Evalueringsskjema for tilknytningssøknader fra direktekunder til transmisjonsnettet
Skjemaet brukes av Statnett til evaluering av tilknytningsforespørsler fra direktekunder.
‐ Kriterium for at Statnett skal gjennomføre en driftsmessig forsvarligvurdering er at alle krav oppfyller nivå 1.
‐ Kriterium for at Statnett reserverer kapasitet forutsetter oppfyllelse av nivå 2 for alle kriteriene. Det gjelder både i dagens nett og i planlagt
nett som har startet opp.
‐ Dersom flere kunder oppfyller krav til reservasjon og det ikke er kapasitet til alle, fordeler Statnett kapasitet til den eller de kundene som har de
mest modne prosjektene, basert på totalverdi i evalueringsmodellen.
‐ Statnett har tilknytningsplikt og vil planlegge for ytterligere kapasitet gjennom våre områdeplaner. Kunder som ikke får reservere kapasitet
følger vi opp løpende for vurdering om opprettholdelse av søknad.
Kriterier som blir evaluert

Krav til driftsmessig forsvarlig‐
vurdering
(nivå 1 ‐ sannsynlig)

Krav til reservasjon
Tilleggsvurdering
(nivå 2 ‐ overveienede sannsynlig) (nivå 3)

Ikke krav, men Statnett tar betalt
for tilretteleggere der det ikke er
avklart hvem som skal inngå
nettavtale og blir kunde av
Statnett.

Selskapet som forespør er i samme
konsern som det endelige
selskapet som skal inngå nettavtale
med Statnett.

Verdi

1. Kunde
Er selskapet som forespør / bestiller Statnetts
permanente kunde og part i nettavtale?

1

Verdi
2. Kundens anlegg
Beskrivelse av anleggene både produksjonsanlegg og
nettanlegg

Det er utarbeidet skissemessige
planer av anlegget

Verdi
3. Kapasitet
Behov for makseffekt i MW og informasjon om
eventuell opptrappingsplan inkludert forventet
effektprofil over året, eventuelt også
sesongvariasjoner/ døgnvariasjoner samt
opptrappingsplan med kvartaloppløsning.
Verdi
4. Prosjektplan

Dokumentert underlag for
makseffekt og opptrappingsplan
foreligger

Milepælsplan fra forespørselstidspunkt for prosjektet.

Plan for prosjektet foreligger på
overordnet nivå.

Verdi
5. Nødvendige tillatelser
Status på myndighetstillatelser inkl. regulering av
nødvendig tomt til anlegget
Verdi
6. Avtaler
Status på nødvendige privatrettslige avtaler som
tilgang til nødvendig areal ol.
Verdi
7. Idriftsettelsestidspunkt
Tidspunkt for når kapasiteten tas i bruk
Verdi
8. Finansiering
Finansieringsplan for prosjektet.
Verdi
9. Teknologimodenhet
Beskrivelse av modenheten (TRL) til teknologien i
virksomheten som skal anvende kraften. Se lenke for
definisjon og gradering.
Verdi
Totalverdi

Selskapet blir permanent
sluttkunde og blir avtalepart i
nettavtale ved idriftsettelse av
anlegget.

2

3

Detaljprosjektering er sluttført og
Det er etablert detaljerte planer og
fos 14. søknad er sendt Statnett
tegninger av anlegget
(systemansvarlig)
1
2
3
Kunden kan dokumentere
sesongvariasjoner/
døgnvariasjoner samt
opptrappingsplan med
kvartaloppløsning.

Effektbehov dokumenteres og
samsvarer med produksjonsplan
for kundens anlegg.
1

2
Detaljert framdriftplan for alle
faser av prosjektet med årlige
milepæler (bla. oppstart
byggearbeider og idriftsettelse av
anlegget).

1

Viktige milepæler er oppnådd, eks.
Investering er besluttet eller
oppstart byggeplass.
2

Ikke krav til at prosess er startet,
Søknad må være til behandling
men arealbehov må være definert
1

1

3
Alle myndighetstillatelser er avklart

2

Alle nødvendige avtaler er i
prosess.

Det foreligger oversikt over
nødvendige avtaler

3

3
Alle viktige avtaler er avklart.

2

3

Årstall for når anlegget er forventet
Anleggets tidspunkt for oppstart er Anleggets tidspunkt for oppstart er
trenger kapasitet skal være
innenfor 10 år fra søknad sendes
innenfor 5 år fra søknad sendes
estimert.
1
2
3
Realistisk plan for finansiering samt
Realistisk plan for finansiering skal basisfinansiering er etablert. Ved
Finansiering er avklart.
foreligge, men er ikke avklart.
planlagt myndighetsstøtte skal det
være avklart.
1
2
Ny teknologi klar for produksjon
(TRL>7)

Under utvikling (TRL>3)
1

3

Moden teknologi (TRL>8)
2

3

