og energidirektorat bestemmer. 

Nettselskap skal oppbevare registrerte data og underlagsmaterialet for 
innrapporterte data i henhold til første og annet ledd i ti år. 

3.5 § 2A-3 Ansvarlig og berørt konsesjonær ved avbrutt effekt 
og ikke levert energi 

§ 2A-3 i nåværende forskrift lyder: 

Ansvarlig konsesjonær er nettselskap som har feil eller planlagt utkobling i egne 
nettanlegg med inntektsramme, dersom dette medfører avbrutt effekt eller ikke levert 
energi som skal rapporteres til Norges vassdrags- og energidirektorat. Dette gjelder også 
hendelser i nettselskapets anlegg forårsaket av sluttbruker eller annen tredjepart.  

Berørt konsesjonær er nettselskap med sluttbrukere som opplever avbrutt effekt 
eller ikke levert energi som skal rapporteres til Norges vassdrags- og energidirektorat.  

Berørt konsesjonær er ansvarlig konsesjonær dersom andre konsesjonærer ikke 
erkjenner å være ansvarlig, med mindre Norges vassdrags- og energidirektorat avgjør noe 
annet, jf. § 2A-5.  

NVEs merknader til § 2A-3 

NVE har erfart at selskaper noen ganger oppfatter systemansvarlig som en konsesjonær 
som kan anses som ansvarlig konsesjonær. NVE viser i denne sammenheng til omtale av 
forholdet mellom Statnetts rolle som systemansvarlig og ansvarlig konsesjonær beskrevet 
i kapittel 2 i høringsdokument om endringer i systemansvarsforskriften [12], som er sendt 
på høring parallelt med endringer i leveringskvalitetsforskriften. Statnetts opptreden som 
systemansvarlig kan i en del tilfeller anses som tredjepartspåvirkning på øvrige 
konsesjonærer. NVE foreslår derfor å tilføye ”systemansvarlig” i § 2A-3 første ledd for å 
presisere dette. I saker der Statnett har hatt en rolle som netteier, kan Statnett bli ansvarlig 
konsesjonær på samme måte som øvrige konsesjonærer med inntektsramme. 

NVE foreslår også at KILE inkluderes i første og annet ledd. Endringen er kun 
redaksjonell, og medfører ingen praktiske forandringer. 

Forslag til endret tittel, første og annet ledd i § 2A-3: 

§ 2A-3. Ansvarlig og berørt konsesjonær ved avbrutt effekt, ikke levert energi og KILE 

Ansvarlig konsesjonær er nettselskap som har feil eller planlagt utkobling i egne 
nettanlegg med inntektsramme, dersom dette medfører avbrutt effekt, ikke levert energi 
eller KILE som skal rapporteres til Norges vassdrags- og energidirektorat. Dette gjelder 
også hendelser i nettselskapets anlegg forårsaket av sluttbruker, systemansvarlig eller 
annen tredjepart.  

Berørt konsesjonær er nettselskap med sluttbrukere som opplever avbrutt effekt, 
ikke levert energi eller KILE som skal rapporteres til Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 
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3.6 § 2A-6 data som skal rapporteres 
§ 2A-6 i nåværende forskrift lyder: 

Spesifiserte data som berørt konsesjonær årlig skal rapportere til Norges 
vassdrags- og energidirektorat, jf. § 2A-1: 

a) Tallkode for type nett: Sentralnett (1), regionalnett (2), distribusjonsnett - luft (3), 
distribusjonsnett – blandet (4), distribusjonsnett – kabel (5). 

b) Netto mengde energi eksklusiv tap i nettet levert til sluttbruker i rapporteringsåret 
[MWh].  

c) Antall rapporteringspunkt som nettselskapet rapporterer for.  
d) Antall avbrudd som skyldes hendelser i eget nett.  
e) Antall avbrudd som skyldes hendelser i andres nett.  
f) Varighet av avbrudd som skyldes hendelser i eget nett.  
g) Varighet av avbrudd som skyldes hendelser i andres nett.  
h) Avbrutt effekt ved avbrudd som skyldes hendelser i eget nett.  
i) Avbrutt effekt ved avbrudd som skyldes hendelser i andres nett.  
j) Ikke levert energi på grunn av avbrudd som skyldes hendelser i eget nett.  
k) Ikke levert energi på grunn av avbrudd som skyldes hendelser i andres nett.  
l) Antall sluttbrukere i rapporteringsområdet siste dag i rapporteringsperioden.  
m) Antall sluttbrukere i rapporteringsområdet som har opplevd avbrudd i 

rapporteringsperioden.  
n)  Sum antall avbrudd i løpet av rapporteringsperioden for alle sluttbrukere i 

rapporteringsområdet.  
o) Sum varighet av alle avbrudd i rapporteringsperioden for alle sluttbrukere i 

rapporteringsområdet.  
p) Avbruddsindeksene SAIFIL, SAIFIK, CAIFIL, CAIFIK, SAIDIL, SAIDIK, 

CTAIDIL, CTAIDIK , CAIDIL og CAIDIK .  
q) Årsak til, samt dato, varighet, avbrutt effekt og ikke levert energi for hver 

hendelse som har medført avbrudd. 
 

Nettselskap skal ved rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat 
informere om vesentlige endringer i forhold til forrige rapportering, samt FASIT-
programleverandør, -programnavn, -programversjon og -ansvarlig. 

NVEs merknader til § 2A-6 

Nye nettnivå (nettID): Ved innføringen av rapporteringsplikt for lavspenningsnettet blir 
det nødvendig å definere nettnivå også for lavspenningsdistribusjonsnett. NVE foreslår 
derfor å innføre følgende nye nettnivå: lavspenningsdistribusjonsnett - luft (6), 
lavspenningsdistribusjonsnett – blandet (7), lavspenningsdistribusjonsnett – kabel (8). 

Rapportering av enkelte spesifierte data utgår: Med den nye definisjonen av 
rapporteringspunkt vil data som er spesifisert i punkt l), m), n), og o) i nåværende § 2A-6 
første ledd bli overflødig på grunn av at rapporteringspunkt nå vil tilsvare 
tilknytningspunkt for sluttbruker. Data som er spesifisert i punkt l), m),n), og o) i 
nåværende § 2A-6 vil derfor tilsvare data spesifisert i punkt d) e), f) og g).  

Innføring av konsekvent benevning for nøkkeltall i FASIT: I FASIT kravspesifikasjon 
versjon 2011 er det innført mer konsekvent bruk av benevninger for både kortvarige og 
langvarige avbrudd for følgende nøkkeltall: 



 

 28 

Levert energi (LE) skal oppgis i [kWh] 
Ikke levert energi (ILE) skal oppgis i [kWh] 
Avbrutt effekt skal oppgis i [kW] 
Varighet skal oppgis i [minutter] 
KILE skal oppgis i [kkr] 

NVE vil derfor også tydeliggjøre dette ved å anføre korrekte benevninger på alle de 
spesifiserte data som skal rapporteres i § 2A-6. 

Rapportering av KILE i FASIT: Frem til og med rapporteringsåret 2008 har KILE vært 
beregnet på grunnlag av ikke levert energi (ILE). Det har vært lineære sammenhenger 
mellom ILE og KILE for de seks ulike kundegruppene; og det har derfor fram til og med 
2008 vært mulig å gjøre enkle beregninger for å presentere statistikk for KILE. 

Fra og med rapporteringsåret 2009 er KILE beregnet ved hjelp av kostnadsfunksjoner, der 
blant annet avbrutt effekt i et gitt referansetidspunkt og avbruddets varighet inngår som 
parametre i beregningene. I tillegg inngår ulike korreksjonsfaktorer for hver kundegruppe 
som tar hensyn til avbruddstidspunktet, samt hvorvidt avbruddet er varslet eller ikke. Det 
er dermed blitt betydelig mer komplisert å beregne KILE for statistikkformål på grunnlag 
av de øvrige innrapporterte nøkkeltallene for avbrudd. Ved å innføre rapportering av 
KILE får NVE lettere tilgang på ulike nøkkeltall for KILE til statistikkformål. 

Det å innføre rapportering av KILE medfører i utgangspunktet ingen konsekvenser for 
nettselskapene. Selskapene har allerede i sin FASIT programvare innebygget 
funksjonalitet for beregning av KILE. Innføring av rapportering av KILE i forbindelse 
med rapportering av avbruddsdata 1. mars, påvirker for øvrig ikke den plikt selskapene 
har til å rapportere spesifiserte data om KILE gjennom den økonomiske rapporteringen.  

NVE foreslår dermed krav til rapportering av spesifiserte data om KILE også i 
forbindelse med rapportering av øvrige nøkkeltall om avbrudd, se forslag til endret 
bestemmelse. Slik rapportering av KILE ble implementert i FASIT kravspesifikasjon fra 
og med rapporteringsåret 2011.  

