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Oslo, 15.05.2022

Reservasjon og fordeling av kapasitet
1. Innledning
Dette brevet senders større kunder som etterspør og ønsker å reservere kapasitet i strømnettet. Dette
dokumentet gjelder prosjekter med effektbehov > 2 MW som ikke defineres som ordinært forbruk, se punkt
3.8. Ved tvil, ta kontakt med Elvia.
Nettselskapet har plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet, og Elvia følger de til enhver tid
gjeldende lover og regler for tilknytning til nett.
På noen lokasjoner i Elvia sitt nettområde er det etterspørsel etter mer kapasitet enn hva som er tilgjengelig
i nettet, slik at det oppstår kø for tilknytning eller økt kapasitet. Formålet med dette brevet er å presisere
hvilke kriterier Elvia legger til grunn for reservasjon av kapasitet, eller eventuelt plass i kapasitetskø, i vårt
nettområde innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Tydelige kriterier for reservasjon og bestilling av
kapasitet danner grunnlag for forutsigbarhet og likebehandling av kundene.

2. Innhold
-

-

Beskrivelse av Elvia sin prosess og kriterier for reservasjon
o Definisjoner og figurer
o Forespørsel om kapasitet
o Prosess frem til reservert kapasitet og inngåelse av konseptutredningsavtale
o Kriterier for modenhet – Elvia sin håndtering av reservasjoner
o Oppfølging og fremdrift i planleggefasen
o Oppfølging og fremdrift i utførefasen
o Tilknytning i underliggende nett
o Reservasjon av kapasitet til ordinært forbrukt
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3. Beskrivelse av Elvia sin prosess og kriterier for reservasjon
3.1 Definisjoner og figur
Definerte ord og begreper er i dette dokumentet skrevet med stor forbokstav.
«Driftsmessig Forsvarlig»:
Med Driftsmessig Forsvarlig menes at tilknytningen ikke skal gå ut over leveringskvaliteten eller
leveringssikkerheten til eksisterende kunder. Det betyr at spenningsgrenser som følger av forskrift om
leveringskvalitet i kraftsystemet, må opprettholdes, også i underliggende og tilgrensende nett. I tillegg skal
ikke overføringsgrenser (strømgrenser) for komponenter i tilgrensende og overliggende nett overskrides.
Dersom det ikke er Driftsmessig Forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett,
innebærer tilknytningsplikten at nettselskapet må utrede, evt. søke konsesjon, og gjennomføre nødvendige
investeringer i nettet for å kunne gi tilknytning, uten ugrunnet opphold, samt etter omstendighetene kreve
inn anleggsbidrag fra kunden.
«Konseptutredning»:
Med Konseptutredning menes det nødvendige utredningsarbeidet som gjøres i konseptfasen i Elvia sin
byggeprosess, se figur 1. Nødvendig utredningsarbeid innebærer vurderinger av teknisk løsning og
utarbeiding av underlag til en eventuell konsesjonssøknad. Målet med Konseptutredningen er å komme frem
til en omforent teknisk løsning for kundens behov, slik at Elvia kan gå videre inn i planleggingsfasen.

Oversiktsfigur som viser prosessen frem til reservert kapasitet / plass i kapasitetskøen:

Figur 1: Figuren viser en oversikt over sentrale aktiviteter som beskrives i dette dokumentet frem til Konseptfasen i Elvia sin
byggeprosess. Se mer om byggeprosessen til Elvia under Vedlegg. (BP = Beslutningspunkt)
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3.2 Forespørsel om kapasitet
Ved konkret forespørsel om kapasitet sendes skjemaet Forespørsel om tilknytning av større prosjekter til
Elvia. Forespørselen skal minimum oppfylle følgende punkter for at Elvia kan starte behandling:
a. Kontaktinformasjon til kunde
b. Ønsket maks effekt (> 2 MW) og evt. opptrappingsplan med tidsangivelser (mnd/år)
c. Type forbruk eller produksjon (Solcellepark, Datasenter, Batterifabrikk e.l.)
d. Anleggets beliggenhet (dersom henvendelsen gjelder flere lokasjoner må det sendes én
forespørsel per lokasjon)
Dersom det tidligere har pågått dialog med Elvia, kan kunden alternativt bes å bekrefte punktene a-d per epost.

