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Godkjenning av oppdaterte retningslinjer etter § 6-1 i 

energilovforskriften 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner Statnett SF som systemansvarlig sine 

forslag til format, innhald og fristar etter energilovforskriften (enlf) § 6-1 

I brev datert 18.03.2021 har NVE mottatt systemansvarlig sine forslag til oppdaterte retningslinjer for 

enlf. 6-1.    

 

Statnett har oppdatert retningslinjene med rapportering av HVDC-anlegg 

18.03.21 sendte Statnett AS som systemansvarlig oppdaterte retningslinjer til godkjenning til NVE. 

Desse var ute på høyring i første kvartal 2021. Ingen innspel vart gitt til retningslinjene for enlf 6-1.  

I tillegg til mindre språklege endringar er retningslinjene oppdatert med krav om innrapportering av data 

for HVDC-anlegg. Dette er også oppdatert i parameterlistene, inkludert ei ny parameterliste for HVDC-

anlegg. 

NVE si vurdering 

NVE er positiv til at HVDC-anlegg også blir inkludert i innrapporteringa i Fosweb. Dette er ei 

nødvendig oppdatering av retningslinjene. Samtidig meiner vi at enkelte av parameter som er markert 

som ikkje obligatorisk for HVDC-kabel også bør vere obligatorisk. Dette gjeld parameterene under 

basisdata og merkedata: Byggeår, typebetegnelse, type isolasjon, ledertverrsnitt, ledermateriale, fabrikat 

og fabrikasjonsår. Dette er informasjon som NVE treng mellom anna i vårt tilsyns- og beredskapsarbeid. 

Ettersom det sjeldan vert etablert nye HVDC-kablar, og dette er data som bør være lett for konsesjonær 

å skaffe, vurderer vi meirkostnadane ved innrapportering som små. 

 

Godkjenning 

NVE godkjenner forslag til oppdaterte retningslinjer for energilovforskriften § 6-1, men ber samtidig om 

at basisdata og merkedata for HVDC-kabler blir satt som obligatoriske ved neste oppdatering av 

retningslinjene, som leverast til godkjenning innan 1. oktober 2021.  
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Med helsing 

 

Åsmund Sunde Valseth 

seksjonssjef 

Synnøve Lill Paulen 

senioringeniør 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 
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