Hendelser: Uttrykket ”hendelser” blir erstattet av ”driftsforstyrrelser og planlagte 
utkoblinger”, se også NVEs merknad til § 2A-1. Både driftsforstyrrelser og planlagte 
utkoblinger skal rapporteres med opplysninger om årsak, dato, varighet, avbrutt effekt, 
ILE og KILE, jf. forslag til punkt r). Fullstendige regler for registreringen og 
rapporteringen er gitt i FASIT kravspesifikasjon.  

Avbruddsindekser: Indeksene SAIFI; CAIFI osv. er hittil blitt kalt for 
”avbruddsindekser”. NVE foreslår å endre det til ”sluttbrukerindikatorer” for å 
synliggjøre at dette er indikatorer som er referert til sluttbrukere.  

Forslag til endringer i § 2A-6 første ledd 

(Merk at bokstavkodene l), m), n) o) og q)har fått nytt innhold sammenliknet med 
nåværende bestemmelse og at nåværende bokstavkode m) blir til q) i endringsforslaget og 
nåværende bokstavkode q)blir til r) 

Spesifiserte data som berørt konsesjonær årlig skal rapportere til Norges 
vassdrags- og energidirektorat, jf. § 2A-1: 
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a) Tallkode for type nett: sentralnett (1), regionalnett (2), 
høyspennningsdistribusjonsnett - luft (3), høyspenningsdistribusjonsnett – 
blandet (4), høyspenningsdistribusjonsnett – kabel (5), 
lavspennningsdistribusjonsnett - luft (6), lavspenningsdistribusjonsnett – blandet 
(7), lavspenningsdistribusjonsnett – kabel (8). 

b) Netto mengde energi oppgitt i [kWh] eksklusiv tap i nettet levert til sluttbruker i 
rapporteringsåret.  

c) Antall rapporteringspunkt (=antall sluttbrukere) i rapporteringsområdet siste 
dag i rapporteringsperioden. 

d) Antall avbrudd i løpet av rapporteringsperioden for alle sluttbrukere i 
rapporteringsområdet som skyldes driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger 
i eget nett.  

e) Antall avbrudd i løpet av rapporteringsperioden for alle sluttbrukere i 
rapporteringsområdet som skyldes driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger 
i andres nett.  

f) Varighet av avbrudd i løpet av rapporteringsperioden for alle sluttbrukere i 
rapporteringsområdet, oppgitt i [min], som skyldes driftsforstyrrelser eller 
planlagte utkoblinger i eget nett. 

g) Varighet av avbrudd i løpet av rapporteringsperioden for alle sluttbrukere i 
rapporteringsområdet, oppgitt i [min], som skyldes driftsforstyrrelser eller 
planlagte utkoblinger i andres nett. 

h) Avbrutt effekt oppgitt i [kW] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og 
planlagte utkoblinger i eget nett. 

i) Avbrutt effekt oppgitt i [kW] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og 
planlagte utkoblinger i andres nett. 

j) Ikke levert energi oppgitt i [kWh] på grunn av avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i eget nett. 

k) Ikke levert energi oppgitt i [kWh] på grunn av avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i andres nett. 

l) KILE med standardsats oppgitt i [kkr] pga avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i eget nett. 

m) KILE med standardsats oppgitt i [kkr] pga avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i andres nett. 

n) KILE med individuell avtale oppgitt i [kkr] pga avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i eget nett. 

o) KILE med individuell avtale oppgitt i [kkr] pga avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i andres nett. 

p) Sluttbrukerindikatorene SAIFIL, SAIFIK, CAIFIL, CAIFIK, SAIDIL, SAIDIK, 
CTAIDIL, CTAIDIK , CAIDIL og CAIDIK  

q) Antall sluttbrukere i rapporteringsområdet som har opplevd avbrudd i 
rapporteringsperioden. (tidligere punkt m) – ellers uendret) 

r) Årsak til, samt dato, varighet, avbrutt effekt, ikke levert energi, KILE med 
standardsats og KILE med individuelle avtaler for hver driftsforstyrrelse og for 
hver planlagte utkobling som har medført avbrudd. (tidligere punkt q) 

 

3.7 § 2A-7 Fordeling av spesifiserte data ved rapportering 
§ 2A-7 i nåværende forskrift lyder: 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav b) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles separat på:  
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a) Nettnivå: Sentralnett, regionalnett, distribusjonsnett – luft, distribusjonsnett - 
blandet og distribusjonsnett – kabel (nettnivå der berørt sluttbruker er tilknyttet).  

b) Samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- 
og energidirektorat. 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav c) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles på nettnivå, jf. første ledd bokstav a).  

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav d) til k) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles på:  

a)  Kortvarige og langvarige avbrudd.  
b)  Varslede og ikke varslede avbrudd.  
c)    Nettnivå: Sentralnett, regionalnett, distribusjonsnett – luft, distribusjonsnett - 

blandet og distribusjonsnett – kabel (nettnivå der berørt sluttbruker er tilknyttet).  
d)    Spenningsnivå: 1-22 kV, 33-110 kV, 132 kV, 220-300 kV og 420 kV 

(systemspenningen der driftsforstyrrelsen eller den planlagte utkoblingen 
inntraff). 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav h) til k) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles på samme sluttbrukergrupper som i 
regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat.  

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav i) og k) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat i tillegg angis pr. ansvarlig konsesjonær, fordelt på samme 
sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og 
energidirektorat.  

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav l) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles på samme sluttbrukergrupper som i 
regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat.  

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav m) til o) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles på kortvarige og langvarige avbrudd, varslede og 
ikke varslede avbrudd, samt på samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen 
til Norges vassdrags- og energidirektorat.  

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav q) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles pr. hendelse, samt summeres pr. måned og pr. år 
for henholdsvis kortvarige og langvarige avbrudd.  

NVEs merknader til § 2A-7: 

På grunn av de foreslåtte endingene om rapportering av avbrudd i lavspenningsnettet 
inkludert endring i definisjonen på rapporteringspunkt, har NVE gjort enkelte justeringer 
av kravene til fordeling av spesifiserte data som skal rapporteres. De foreslåtte 
justeringene bør leses i sammenheng med NVEs forslag til endringer i § 2A-6.  

Data spesifisert i punkt r) i endringsforslaget til § 2A-6 for driftsforstyrrelser og planlagte 
utkoblinger (hendelser) er fra og med rapporteringsåret 2009 summert for hendelser som 
har medført kortvarige avbrudd og hendelser som har medført langvarige avbrudd. En slik 
fordeling vil ikke alltid bli helt nøyaktig, dersom det i løpet av en hendelse har oppstått 
både langvarig(e) og kortvarig(e) avbrudd. NVE ønsker derfor i § 2A-7, åttende ledd, å 
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presisere at dersom det har oppstått både langvarige og kortvarige avbrudd i løpet av en 
hendelse, skal de spesifiserte data summeres under hendelser som har medført langvarige 
avbrud. Denne presiseringen vil være i tråd med den nåværende praksisen til de fleste 
nettselskap. 

Forslag til endring av § 2A-7: 

Første ledd skal lyde: 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav b) og c) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles separat på: 

a) Nettnivå: Sentralnett (1), regionalnett (2), høyspenningsdistribusjonsnett – luft 
(3), høyspenningsdistribusjonsnett - blandet (3), høyspenningsdistribusjonsnett – 
kabel (5), lavspenningsdistribusjonsnett - luft (6), lavspenningsdistribusjonsnett – 
blandet (7), lavspenningsdistribusjonsnett – kabel (8) (nettnivå der berørt 
sluttbruker er tilknyttet).  

b) Samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- 
og energidirektorat. 

Nåværende annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir nytt annet ledd og skal lyde: 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav d) til o) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles på:  

a) Kortvarige og langvarige avbrudd.  
b) Varslede og ikke varslede avbrudd.  
c) Nettnivå: Sentralnett (1), regionalnett (2), høyspenningsdistribusjonsnett – luft 

(3), høyspenningsdistribusjonsnett - blandet (3), høyspenningsdistribusjonsnett – 
kabel (5), lavspenningsdistribusjonsnett - luft (6), lavspenningsdistribusjonsnett – 
blandet (7), lavspenningsdistribusjonsnett – kabel (8) (nettnivå der berørt 
sluttbruker er tilknyttet).  

d) Spenningsnivå: <0,1] kV, <1-22] kV, [33-110] kV, 132 kV, [220-300] kV og 420 
kV (systemspenningen der driftsforstyrrelsen eller den planlagte utkoblingen 
inntraff). 

e) Samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- 
og energidirektorat. 

 
Nåværende fjerde ledd oppheves. Nåværende femte ledd blir nytt tredje ledd og skal lyde: 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav i), k) m) og o) skal ved rapportering til 
Norges vassdrags- og energidirektorat i tillegg angis pr. ansvarlig konsesjonær, fordelt på 
samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og 
energidirektorat.  