3.3 Prosessen frem til reservert kapasitet og inngåelse av konseptutredningsavtale
Etter at kunden har innsendt tilstrekkelig utfylt forespørsel gjør Elvia en innledende vurdering av om
tilknytningen er Driftsmessig Forsvarlig, dvs. om det er kapasitet til å koble til det omsøkte effektbehovet i
Elvia sitt eksisterende nett, ved å utføre en overordnet analyse av nettet. Kunden vil også få informasjon
vedrørende om det er kø på kapasiteten i området allerede. Dersom kunden har oppgitt tilstrekkelig
informasjon, gjøres denne vurderingen vederlagsfritt.
Dersom den innledende vurderingen viser at det er Driftsmessig Forsvarlig eller det er rimelig avklart hvilke
tiltak som må gjøres, får kunden også et uforpliktende kostnadsestimat. Det vil variere ut ifra nettsituasjonen
om kunden mottar det uforpliktende kostnadsestimatet i samme svar, eller om Elvia trenger noe lengre tid til
å presentere dette. I noen tilfeller trenger også Elvia mer informasjon fra kunden. I slike tilfeller kan det være
aktuelt å inngå en avtale om utvidet utredning. Kunde må dekke (sin forholdsmessige andel av)
utredningskostnadene som påløper. Tid for å få gjennomført utredninger vil variere fra sak til sak.
I Elvia sitt svarbrev med innledende Driftsmessig Forsvarlig-vurdering, og evt. det uforpliktende
kostnadsestimatet, vil Elvia også oversende kriterier for modenhet gitt i kap. 3.4. Bestått
modenhetsvurdering er et vilkår for å gå videre og reservere kapasitet eller få plass i en evt. kapasitetskø.
Hvis kunden ønsker å gå videre med prosjektet, og samtidig oppfyller kriteriene for modenhet, inngås en
konseptutredningsavtale slik at Elvia kan utrede hvilke tiltak i nettet som må til for å kunne tilknytte kunden.
Avtalen inngås i overgangen fra utrednings- til konseptfasen, og før beslutningspunkt 1 (BP1).
Videre konseptutredning skal nettselskapet ta betalt for slik det fremgår av forskrift om økonomisk og
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, § 17-5.
Elvia sender etter bestått modenhetsvurdering henvendelse til Statnett om kapasitet i transmisjonsnettet.
Bakgrunnen for dette er at Statnett krever at det forespurte prosjektet er tilstrekkelig modent før de gjør
denne vurderingen. Imidlertid vil Elvia i noen tilfeller tidligere i prosessen, basert på tidligere kontakt med
Statnett, kunne si noe om sannsynligheten for kapasitet i transmisjonsnettet. På grunn av at
konseptutredningsavtalen mellom kunden og Elvia er basert på Driftsmessig Forsvarlig-vurderingen av Elvia
sitt nett, kan denne måtte justeres på bakgrunn av informasjonen fra Statnett. Mer om
konseptutredningsavtale følger i 3.4.
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3.4 Kriterier for modenhet - Elvia sin håndtering av reservasjoner
Elvia plikter å ha klare kriterier for hvordan reservasjoner og eventuelt kø for tildeling av kapasitet skal
håndteres. Reservasjon av kapasitet skal være tidsbegrenset, slik at kunder som ikke overholder oppsatte
frister for fremdrift må vike plass for andre kunder som har behov for kapasiteten. For mer informasjon om
føringer fra våre myndigheter, se Fordeling av ledig kapasitet på Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
sine nettsider.
I tråd med disse føringene må kunden dokumentere at prosjektet er modent iht. Elvia sine kriterier.
Dokumentasjonen på modenhet må fremlegges før konseptutredningsavtale kan inngås før
beslutningspunkt 1 (BP1). Tidspunktet kunden får reservert kapasitet eller får plass i kapasitetskøen vil
baseres på prinsippet «først i tid, best i rett», basert på datoen Elvia mottok tilstrekkelig dokumentasjon på
modenhet. For prosjekter som er sendt inn før 15. mai 2022 vil også dato Elvia mottok komplett forespørsel i
tråd med punkt 3.2 innvirke på plasseringen i en evt. kø.
Elvia skal gjennom kundens dokumentasjon settes i stand til, i samarbeid med kunden, å kunne gå i gang med
konseptutredning med sikte på en investeringsbeslutning. Ved behov for at Elvia sender konsesjonssøknad
(gjelder normalt tilknytninger som utløser tiltak i regionalnettet), vil det forhold at kunden langt på vei har
gitt Elvia nødvendig informasjon for å utarbeide en slik søknad, være en indikator for om det er grunnlag for
å gå i gang med konseptutredning, se veileder for utforming av søknader om konsesjon for nettanlegg.
Dokumentasjon på modenhet bør som et minimum inkludere:
1.

