Søknad om nettkapasitet til nytt/økt forbruk/produksjon

Skjemaet brukes for henvendelser om tilknytning direkte i nettet til Statnett (transmisjonsnettet) eller for tilknytning i nettet til
en annen netteier. I sistnevnte tilfelle skal netteier som skal knytte til kunden sende henvendelsen. Se våre nettsider eller
spør kontaktperson for nettilknytning hvis dere har spørsmål om skjemaet. Skjemaet sendes til firmapost@statnett.no,
gjerne med regional kontaktperson i Statnett på kopi (se oversikt på nettsidene).
* nødvendig informasjon

Dato for innsending av skjema*:
Skjemaet gjelder *
Kryss av:
Veiledning: Kunden ønsker veiledning i tidlig fase, før prosjektet er modent nok til å søke om kapasitet.
Forespørsel: Alle nødvendige felter må fylles ut.
Bestilling: Forutsetter at forespørsel er sendt og behandlet av Statnett, og at skjema returneres innen gitt frist.
Ønske om utredning: Aktuelt ved svar fra Statnett om at tiltak er nødvendig for å gi nettkapasitet.

1. Nettselskap/Kunde inkl. org. nr. *

2. Kontaktperson for henvendelsen *

3. Epost kontaktperson *

4. Telefonnummer kontaktperson *

5. Bestilling gjelder på vegne av følgende kunde - Firmanavn og kontaktinformasjon
Dette feltet brukes i tilfeller der kunden ikke skal ha tilknytning direkte i transmisjonsnettet.

6. Henvendelsen gjelder *
Kryss av:
Nytt forbruk
Ny produksjon
Endring i forbruk
Endring i produksjon
7. Adresse eller koordinater til kundens anlegg *
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8. Legg inn en kort beskrivelse av planene*
Beskriv også fleksibiliteten til produksjon/forbruk - for eksempel om kunden har andre energikilder
som kan brukes som reserve.

9. Legg inn ca planlagt effekt uttak/innmating [MW] *

10. Legg inn ca planlagt energi uttak/innmating per år [GWh/år] *

11. Beskrivelse av tilknytningspunkt (inkl. spenningsnivå) og planlagte nettanlegg
mellom kunden og Statnetts anlegg, og om det er nødvendig med nettforsterkninger i
lokalt nett *
Fylles inn av netteier i lokalt nett.

12. Tidligste dato for tilknytning*
13. Har anlegget behov for ekstra god forsyningssikkerhet?

Mal oppdatert 21. 02. 2020

14. Beskrivelse av fremdrift m. plan og milepæler, inkludert myndighetstillatelser og
dato for investeringsbeslutning *

15. Legg ved tabell/graf som viser profilen på forbruket/produksjonen gjennom året og eventuell
opptrapping av volum til ønsket oppnådd kapasitet *
Fil vedlagt:

Filnavn

16. Legg ved en tabell som viser økningen i forbruk/produksjon år til år fram til planene er realisert *
Fil vedlagt:

Filnavn

17. Legg gjerne ved relevante nettanalyser hvis det foreligger.
Fil vedlagt:

Filnavn

18. Legg ved en skisse av forenklet enlinjeskjema som viser tilknytningen i nettet.*
Fil vedlagt:

Filnavn

19. Er det søkt om idriftsettelse av anlegg i kraftsystemet (FoS § 14)
Vi gjør oppmerksom på at denne avklaringen av nettkapasitet skjer uavhengig av prosessen for å få godkjent
funksjonalitet iht. fos § 14 for de planlagte anleggene av systemansvarlig. Vi oppfordrer til å starte denne
prosessen tidlig. Mer informasjon på våre nettsider .
FoS §14 søknad sendt
FoS §14 søknad er ikke sendt - tentativ dato for innsending:
20. Er all informasjon i skjemaet offentlig?
Vi gjør oppmerksom på at Statnett er underlagt offentleglova, som betyr at omverden kan be om innsyn i dokumenter. Vi
ber kunden gjøre oss oppmerksomme på om noe av informasjonen er unntatt offentlighet, med riktig paragraf:
All informasjon er offentlig.
Deler av informasjonen (merket) er ikke offentlig ihht. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2
(næringsopplysninger av konkurransemessig betydning)
Deler av informasjonen (merket) er ikke offentlig ihht. Energiloven § 9-3 andre ledd, jf. beredskapsforskriften §
6-2 (kraftsensitiv informasjon)
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