Nåværende sjette ledd oppheves. Nåværende syvende ledd blir nytt fjerde ledd og skal 
lyde: 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav q) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles på kortvarige og langvarige avbrudd, samt på 
samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og 
energidirektorat. Data angitt i bokstav q) skal også fordeles på varslede og ikke varslede 
avbrudd for hver sluttbrukergruppe for henholdsvis kortvarige og langvarige avbrudd. 
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Nåværende åttende ledd blir nytt femte ledd og skal lyde: 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav r) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles pr. driftsforstyrrelser og pr planlagte utkobling, 
samt summeres pr. måned og pr. år for henholdsvis kortvarige og langvarige avbrudd. 
Dersom en driftsforstyrrelse eller en planlagt utkobling har medført både langvarig(e) og 
kortvarig(e) avbrudd, summeres data angitt i § 2A-6 bokstav r) for langvarige avbrudd. 

 

3.8 § 2A-8 Særlige bestemmelser om rapportering  
§ 2A-8 i nåværende forskrift lyder: 

Avbrudd som følge av at feil i lavspenningsanlegg medfører utkobling i 
høyspenningsanlegg, skal rapporteres til Norges vassdrags- og energidirektorat.  

Avbrudd eller redusert leveringskapasitet som følge av feil i installasjon til 
sluttbruker, skal ikke rapporteres for denne sluttbrukeren.  

Samtidig utkobling av alle lavspenningskurser på samme fordelingstransformator, 
skal rapporteres som avbrudd.  

NVEs merknader til § 2A-8: 

Med forslaget til endring i definisjonen av rapporteringspunkt i § 1-4, punkt 31 og i § 2A-
1 om rapportering i lavspenningsnettet blir bestemmelsene i første og tredje ledd 
overflødig, og foreslås derfor opphevet. Nåværende annet ledd blir nytt første ledd. 

Videre mener NVE det er hensiktsmessig å innføre en ny bestemmelse vedrørende 
koordinert utkobling. Dersom en sluttbruker i en periode ikke har behov for 
elektrisitetsforsyning (eller en sluttbruker tilknyttet regional- eller sentralnettet kun har 
behov for redusert forsyning), for eksempel hvis virksomheten til sluttbrukeren er nede på 
grunn av planlagt vedlikehold, behøver ikke nettselskapet, ved feil eller planlagte 
utkoblinger, å registrere og rapportere avbrudd for denne kunden i den gitte perioden. 
Ettersom kunden uansett ikke hadde noe uttak i det aktuelle tidsrommet, er det ikke 
oppstått avbrudd i forsyningen til denne. NVE mener at en rekke forutsetninger må være 
oppfylt for at bestemmelsen som er foreslått i nytt annet ledd i § 2A-8 skal komme til 
anvendelse, og legger følgende forståelse til grunn: 

 Nettselskapet og sluttbrukeren skal på forhånd ha avtalt hvilken tidsperiode kunden 
ikke har behov for elektrisitetsforsyning. Særbestemmelsen er ment å håndtere 
koordinert vedlikehold hos sluttbruker og i nettselskapenes nett. NVE legger vekt på 
at tidsrommet skal være både avtalt og koordinert mellom nettselskap og sluttbruker, 
og gjelder ikke hvis nettselskapet kun informerer sine kunder om at utkobling vil skje 
i et gitt tidsrom, uavhengig av om berørte sluttbruker utfører vedlikehold eller ikke i 
samme tidsrom. Både nettselskap og sluttbruker kan ta initiativ. 

 Nettselskapet skal være klar til å forsyne sluttbrukeren på det tidspunktet den avtalte 
tidsperioden utløper. 

 Dersom det oppstår en driftsforstyrrelse eller en planlagt utkobling i nettet som 
forsyner sluttbrukeren og som medfører at sluttbrukeren ikke kan gjenoppta 
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elektrisitetsforbruk når den avtalte tidsperioden er over, skal driftsforstyrrelsen eller 
den planlagte utkoblingen registreres og rapporteres som avbrudd på ordinær måte. 

 Dersom det oppstår avbrudd eller redusert leveringskapasitet hos sluttbrukeren like 
før den avtalte tidsperioden starter, må nettselskapet hente inn skriftlig bekreftelse fra 
sluttbrukeren om at ulempene ved avbruddet ikke medførte endringer i planene hos 
sluttbrukeren som får innvirkning på det tidsrommet sluttbrukeren har bekreftet at 
han ikke har bruk for elektrisitet. 

 

Forslag til nytt annet ledd og oppheving av to eksisterende ledd i § 2A-8: 

Nåværende første og tredje ledd oppheves. Nåværende annet ledd blir nytt første ledd. 

Nytt annet ledd skal lyde: 

Utkobling eller utløsning av en sluttbruker i et tidsrom der sluttbrukeren har 
skriftlig bekreftet at denne ikke har behov for elektrisitetsforsyning skal ikke 
rapporteres som avbrudd for denne sluttbrukeren. Dersom det oppstår avbrudd 
eller redusert leveringskapasitet på et tidspunkt før det avtalte tidsrommet skal 
nettselskapet innhente aksept fra sluttbrukeren om at den opprinnelige avtalen 
står ved lag. I motsatt fall skal avbrudd eller redusert leveringskapasitet 
registreres og rapporteres for sluttbrukeren. 

3.9 Ny § 2A-11 Registrering av saker behandlet etter § 2-5 
NVEs merknader til forslag til ny § 2A-11: 

Nettselskapenes håndtering av saker der de får kundehenvendelser på grunn av misnøye 
med leveringskvaliteten er et viktig tema i NVEs tilsyn med selskapene. NVE blir kjent 
med selskapenes håndtering, enten på grunn av at uenighet om overholdelse av forskriften 
er brakt inn til NVE for avgjørelse, jf § 2-6, eller på grunn av at NVE ved revisjon av 
selskapene har stilt spørsmål ved deres rutiner i slike saker. NVE mener at disse to 
måtene ikke er tilstrekkelig dekkende for å få kjennskap til status i forhold til den totale 
mengden av saker vedrørende misnøye med leveringskvaliteten. Derfor foreslår NVE en 
obligatorisk registrering og lagring av opplysninger for alle saker som nettselskapene har 
behandlet i henhold til § 2-5. NVE vil stille minimumskrav til innhold og format på de 
opplysningene som skal registreres i tråd med følgende: 

 Totalt antall henvendelser om misnøye med leveringskvalitet for året. 
For hver avsluttet sak: 
 Navn og adresse på nettkunden som har henvendt seg 
 Dato for henvendelsen fra nettkunden 
 Dato for nettselskapets oversendelse av foreløpig vurdering og fremdriftsplan 
 Dato for avslutning av saksbehandlingen 
 Hvorvidt noen av bestemmelsene i forskrift om leveringskvalitet ble overskredet 

(ja eller nei) 
Hvis ja: 
 Hvilke(n) bestemmelse(r)ble overskredet? 
 Navn på den eller det selskapet som ble funnet ansvarlig for utbedring iht § 2-1,  
 Dato for når utbedringen ble avsluttet. 
Hvis årsak skyldes sluttbruker eller annet nettselskap: 
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 dato for skriftlig formidling av informasjon til ansvarlig 
 dato for utbedring av ansvarlig sluttbruker 
 dato for foreløpig svar og fremdriftsplan fra ansvarlig nettselskap 
 dato for endelig avklaring fra ansvarlig nettselskap 
 dato for utbedring av ansvarlig nettselskap 

 
Vi har ikke funnet det hensiktsmessig å liste opp disse kravene i selve forskriftsteksten, 
men foreslår en generell bestemmelse i § 2A-11 første ledd som gir NVE hjemmel til å 
stille krav til format og opplysninger. 

Opplysningene skal kunne oversendes NVE på forespørsel. NVE foreslår også å sette 
minimum varighet på ti år for lagring av de registrerte opplysningene, og til målinger 
utført i forbindelse med spenningsklager. 

Forslag til ny § 2A-11 

§ 2A-11. Registrering av saker behandlet etter § 2-5 

Nettselskapet skal registrere saker som er behandlet etter § 2-5. Registreringen 
skal være på et format og inneholde de opplysningene som Norges vassdrags- og 
energidirektorat stiller krav til. 

Nettselskap skal oppbevare de registrerte opplysningene i ti år. For saker der det 
er utført spenningskvalitetsmålinger skal måleresultatene også oppbevares i ti år. 

3.10    § 3-4 Kortvarige over- og underspenninger 
§ 3-4 i nåværende forskrift lyder: 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge de som omfattes av denne 
forskriften, å gjennomføre tiltak for å redusere omfanget eller konsekvensene av 
kortvarige over- og underspenninger.  

