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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, innhold og frister etter energilovforskriften 

(enlf) § 6-1.  
 

I brev datert 27.9.2021 har NVE mottatt systemansvarlig sine forslag til oppdaterte 

retningslinjer for enlf. 6-1.  

Statnett har sendt oppdaterte retningslinjer for enlf. § 6-1 innen fristen 1. oktober 

2021 

Etter enlf. § 6-1 sjette ledd skal Statnett som systemansvarlig sende forslag til nedre 
ytelsesgrense, format, innhold og frist for rapportering av anleggsdata før idriftsettelse på 

høring til berørte aktører. Etter gjennomført høring skal forslaget sendes NVE for 

godkjenning, sammen med en oppsummering av høringsuttalelsene. Godkjennelse kan 

nektes dersom NVE mener at forslaget ikke er hensiktsmessig utformet. Før iverksettelse 
skal berørte aktører varsles og gis en rimelig frist for å tilpasse seg. 

 

27.9.2021 sendte Statnett AS som systemansvarlig oppdaterte retningslinjer til 
godkjenning til NVE. Disse ble sendt på høring 1.6.2021 med høringsfrist 1.9.2021. To 

innspill ble gitt til de oppdaterte retningslinjene for enlf § 6-1. Distriktsenergi kommenterte 

at fristene for rapportering som forslås virker fornuftige og at de også kan støtte de andre 
justeringene som foreslås. Glitre Energi Nett kommenterte at fristen for rapportering av 

anleggsdata er foreslått økt fra 4 til 5 uker før spenningssetting. Glitre Energi Nett synes 

det allerede er utfordrende med en frist på 4 uker. Statnett mener at fristen ikke er endret, 

men at fristen er konkretisert i retningslinjene på bakgrunn av ønske fra NVE i brev av 
20.12.2020. Vi er enige med Statnett i at fristene nå er tydeligere ved at aktørene skal 

rapportere komplette data i fosweb senest fem uker før idriftssettelse.  Videre skal Statnett 

som systemansvarlig kvalitetssikre og godkjenne dataene innen 4 uker før idriftssettelse.  
 



 
Side 2 

 

 

NVE ba Statnett i brev av 2.7.2021 om at basisdata og merkedata for HVDC-kabler blir satt 
som obligatoriske ved neste oppdatering av retningslinjene. Retningslinjene for HVDC-

kabler er nå oppdatert med obligatoriske felt for basis- og merkedata.  

 

Godkjenning  
 

NVE godkjenner forslag til oppdaterte retningslinjer for energilovforskriften § 6-1. 
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