Konsept for utbyggingen som synliggjør en moden plan for effektbehovet

For at konseptet skal bli vurdert som modent må det tydelig fremgå hvilket selskap som vil bli permanent
nettkunde etter spenningssetting, med fullt selskapsnavn og organisasjonsnummer. Bekreftelsen skal
komme fra selskapet selv og ikke via ekstern konsulent, tilrettelegger eller lignende. Er eier og bruker av
nettanlegg ikke samme foretak skal det fremlegges bekreftelse fra begge parter. Dersom sluttkunde ikke er
avklart på dette tidspunktet skal dette begrunnes, i tillegg skal det opplyses om sannsynlighet og tidspunkt
for når sluttkunde er avklart. Slik begrunnelse begrenser likevel ikke Elvia sin adgang til å avslå
modenhetsvurderingen.
Det må dokumenteres at det er et reelt behov for forespurt kapasitet og når det er forventet at anlegget
skal være ferdig utbygd. Dette omfatter blant annet:
 Ønsket effektbehov (kW/MW) ved spenningssetting med et foreløpig effektbudsjett, opptrappingsplan
og vurdering av mulighet for fleksibilitet og eventuelle avbruddskonsekvenser.
 Foreløpig fremdriftsplan for kundens utbygging. Denne skal blant annet omfatte offentlig- og
privatrettslige tillatelser som må innhentes, samt andre sentrale tidsfrister og milepæler og ønsket
tidspunkt for spenningssetting (minimum årstall og antatt kvartal).
2.

Tomt og reguleringsstauts
Dokumentasjon av eierskap eller tilstrekkelige privatrettslige rettigheter til bruk av areal for
gjennomføring av prosjektet.
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Dokumentasjon på at arealet er satt av til riktig arealformål i kommuneplanen, eller sannsynliggjøre at
omregulering vil skje innen rimelig tid, for å gjennomføre prosjektet. I tillegg til dette må kunden kunne
dokumentere hvordan eventuelle rekkefølgebestemmelser vil ivaretas.
3. Finansiering
Sannsynliggjøring av at det er finansielt mulig å gjennomføre prosjektet iht. uforpliktende
kostnadsestimat.
4. Sannsynlighetsvurdering
Elvia ber kunden gi en egen vurdering av sannsynligheten for at prosjektet vil bli realisert på ønsket
tidspunkt for spenningssetting. Vurderingen bør inneholde refleksjoner rundt markedsmessige
utfordringer for selskapets virksomhet og faktiske, rettslige og finansielle/økonomiske utfordringer som
kan føre til forsinkelser i fremdriftsplanen. For eventuelle utfordringer som er av vesentlig art bes det om
en redegjørelse som også inneholder en vurdering av sannsynlighet for at utfordringen vil inntreffe.
Elvia avgjør etter en skjønnsmessig vurdering om den fremlagte dokumentasjon oppfyller kravene til
modenhet. Dersom Elvia mener dokumentasjonen ikke oppfyller kravene, vil kunden få en kort frist til å
komme med en uttalelse til Elvia. Hvis Elvia etter å ha mottatt slik uttalelse fortsatt mener dokumentasjonen
ikke oppfyller kravene, vil ikke kunden få reservert kapasitet eller få plass i kapasitetskøen.
Dersom Elvia mener kundens prosjekt har bestått modenhetsvurderingen, vil:
a) Kunden inngå en konseptutredningsavtale med Elvia, hvor kunden forplikter seg til fremdrift og
vesentlige milepæler (dette gjelder tilfeller der det ikke er kapasitetskø), eller
b) Kunden settes i kapasitetskø. I dette tilfellet vil kunden først inngå konseptutredningsavtale med
Elvia når kunden kommer først i køen.
Etter bestått modenhetsvurdering henvender Elvia seg til Statnett om kapasitet i overliggende nett. Dersom
det er kapasitet, vil Elvia bestille nettkapasitet i overliggende nett. Dersom det ikke er kapasitet må kunden
basert på dette vurdere om prosjektet fortsatt ønskes gjennomført. Hvis videreføring ønskes, må avtalt
fremdrift i konseptutredningsavtalen justeres iht. nødvendige tiltak i transmisjonsnettet.
En videre Konseptutredning skjer i tett dialog med kunden. Dersom kunden på et tidspunkt ikke ønsker å gå
videre, ikke følger avtalt fremdrift eller betaling, kravene til modenhet etter Elvia sin vurdering ikke lengre er
oppfylt, eller lignende, har Elvia rett til å fjerne kundens reservasjon av kapasitet / ta kundens prosjekt ut av
køen. Reservert kapasitet vil da fristilles til andre kunder, slik at disse rykker frem i køen.
Elvia skal på ethvert tidspunkt kunne be kunden om en oppdatering på fremdriften i prosjektet, herunder
utviklingen ift. milepæler.
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3.5 Oppfølging og fremdrift i planleggingsfasen
Etter at konseptfasen er fullført, og kunden ønsker å gå videre med prosjektet, må det inngås en
planleggingsavtale før det foretas videre prosjektering. Kunden forplikter seg til videre betaling og fremdrift
i planleggingsfasen, og Elvia har rett til å avvikle reservasjonen på grunnlag av uteblitt fremdrift på
tilsvarende måte som i konseptfasen.