Nettselskap skal sørge for at de maksimale spenningsendringer ved kortvarige 
over- og underspenninger, i antall og størrelse ikke overstiger grenseverdier for maksimal 
spenningsendring satt i § 3-5. Unntak gitt i § 3-5 annet ledd gjelder også for kortvarige 
over- og underspenninger.  

NVEs merknader til ny § 3-4: 

Kravene i tabellen i nåværende § 3-5 (krav til spenningssprang) gjelder totalt antall 
forekomster av kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger og 
spenningssprang. Det vi si at ved kontroll av om antall spenningssprang er innenfor 
kravene så skal også de spenningshendelsene som ikke lenger går inn under definisjonen 
for spenningssprang regnes med. Det vil si hendelser som har gitt ΔUmaks verdier større 
enn UN ± 10%, og derfor faller inn under definisjonen på kortvarig over- eller 
underspenning. NVE ønsker å få dette tydeligere frem ved å legge krav til alle tre 
spenningskvalitetsparametre inn i én bestemmelse. 

Dersom en spenningshendelse medfører at det oppstår kortvarig overspenning, kortvarig 
underspenning eller spenningssprang i mer enn én fase, skal disse kun telles som én 
forekomst. 
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Ved opptelling av totalt antall forekomster av kortvarige overspenninger, kortvarige 
underspenninger og spenningssprang er grenseverdien spesifisert i tabellen i forslaget til 
ny § 3-4 å forstå som maksimalt antall pr flytende 24-timers periode. NVE har erstattet 
”pr døgn” med ”pr flytende 24-timers periode” Det vil si at hvis det for eksempel har 
oppstått 20 spenningssprang i timene før midnatt og 10 spenningssprang etter midnatt er 
dette å anse som brudd på forskriften, selv om antallet er under 24 i tidsrommene fra kl 
00.00 til kl 23.59. NVE har ved mange anledninger, herunder i relevante fagseminarer, 
informert om at kravet til maksimalt antall spenningssprang skal vurderes pr flytende 24 
timers periode. Presiseringen som nå gjøres medfører dermed ingen praktiske endringer, 
men er en presisering av et allerede gjeldende krav.  

Forslag til endret overskrift, endret annet ledd og nytt tredje ledd i § 3-4 

§ 3-4. Kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprang 

Nettselskap skal sørge for at de maksimale spenningsendringer ved kortvarige 
overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprang ikke overstiger følgende 
grenseverdier i tilknytningspunkt med det respektive nominelle spenningsnivå, UN,

 for det 
respektive tidsintervall: 

Kortvarige overspenninger, kortvarige 
underspenninger og spenningssprang

Maksimalt antall tillatt pr. flytende 24 
timers periode [kV] 

   0,23 ≤ UN ≤ 35  35 < UN  

ΔUstasjonær ≥ 3%  24  12  

ΔUmaks ≥ 5%  24  12  

 

Kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprang som 
skyldes jord- eller kortslutninger i nettet, innkobling av transformatorer, gjeninnkobling 
etter feil, samt nødvendige driftskoblinger for å opprettholde en tilfredsstillende 
leveringskvalitet som helhet, omfattes ikke av grenseverdiene oppstilt i annet ledd. 

 

3.11 § 3-5 spenningssprang 
§ 3-5 i nåværende forskrift lyder: 

Nettselskap skal sørge for at spenningssprang ikke overstiger følgende verdier i 
tilknytningspunkt med det respektive nominelle spenningsnivå, UN [kV], for den 
respektive hyppighet: 

Spenningssprang  Maksimalt antall tillatt pr. døgn  

0,23≤UN ≤35 35 < UN 

ΔUstasjonær ≥ 3%  24 12 

ΔUmaks ≥ 5%  24 12 

Spenningssprang som skyldes jord- eller kortslutninger i nettet, innkobling av 
transformatorer, gjeninnkobling etter feil, samt nødvendige driftskoblinger for å 
opprettholde en tilfredsstillende leveringskvalitet som helhet, omfattes ikke av 
grenseverdier gitt i første og annet ledd. 
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NVEs merknader til § 3-5: 

Krav til spenningssprang blir inkludert i § 3-4. Se også NVEs merknader til § 3-4. NVE 
foreslår derfor at § 3-5 i nåværende forskrift oppheves. 

Ved opphevelsen av nåværende § 3-5 vil de resterende nåværende paragrafene (§§ 3-6 til 
3-11) i forskriftens kapittel 3 få ett nummer lavere 

3.12 § 3-6 Flimmer 
§ 3-6 i nåværende forskrift lyder: 

Nettselskap skal sørge for at flimmerintensitet ikke overstiger følgende verdier i 
tilknytningspunkt med det respektive nominelle spenningsnivå, UN [kV], for det 
respektive tidsintervall:  

   0,23 [kV]≤UN ≤35 [kV]≤ 35 [kV]≤ < UN tidsintervall  

Korttidsintensitet av flimmer, 
Pst [pu]  

1,2  1,0  95% av uken  

Langtidsintensitet av flimmer, 
Plt [pu]  

1,0  0,8  100% av tiden  

 

NVEs merknader til § 3-6 

Kravet til korttidsintensitet av flimmer ble opprinnelig begrenset til 95 % av uken for å ta 
høyde for uønskede verdier som følge av blant annet kortslutninger i nettet. Da det nå 
innføres en unntaksbestemmelse for blant annet slike forhold, er det ikke lenger noe 
grunnlag for å begrense kravet til korttidsintensitet av flimmer til 95 % av uken, og kravet 
foreslås derfor endret til 100 % av tiden.  

Tilsvarende som for kravene til spenningssprang, finner NVE det riktig å foreslå at 
kravene til flimmerintensitet unntas under enkelte spesifiserte forhold. NVE vil derfor 
foreslå et nytt annet ledd hvor kravene til flimmerintensitet ikke gjelder dersom den målte 
flimmerintensiteten skyldes jord- eller kortslutninger i nettet, innkobling av 
transformatorer og gjeninnkobling etter feil. Det er dog en forskjell fra 
unntaksbestemmelsen for spenningssprang. Spenningssprang som følge av nødvendige 
driftskoblinger er unntatt kravene i nåværende § 3-5, som nå er foreslått inntatt i § 3-4. 
Men driftskoblinger i kraftsystemet medfører endringer i topologi og kan medføre endret 
kortslutningsytelse, som igjen kan medføre at flimmerintensiteten i ulike 
tilknytningspunkt endres selv om kildene til flimmer er de samme. Ved implementering 
av tiltak for å sørge for at flimmerintensiteten holdes innenfor de spesifiserte 
grenseverdier, er det viktig at konsekvensen ved ulike driftskoblinger også vurderes. På 
tilsvarende vis er det viktig at konsekvensene med hensyn til utbredelsen av flimmer tas 
hensyn til ved vurdering av aktuelle driftskoblinger. Det er dermed ingen unntak fra 
kravene til flimmerintensitet som følge av driftskoblinger i kraftsystemet.  

Forslag til endring i nåværende første ledd og nytt annet ledd i ny § 3-5: 

Nettselskap skal sørge for at flimmerintensitet ikke overstiger følgende verdier i 
tilknytningspunkt med det respektive nominelle spenningsnivå, UN [kV], for det 
respektive tidsintervall:  
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   0,23≤UN ≤35  35 < UN  tidsintervall  

Korttidsintensitet av flimmer, Pst [pu] 1,2  1,0  100 % av tiden  

Langtidsintensitet av flimmer, Plt [pu] 1,0  0,8  100 % av tiden  

Flimmerintensitet som skyldes jord- eller kortslutninger i nettet, innkobling av 
transformatorer eller gjeninnkobling etter feil, omfattes ikke av grenseverdiene oppstilt i 
første ledd. 

3.13    § 5-2 Pålegg og tvangsmulkt 
§ 5-2 i nåværende forskrift lyder: 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendige for 
gjennomføring av denne forskriften.  

For overtredelse av pålegg gitt i medhold av første ledd, kan Norges vassdrags- og 
energidirektorat fastsette tvangsmulkt.  

NVEs merknader til § 5-2 

Nåværende forskrift begrenser adgangen til å bruke tvangsmulkt til de tilfellene hvor 
NVE har fattet et pålegg, dvs. vedtak, i medhold av forskriften, og hvor det foreligger en 
overtredelse av dette pålegget. Forslaget til endring innebærer at NVE kan bruke 
tvangsmulkt både ved direkte overtredelser av bestemmelser i forskriften, dvs. uten at 
NVE først har fattet et pålegg i medhold av forskriften, og ved overtredelser av pålegg 
gitt i medhold av forskriften. Bestemmelsene om forhåndsvarsel og vedtak om 
tvangsmulkt gjelder for øvrig som før. 

Forslag til endring i annet ledd i § 5-2 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendige for 
gjennomføring av denne forskriften.  

Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften, eller pålegg gitt i medhold 
av denne forskriften, kan NVE fastsette tvangsmulkt i medhold av energiloven § 10-3. 

3.14    § 5-2a Overtredelsesgebyr 
§ 5-2a i nåværende forskrift lyder:  

Ved overtredelse av bestemmelsene i § 2-1, § 2-2, § 2-5, § 2A-1, § 2A-2, § 2A-9 
og § 4-2 kan det ilegges overtredelsesgebyr. 

NVEs merknader til § 5-2a 

Overtredelsesgebyr bør kun brukes i alvorlige saker, der det er nødvendig med en 
sanksjon, men hvor overtredelsen ikke er fullt så alvorlig eller omfattende at det 
tilsier anmeldelse (straff). I henhold til § 5-2 kan NVE bruke tvangsmulkt. 
Overtredelser av § 2-5 (misnøye) kan sanksjoneres med bruk av 
overtredelsesgebyr. Det samme gjelder bl.a. § 2A-1 om registrering/rapportering, 
§ 2A-2 om registrering. Ny § 2A-11 skal bidra til dokumentasjon av oppfyllelse 
av § 2-5. Derfor mener NVE at det er fornuftig å kunne bruke overtredelsesgebyr 
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også ved overtredelse av pliktene som følger av § 2A-11, og foreslår derfor at § 
2A-11 blir inkludert i § 5-2a. 

Forslag til endring i § 5-2a 

Ved overtredelse av bestemmelsene i § 2-1, § 2-2, § 2-5, § 2A-1, § 2A-2, § 2A-9, 
2A-11 og § 4-2 kan Norges vassdrags- og energidirektorat ilegge overtredelsesgebyr. 

 

3.15    Forslag til endring i overskriften på kapittel 5 
Nåværende overskrift lyder: Øvrige bestemmelser.  

NVE foreslår å endre overskriften til: Avsluttende bestemmelser.  

Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å harmonisere ordlyden i de ulike 
forskriftstekstene på ansvarsområdet til NVE, og er kun av redaksjonell art. 
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4 Administrative og økonomiske 

konsekvenser 
I dette kapitlet er alle de foreslåtte forskriftsendringene beskrevet sammen en vurdering 
av hva de kan medføre av administrative og økonomiske konsekvenser. Den viktigste 
konsekvensen, slik NVE ser det, blir etablering av rutiner for registrering og rapportering 
av avbrudd som skyldes feil i lavspenningsnettet som kan for enkelte selskap medføre noe 
merarbeid. NVE mener allikevel, som et ledd i samfunnets økte fokus på 
forsyningssikkerheten, at det er riktig å skaffe bedre oversikt over hendelser i 
lavspenningsnettet. For øvrig anser NVE at forslagene ikke vil gi omfattende 
kostnadsøkning for nettselskapene, selv om de i enkelte tilfeller vil medføre noen nye 
eller endrede rutiner. NVE mener også at endringsforslagene sammen med tilhørende 
merknadstekst bidrar med ytterligere tydeliggjøring og forklaring av 
forskriftsbestemmelsene. 

Vurderingene i dette kapitlet er gitt med referanse til de paragrafer som NVE har foreslått 
endringer av. Endringsforslagene til § 1-4 (unntatt foreslåtte punkt 31), og til §§ 2-3, 2A-
1, 2A-2, 2A-3, 2A-11, 3-4, 3-5, 3-6, 5-2 og 5-2a er planlagt med virkning fra 1.1.2013. 
Endringsforslag til de bestemmelsene som forutsetter at endringene også er implementert 
i nettselskapenes FASIT programvare er planlagt med virkning fra 1.1.2014, dvs. § 1-4 
punkt 31 og §§ 2A-6, 2A-7 og 2A-8. 

4.1 § 1-4 Definisjoner 
Endringen i definisjon i § 1-4 av avbrudd og kortvarige underspenninger (spenningsdipp) 
medfører at nettselskapene må, både ved verifikasjon av leveringskvalitet i 
tilknytningspunkt jf § 2-5 og i sin registrering av spenningskvalitet jf. § 2A-2, være 
oppmerksom på den nye grensen mellom avbrudd og spenningsdipp og sørge for at 
måleinstrumentene registrerer riktig. Ellers mener NVE at det å øke grensen for avbrudd 
fra 1% til 5% medfører ubetydelige kostnadsmessige konsekvenser. 

Presiseringen i § 1-4 av håndtering av avbrudd, kortvarig overspenning eller kortvarig 
underspenning i flerfaset system er i henhold til gjeldende IEC-standard og bør derfor 
ikke medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser. 

NVE legger til grunn at endringen i definisjonen av spenningsendringskarakteristikk i § 
1-4 allerede er implementert av flere måleinstrumentleverandører, og at det kun vil 
medføre noen justeringer i måleinstrumentenes programvare. 

Innholdet i forslaget til nye definisjoner i § 1-4 er allerede kjent i bransjen. Definisjonen 
av ”elektrisk lavspenningsanlegg” er definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB). Definisjonene ”utkobling” og ”utløsning” er gitt i et definisjonshefte 
utgitt i 2001av referansegruppen for feil og avbrudd. Disse har riktignok fått en litt annen 
ordlyd i forskriften, men innholdsmessig har de samme betydning. 
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4.2 § 1-4 Definisjon av rapporteringspunkt og § 2A-1 
registrering og rapportering av leveringspålitelighet. 

Omdefineringen av rapporteringspunkt i § 1-4 medfører at et rapporteringspunkt blir 
sammenfallende med tilknytningspunkt. Dette medfører at nettselskapene må registrere 
og rapportere leveringspålitelighet også for hendelser i lavspenningsnettet, jf. § 2A-1. 
Skjema for registrering i lavspenningsnettet er allerede tilgjengelig i FASIT, men 
nettselskap som ikke allerede i dag benytter seg av skjemaet må nå starte med det. FASIT 
kravspesifikasjon må oppdateres og selskapene må ha en oppgradert versjon av sin 
FASIT programvare.  Rapporteringsfilen som skal sendes til NVE vil få endringer i 
formatet. 

På grunn av at det i dag finnes få automatiske løsninger for å detektere feil i 
lavspenningsnettet, må avbruddsvarighet beregnes etter samme prinsipp som ligger til 
grunn for ordningen med utbetaling ved svært langvarige avbrudd (USLA). Etter hvert 
som AMS blir installert får nettselskapene bedre muligheter til å øke nøyaktigheten i 
registreringen av avbruddsvarigheter i lavspenningsnettet. NVE legger  til grunn at dette 
ikke skal gi økte kostnadsmessige konsekvenser utover det som allerede er gitt etter at 
innføring av AMS ble vedtatt i juni 2011. 

4.3 § 2-3 Utkobling av nettkunder og varsling fra nettselskap 
Presiseringen i § 2-3 om hva som menes med ”rimelig tid” stemmer godt overens med det 
NVE har erfart er normal praksis hos nettselskapene, og vil derfor ikke få noen 
administrative eller økonomiske konsekvenser. Avbrudd som ikke er varslet i rimelig tid 
skal registreres og rapporteres som ikke varslet avbrudd. Dette er presisert i NVEs 
merknadstekst til forskriften, og innebærer ikke noen materielle endringer.. 

Tilføyelsen i § 2-3 om at næringskunder som hovedregel skal varsles individuelt, kan 
medføre at noen nettselskap må endre sine rutiner. Det er allikevel NVEs inntrykk at 
mange nettselskap allerede i dag har rutiner for individuell varsling av næringskunder. 

4.4 § 2A-2 Registrering og rapportering av spenningskvalitet 
I forslaget til kontinuerlig registrering av flere spenningskvalitetsparametre i § 2A-2 
legger NVE til grunn at selskapene allerede i dag har rutiner for å registrere kortvarige 
overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprang, som det har vært krav 
om siden 2006. Etter NVEs erfaring er måleinstrumentene til nettselskapene også i stand 
til å registrere de parametrene som er tilføyd i endringsforslaget, dvs. langsomme 
spenningsvariasjoner, flimmer, spenningsusymmetri og overharmoniske spenninger. NVE 
legger derfor til grunn at forslaget om registrering av de nevnte 
spenningskvalitetsparametrene ikke medfører noe betydelig merarbeid, eller behov for 
innkjøp av nytt utstyr. Men nettselskapene må vurdere om de har lagringskapasitet for 
alle måledata, og eventuelt sørge for tilstrekkelig kapasitet. 