3.6 Oppfølging og fremdrift i utførelsesfasen
I slutten av planleggingsfasen vil kunden få tilbud om anleggsbidragsavtale. For å gå videre aksepterer
kunden avtalen med tilbud om anleggsbidrag og betaler iht. omforent betalingsplan. Senest 3 måneder etter
inngåelse av anleggsbidragsavtalen må kunden dokumentere at bygging av kundens anlegg er igangsatt
og/eller at det er inngått bindende avtaler om bygging av anlegg. Eksempler på dokumentasjon er signerte
avtaler med utstyrsleverandør/ entreprenør eller kvitteringer for utført arbeid. Etter en konkret vurdering
kan Elvia godta slik dokumentasjon i form av skriftlig signerte bekreftelser fra utstyrsleverandør/entreprenør
om at bindende avtaler om arbeid er inngått. Dersom kunden ikke overholder fristen, kan kunden miste
tildelt nettkapasitet.

3.7 Tilknytning i underliggende nett
Ved tilknytning i underliggende nett (hvor Elvia ikke er områdekonsesjonær), vil den lokale netteier
videreformidle sine kunders bestillinger til Elvia. Når Elvia vurderer en enkelt kundes forespørsel, avklarer
Elvia summen av planer for produksjon og forbruk i området, slik at ikke samme kapasitet tildeles flere
kunder samtidig.
Lokal netteier må forespørre Elvia om nettkapasitet på lik linje med andre kunder.

3.8 Reservasjon av kapasitet til ordinært forbruk
Selv om det på noen lokasjoner vil oppstå kø for tilknytninger, har Elvia anledning til å holde av kapasitet til
ordinært forbruk innenfor rammene av til enhver tid gjeldende lover og regler 1.
Hva er ikke ordinært forbruk i Elvia sitt nettområde:
•

Laster over 2 MW regnes ikke som ordinært forbruk, med mindre forbruket inngår i Elvia sine
prognoser basert generisk utvikling i området.

I praksis vil det si at forbruk over 2 MW må vurderes i det enkelte tilfellet.

1

Se blant annet skriv fra RME om at «Det er tillatt å holde av noe kapasitet til vanlige strømkunder».
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4. Vedlegg

Figur 2 viser innledende faser i Elvia sin byggeprosess med relevante beslutningspunkter