I forslaget til rapportering av spenningskvalitetsparametre i § 2A-2, har NVE kommet 
frem til at rapporteringen bør gjøres i formatet PQDIF som er et standardisert format for 
utveksling av spenningskvalitetsdata. Dette formatet gjør det mulig å foreta overføring av 
spenningskvalitetsdata fra nettselskap til NVE uten større spesifikasjon av innholdet i 
datafilene. 
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Nettselskapene må i starten rapportere spenningssprang separat da dagens PQDIF-format 
ikke håndterer spenningsprang. Nettselskapene skal allerede i dag være i stand til å 
presentere spenningssprang på forespørsel fra nettkunder, og NVE legger til grunn at de 
har etablert rutiner for å håndtere dette. Endringsforslaget medfører at selskapene heretter 
må presentere alle spenningssprang, og at alle nettselskapene må bruke samme formatet 
som blir spesifisert av NVE. 

I merknaden til endringsforslaget til § 2A-2 har NVE foreslått at den kontinuerlige 
registreringen av spenningssprang skal registreres etter de samme grenseverdiene for 
spenningssprang som gitt i forskriften kapittel 3. Dvs at spenningssprangene måles og 
analyseres på samme måte, både for kontinuerlig registrering og for verifikasjonsmålinger 
i tilknytningspunkt: NVE mener dette blir en forenkling for selskapenes håndtering av 
spenningssprang.  

I tillegg til innrapportering av spesifiserte spenningskvalitetsparametre i § 2A-2 må 
nettselskapene sende inn opplysninger om karakteristika for nettområdet der 
måleinstrumentet er plassert. NVE har foreslått at opplysningene blir gitt etter en 
sjekkliste gitt av NVE. NVE mener at selskapene bør legge til grunn en noe grundigere 
vurdering av sine ulike karakteristiske nettområder, og at en slik vurdering vil føre til at 
selskapenes valg av antall måleinstrumenter på den måten blir mer riktig. Enkelte 
nettselskap vi trolig få noe merarbeid for å vurdere sine karakteristiske nettområder. 
Dersom vurderingen fører til at nettselskapene kommer frem til at de har behov for å 
installere flere måleinstrumenter for å kunne etterleve forskriften § 2A-2, vil dette 
medføre noe økte kostnader. 

4.5 § 2A-3 Ansvarlig og berørt konsesjonær ved avbrutt effekt, 
ikke levert energi og KILE 

NVE har foreslått en presisering i § 2-3 av at systemansvarlig ikke kan bli rapportert som 
ansvarlig konsesjonær ved registrering og rapportering av hendelser der sluttbrukere har 
opplevd avbrudd. Ytterligere argumentasjon er gitt i høringsdokumentet om endringer av 
systemansvarsforskriften. Endringen medfører ikke noe nytt med hensyn til NVEs 
regulering eller selskapenes etterlevelse av denne bestemmelsen, men NVE mener 
presiseringen gir nyttig avklaring til selskapenes håndtering av registreringen av 
hendelser som har medført avbrudd. 

4.6 §§ 2A-6 og 2A-7 Data som skal rapporteres og fordeling av 
spesifisert data ved rapportering 

Endringsforslaget til definisjon av rapporteringspunkt, og dermed til innføring av 
registrering og rapportering av leveringspålitelighet i lavspenningsnettet, medfører at 
bestemmelsen om hvilke data som skal rapporteres også må revideres. NVE foreslår tre 
nye tallkoder for type nett for å inkludere luft-, blandet- og kabelnett for 
lavspenningsnettet. Dersom nettselskapene ikke allerede i dag har kjennskap til hvilke(n) 
nettype(r) lavspenningsnett, medfører endringen at de må foreta en registrering av dette. 
Videre må nettypene inkluderes i selskapenes nettinformasjonssystem.  

Endringsforslaget til presisering av benevning (kWh, kW, minutter, kkr) på de data 
som skal rapporteres gir tydeligere presisering av formatet og mer konsekvent praksis for 
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rapportering av data. De presiserte benevningene er allerede gitt i FASIT 
kravspesifikasjon og selskapene har rapportert med disse benevningene fra 
rapporteringsåret 2011. NVE erfarte ved mottak av rapporteringen for 2011 at en 
programvareleverandør ikke hadde inkludert endringene på riktig måte i sin programvare, 
og mange nettselskap måtte derfor rapportere på nytt. NVE forventer ikke at det skal bli 
ytterligere konsekvenser etter rapporteringen for 2011. 

Endringsforslaget til rapporering av KILE medfører ikke konsekvenser for 
nettselskapene. Selskapene har allerede i sin FASIT programvare innebygget 
funksjonalitet for beregning av KILE og KILE er innrapportert fra 2011. Innføring av 
rapportering av KILE i forbindelse med rapportering av avbruddsdata 1. mars, påvirker 
for øvrig ikke den plikt selskapene har til å rapportere spesifiserte data om KILE gjennom 
den økonomiske rapporteringen. 

Endringsforslagene til § 2A-7 er en konsekvens av endringene som er foreslått til § 2A-6 
og disse to bør sees i sammenheng. De vil medføre endringer i FASIT kravspesifikasjon 
fra og med 2014.  

4.7 § 2A-8 Særlige bestemmelser om rapportering 
Første og tredje ledd utgår i forslag til ny forskrift. Innholdet i disse to leddene er ikke 
lenger relevant for leveringskvalitetsforskriften dersom det blir innført registrering og 
rapportering av avbrudd i lavspenningsnettet. Derimot er de fortsatt relevant for 
rapportering av KILE i den økonomiske rapporteringen til NVE; innholdet i dem vil 
derfor inngå i ny § 9-1 i kontrollforskriften. Utover dette har endringen ingen 
administrative eller økonomiske konsekvenser. 

NVE har i tillegg foreslått et nytt ledd vedrørende særlig bestemmelser om rapportering. 
Forslaget medfører at nettselskapet ikke behøver å registrere og rapportere avbrudd for en 
sluttbruker i et gitt tidsrom dersom sluttbrukeren skriftlig kan bekrefte han ikke har bruk 
for elektrisitetsforsyning i det gitte tidsrommet. NVE legger til grunn at en rekke 
forutsetninger må være oppfylt for at bestemmelsen som er foreslått i nytt annet ledd i § 
2A-8 skal komme til anvendelse. Nettselskapet må selv vurdere om merkostnaden ved å 
administrere bestemmelsen gitt de nødvendige forutsetningene er større eller mindre enn 
besparelsen ved å anvende bestemmelsen. 

4.8 § 2A-11 Registrering av saker om misnøye med 
leveringskvaliteten 

Mange nettselskap har allerede i dag innarbeidede rutiner for å behandle saker etter § 2-5 
om misnøye med leveringskvaliteten, både når det gjelder registrering av henvendelser og 
kommunikasjon mot kunden. Ingen av de opplysningene som NVE foreslår at selskapene 
skal begynne å registrere medfører at de må gjøre noe mer enn det som allerede forventes 
for å kunne etterleve § 2-5. Men forslaget til ny § 2A-11 medfører noen administrative 
konsekvenser ved at NVE forventer at opplysningene skal oppbevares og kunne gis på 
forespørsel. Dette gjelder spesielt for selskap som i dag kun håndterer slike saker med 
muntlig kommunikasjon. 
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4.9 § 3-4 Kortvarige overspenninger, kortvarige 
underspenninger, og spenningssprang 

NVEs krav til disse tre spenningskvalitetsparametrene er ikke endret i innhold, men de er 
slått sammen til en forskriftsbestemmelse. NVE mener at ved å gjøre dette blir det lettere 
å forstå kravene som er stilt til disse parametrene og at det dermed blir noe enklere å 
administrere dem. 

4.10 § 3-6 Flimmer 
NVE har endret kravet til korttidsflimmer til å gjelde 100% av tiden. Samtidig har NVE 
innført unntaksbestemmelser slik at flimmer som skyldes jord- eller kortslutninger i 
nettet, innkobling av transformatorer og gjeninnkobling etter feil ikke er inkludert i 
kravet. Imidlertid er det ikke unntak fra krav til flimmerintensitet som følge av 
driftskoblinger i kraftsystemet. Dersom noen virksomheter utfører driftskoblinger som 
medfører for høy flimmerintensitet, vil disse måtte gjøre tiltak i sitt anlegg. 

Programvaren i måleinstrumenter som blir brukt til å registrere og verifisere 
flimmerintensitet må justeres i henhold til det endrede kravet til korttidsflimmer.  

4.11 § 5-2 Pålegg og tvangsmulkt 
Forslaget til endring innebærer at NVE kan bruke tvangsmulkt både ved direkte 
overtredelser av bestemmelser i forskriften, dvs. uten at NVE først har fattet et pålegg i 
medhold av forskriften, og ved overtredelser av pålegg gitt i medhold av forskriften. 
Handlingsrommet for NVE til å kunne bruke tvangsmulkt ved overtredelser blir med 
andre ord noe større enn i dag.  

4.12 § 5-2a Overtredelsesgebyr 
NVE har tilføyd nye § 2A-11 i bestemmelsen om hvilke andre bestemmelser i denne 
forskriften NVE kan ilegge overtredelsesgebyr. Denne tilføyelsen medfører ikke noen 
administrative eller økonomiske konsekvenser 
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5 Forslag til forskriftstekst 
Forskrift om endring i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet 

Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat ……... 2012 med hjemmel i forskrift 7. 
desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og 
bruk av energi m.m. § 9-1, gitt med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. § 10-6.  

I 

I forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet gjøres 
følgende endringer: 

§ 1-4 punkt 1 skal lyde: 

1. Avbrudd: Tilstand karakterisert ved uteblitt levering av elektrisk energi til en eller 
flere sluttbrukere, hvor forsyningsspenningen er under 5 % av avtalt spenningsnivå. 
Avbruddene klassifiseres i langvarige avbrudd (> 3 min) og kortvarige avbrudd (≤ 3 
min). I et flerfaset system vil et avbrudd inntreffe når spenningen på alle fase- og 
linjespenninger er under 5 %, av avtalt spenning og opphøre når spenningen på 
minst en av fase- eller linjespenningene stiger til 5 % eller mer av avtalt spenning. 

§ 1-4 nytt punkt 11 skal lyde: 

11. Elektrisk lavspenningsanlegg: Anlegg med høyeste nominell spenning til og med 
1.000 V vekselspenning eller 1.500 V likespenning. 

§ 1-4 nåværende punkt 11 til 17 blir punkt 12 til 18. 

§ 1-4 nåværende punkt 18 blir punkt 19 og skal lyde: 

19. Kortvarige overspenninger: Hurtig økning i spenningens effektivverdi til høyere enn 
110 % av avtalt spenningsnivå, med varighet fra 10 millisekunder til 60 sekunder. I 
et flerfaset system vil en kortvarig overspenning inntreffe når spenningen på minst 
en av fase- eller linjespenningene stiger over 110 % av avtalt spenning og opphøre 
når spenningen på alle fase- og linjespenningene faller til 110 % eller mindre av 
avtalt spenning.. 

§ 1-4 nåværende punkt 19 blir punkt 20 og skal lyde: 

20. Kortvarige underspenninger, spenningsdipp: Hurtig reduksjon i spenningens 
effektivverdi til under 90 %, men større enn 5 % av avtalt spenningsnivå, med 
varighet fra 10 millisekunder til 60 sekunder. I et flerfaset system vil en kortvarig 
underspenning inntreffe når spenningen på minst en av fase- eller linjespenningene 
faller under 90 % av avtalt spenning og opphører når spenningen på alle fase- og 
linjespenningene stiger til 90 % eller mer av avtalt spenning. 

§ 1-4 nåværende punkt 20 til 29 blir punkt 21 til 30. 

§ 1-4 punkt 31 skal lyde: 

31. Rapporteringspunkt: Leveringspunkt med krav om rapportering av avbrudd til 
Norges vassdrags- og energidirektorat. Rapporteringspunkt tilsvarer 
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tilknytningspunkt med levering direkte til sluttbruker. 

§ 1-4 nåværende punkt 31til 37 blir punkt 32 til38. 

§ 1-4 punkt 39 skal lyde: 

39. Spenningsendringskarakteristikk: Endring i spenningens effektivverdi evaluert pr. 
halvperiode som funksjon av tiden, mellom tidsperioder hvor spenningen har vært 
stabil i minimum ett sekund. Spenningen anses stabil når dens effektivverdi befinner 
seg innenfor et spenningsintervall tilsvarende 0,5 % av avtalt spenningsnivå.. 

§ 1-4 nåværende punkt 39 blir punkt 40.  

§ 1-4 nåværende punkt 40 blir punkt 41 og skal lyde: 

41. Spenningssprang: En endring av spenningens effektivverdi innenfor ± 10 % av 
avtalt spenningsnivå, som skjer hurtigere enn 0,5 % av avtalt spenningsnivå pr. 
sekund. Spenningssprang uttrykkes ved stasjonær og maksimal spenningsendring 
som er gitt ved henholdsvis: 

 
%100% 




U
U

U
avtalt

stasjonær

stasjonær

 og  

 
%100%  

U
UU

avtalt

maks
maks

 

 der ΔUstasjonær er stasjonær spenningsendring som følge av en 
spenningsendringskarakteristikk,  

 ΔUmaks er den maksimale spenningsdifferansen i løpet av en 
spenningsendringskarakteristikk  

 og Uavtalt er avtalt spenningsnivå. 

§ 1-4 nåværende punkt 41 til 43 blir punkt 42 til 44. 

§ 1-4 nytt punkt 45 skal lyde: 

45. Utkobling: Planlagt, påtvungen eller utilsiktet manuell utkobling av en bryter, 
inkludert manuell fjernstyring. 

§ 1-4 nytt punkt 46 skal lyde: 

46. Utløsning: Automatisk utkobling av en bryter, eventuelt sikringsbrudd. 

§1-4 nåværende punkt 44 blir punkt 47. 

§ 2-3 annet ledd skal lyde: 

  Nettselskap skal ved planlagte arbeider som medfører avbrudd eller redusert 
leveringskapasitet til sluttbrukere, varsle de berørte nettkundene om tidspunkt og varighet 
i rimelig tid før arbeidene igangsettes. Med rimelig tid menes minimum 24 timer i forkant 
av avbruddet, men som hovedregel tre dager før. Varsling skal skje på en hensiktsmessig 
måte. For næringskunder skal det som hovedregel varsles individuelt. 
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§ 2A-1 første ledd skal lyde: 

 Nettselskap skal registrere data om kortvarige og langvarige avbrudd i 
rapporteringspunkt i eget nett. Driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger som medfører 
redusert leveringskapasitet for sluttbrukere som tarifferes i regional- eller sentralnettet, 
skal registreres som kortvarige eller langvarige avbrudd.  

§ 2A-2 skal lyde: 

§ 2A-2 Registrering og rapportering av spenningskvalitet 

Nettselskap skal til enhver tid registrere langsomme spenningsvariasjoner, 
kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger, spenningssprang, flimmer, 
spenningsusymmetri og overharmoniske spenninger ved ett eller flere målepunkt i egne 
høyspenningsanlegg etter de krav Norges vassdrags- og energidirektorat setter. 
Registreringen skal utføres i ulike karakteristiske nettanlegg. 

Nettselskap skal innen 1. februar rapportere data registrert etter første ledd, 
inkludert egenskaper for de karakteristiske nettanlegg hvor det er gjennomført målinger. 
Data skal rapporteres på den måten Norges vassdrags- og energidirektorat bestemmer. 

Nettselskap skal oppbevare registrerte data og underlagsmaterialet for 
innrapporterte data i ti år. 

§ 2A-3 skal hete: Ansvarlig og berørt konsesjonær ved avbrutt effekt, ikke levert energi 
og KILE 

§ 2-3 første og annet ledd skal lyde: 

Ansvarlig konsesjonær er nettselskap som har feil eller planlagt utkobling i egne 
nettanlegg med inntektsramme, dersom dette medfører avbrutt effekt, ikke levert energi 
eller KILE som skal rapporteres til Norges vassdrags- og energidirektorat. Dette gjelder 
også hendelser i nettselskapets anlegg forårsaket av sluttbruker, systemansvarlig eller 
annen tredjepart.  

Berørt konsesjonær er nettselskap med sluttbrukere som opplever avbrutt effekt, 
ikke levert energi eller KILE som skal rapporteres til Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 

§ 2A-6 første ledd skal lyde: 

Spesifiserte data som berørt konsesjonær årlig skal rapportere til Norges 
vassdrags- og energidirektorat, jf. § 2A-1: 

a) Tallkode for type nett: Sentralnett (1), regionalnett (2), 
høyspenningsdistribusjonsnett - luft (3), høyspenningsdistribusjonsnett – blandet 
(4), høyspenningsdistribusjonsnett – kabel (5), lavspenningsdistribusjonsnett - 
luft (6), lavspenningsdistribusjonsnett – blandet (7), 
lavspenningsdistribusjonsnett – kabel (8). 

b) Netto mengde energi oppgitt i [kWh] eksklusiv tap i nettet levert til sluttbruker i 
rapporteringsåret.  

c) Antall rapporteringspunkt (=antall sluttbrukere) i rapporteringsområdet siste 
dag i rapporteringsperioden.  
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d) Antall avbrudd i løpet av rapporteringsperioden for alle sluttbrukere i 
rapporteringsområdet som skyldes driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger 
i eget nett.  

e) Antall avbrudd i løpet av rapporteringsperioden for alle sluttbrukere i 
rapporteringsområdet som skyldes driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger 
i andres nett.  

f) Varighet av avbrudd i løpet av rapporteringsperioden for alle sluttbrukere i 
rapporteringsområdet, oppgitt i [min], som skyldes driftsforstyrrelser eller 
planlagte utkoblinger i eget nett. 

g) Varighet av avbrudd i løpet av rapporteringsperioden for alle sluttbrukere i 
rapporteringsområdet, oppgitt i [min], som skyldes driftsforstyrrelser eller 
planlagte utkoblinger i andres nett. 

h) Avbrutt effekt oppgitt i [kW] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og 
planlagte utkoblinger i eget nett. 

i) Avbrutt effekt oppgitt i [kW] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og 
planlagte utkoblinger i andres nett. 

j) Ikke levert energi oppgitt i [kWh] på grunn av avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i eget nett. 

k) Ikke levert energi oppgitt i [kWh] på grunn av avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i andres nett. 

l) KILE med standardsats oppgitt i [kkr] pga avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i eget nett. 

m) KILE med standardsats oppgitt i [kkr] pga avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i andres nett. 

n) KILE med individuell avtale oppgitt i [kkr] pga avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i eget nett. 

o) KILE med individuell avtale oppgitt i [kkr] pga avbrudd som skyldes 
driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i andres nett. 

p) Sluttbrukerindikatorene SAIFIL, SAIFIK, CAIFIL, CAIFIK, SAIDIL, SAIDIK, 
CTAIDIL, CTAIDIK , CAIDIL og CAIDIK  

q) Antall sluttbrukere i rapporteringsområdet som har opplevd avbrudd i 
rapporteringsperioden.  

r) Årsak til, samt dato, varighet, avbrutt effekt, ikke levert energi, KILE med 
standardsats og KILE med individuelle avtaler for hver driftsforstyrrelse og for 
hver planlagte utkobling som har medført avbrudd. 

§ 2A-7 første ledd skal lyde: 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav b) og c) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles separat på: 

a) Nettnivå: Sentralnett (1), regionalnett (2), høyspenningsdistribusjonsnett – luft 
(3), høyspenningsdistribusjonsnett - blandet (3), høyspenningsdistribusjonsnett – 
kabel (5), lavspenningsdistribusjonsnett - luft (6), lavspenningsdistribusjonsnett – 
blandet (7), lavspenningsdistribusjonsnett – kabel (8) (nettnivå der berørt 
sluttbruker er tilknyttet).  

b) Samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- 
og energidirektorat. 

§ 2A-7 annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir nytt annet ledd og skal lyde: 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav d) til o) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles på:  
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a) Kortvarige og langvarige avbrudd.  
b) Varslede og ikke varslede avbrudd.  
c) Nettnivå: Sentralnett (1), regionalnett (2), høyspenningsdistribusjonsnett – luft 

(3), høyspenningsdistribusjonsnett - blandet (3), høyspenningsdistribusjonsnett – 
kabel (5), lavspenningsdistribusjonsnett - luft (6), lavspenningsdistribusjonsnett – 
blandet (7), lavspenningsdistribusjonsnett – kabel (8) (nettnivå der berørt 
sluttbruker er tilknyttet).  

d) Spenningsnivå: <0,1] kV, <1-22] kV, [33-110] kV, 132 kV, [220-300] kV og 420 
kV (systemspenningen der driftsforstyrrelsen eller den planlagte utkoblingen 
inntraff). 

e) Samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- 
og energidirektorat. 

 
§ 2A-7 fjerde ledd oppheves.  

§ 2A-7 nåværende femte ledd blir nytt tredje ledd og skal lyde: 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav i), k) m) og o) skal ved rapportering til 
Norges vassdrags- og energidirektorat i tillegg angis pr. ansvarlig konsesjonær, fordelt på 
samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og 
energidirektorat.  

§ 2A-7 sjette ledd oppheves.  

§ 2A-7 nåværende syvende ledd blir nytt fjerde ledd og skal lyde: 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav q) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles på kortvarige og langvarige avbrudd, samt på 
samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og 
energidirektorat. Data angitt i bokstav q) skal også fordeles på varslede på varslede og 
ikke varslede avbrudd for hver sluttbrukergruppe for henholdsvis kortvarige og 
langvarige avbrudd. 

§ 2A-7 nåværende åttende ledd blir nytt femte ledd og skal lyde: 

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav r) skal ved rapportering til Norges 
vassdrags- og energidirektorat fordeles pr. driftsforstyrrelser og pr planlagte utkobling, 
samt summeres pr. måned og pr. år for henholdsvis kortvarige og langvarige avbrudd. 
Dersom en driftsforstyrrelse eller en planlagt utkobling har medført både langvarig(e) og 
kortvarig(e) avbrudd, summeres data angitt i § 2A-6 bokstav r) for langvarige avbrudd. 

§ 2A-8 første og tredje ledd oppheves. Nåværende annet ledd blir nytt første ledd. 

§ 2A-8 nytt annet ledd skal lyde: 

Utkobling eller utløsning av en sluttbruker i et tidsrom der sluttbrukeren har 
skriftlig bekreftet at denne ikke har behov for elektrisitetsforsyning skal ikke rapporteres 
som avbrudd for denne sluttbrukeren. Dersom det oppstår avbrudd eller redusert 
leveringskapasitet på et tidspunkt før det avtalte tidsrommet skal nettselskapet innhente 
aksept fra sluttbrukeren om at den opprinnelige avtalen står ved lag. I motsatt fall skal 
avbrudd eller redusert leveringskapasitet registreres og rapporteres for sluttbrukeren. 
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Ny § 2A-11 skal lyde: 

§ 2A-11. Registrering av saker behandlet etter § 2-5 

Nettselskapet skal registrere saker som er behandlet etter § 2-5. Registreringen 
skal være på et format og inneholde de opplysningene som Norges vassdrags- og 
energidirektorat stiller krav til. 

Nettselskap skal oppbevare de registrerte opplysningene i ti år. For de saker der 
det er utført spenningskvalitetsmålinger skal måleresultatene også oppbevares i ti år. 

§ 3-4 skal hete: Kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger og 
spenningssprang 

§ 3-4 nytt annet og tredje ledd skal lyde: 

Nettselskap skal sørge for at de maksimale spenningsendringer ved kortvarige 
overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprang ikke overstiger følgende 
grenseverdier i tilknytningspunkt med det respektive nominelle spenningsnivå, UN,

 for det 
respektive tidsintervall: 

Kortvarige overspenninger, 
kortvarige underspenninger og 
spenningssprang 

Maksimalt antall tillatt pr. flytende 24 
timers periode [kV] 

   0,23 ≤ UN≤ 35  35 < UN  

ΔUstasjonær ≥ 3 %  24  12  

ΔUmaks ≥ 5 %  24  12  

 

Kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprang som 
skyldes jord- eller kortslutninger i nettet, innkobling av transformatorer, gjeninnkobling 
etter feil, samt nødvendige driftskoblinger for å opprettholde en tilfredsstillende 
leveringskvalitet som helhet, omfattes ikke av grenseverdiene oppstilt i annet ledd. 

§ 3-5 oppheves. Nåværende § 3-6 blir ny § 3-5 og skal lyde: 

§ 3-5. Flimmer 

Nettselskap skal sørge for at flimmerintensitet ikke overstiger følgende verdier i 
tilknytningspunkt med det respektive nominelle spenningsnivå, UN [kV], for det respektive 
tidsintervall: 

   0,23≤UN ≤35  35 < UN  tidsintervall  

Korttidsintensitet av flimmer, Pst [pu] 1,2  1,0  100 % av tiden  

Langtidsintensitet av flimmer, Plt [pu] 1,0  0,8  100 % av tiden  

Flimmerintensitet som skyldes jord- eller kortslutninger i nettet, innkobling av 
transformatorer eller gjeninnkobling etter feil, omfattes ikke av grenseverdiene oppstilt i 
første ledd. 
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Nåværende § 3-7 blir § 3-6, nåværende § 3-8 blir § 3-7, nåværende § 3-9 blir § 3-8, 
nåværende § 3-10 blir § 3-9, og nåværende § 3-11 blir § 3-10. 

 

Kapittel 5, overskriften skal lyde: 

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser 

§ 5-2 annet ledd skal lyde: 

Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften, eller pålegg gitt i medhold 
av denne forskriften, kan NVE fastsette tvangsmulkt i medhold av energiloven § 10-3.  

§ 5-2a skal lyde: 

Ved overtredelse av bestemmelsene i § 2-1, § 2-2, § 2-5, § 2A-1, § 2A-2, § 2A-9, 2A-11 
og § 4-2 kan Norges vassdrags- og energidirektorat ilegge overtredelsesgebyr. 

 

II 

Endringene trer i kraft 1.1.2013. Dette med unntak av endringene i definisjon nr 31 i § 1-
4, samt §§ 2A-6, 2A-7 og 2A-8 som trer i kraft 1. januar 2014. 
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