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Vedlegg til produksjonsanlegg 
Elvia sin oppgave er å drifte strømnettet og transportere strømmen til og fra kunder. For at Elvia skal sikre korrekt behandling 
og prosjektering av nettanlegget kreves det at installatør fyller ut dette vedlegget for produksjonsanlegg. For mer 
informasjon vise det til standard nettleie- og tilknytningsvilkår samt vedlegg til standardavtale gjeldende for plusskunder.  

For korrekt behandling anbefaler Elvia 

Feltene i skjemaet fylles ut med tydelig bokstaver.            
Skjema fylles ut digitalt og lastes opp som PDF dokument. 

Elvia 
Tittel:  Vedlegg til produksjonsanlegg 
Dokumenttype: Krav dokument 
Versjon: 3.0 - 19.09.2022

Gyldig fra: 18.05.2022 

Leverandør 

Selskapsnavn 
Kontaktperson 
Telefon 
E-post

Anleggsdata 

Installasjon produksjonsanlegg Nytt anlegg

Installert effekt i kWp 
Årsproduksjon i kWh 
Total installert vekselretter effekt i kW 
Tilknyttes installasjonen batteri? 

Vekselretter 1 

Produsent 
Modell / typebetegnelse 
Antall faser 
Merkeeffekt i kW 
Antall like vekselrettere 

Vedlegg 
Lastes opp til melding 

i PDF filformat 

Konformitetserklæring 1 
Konformitetserklæring 2 
Enlinjeskjema 
Aktuelle datablad 
Vedlegg er enten på norsk eller engelsk 

Vekselretter 2 
Fylles ut ved ulike type modeller 
eller størrelser for vekselretter  

Produsent 
Modell / typebetegnelse 
Antall faser 
Merkeeffekt i kW 
Antall like vekselrettere 

Installasjonens 

utførelse 

Beskyttelse mot øydrift 
Aktiv effektrespons 
Krav til usymmetri overholdt? 
Tilfredsstiller gjeldende NEK-400 
Produksjonsanlegget tilknyttes nettet 
i overensstemmelse med norm 

Endring Nedtak
Type produksjonsanlegg Solkraft Vannkraft Vindkraft

1-fas

NeiJa 

3-fas

1-fas 3-fas

Ja
Ja

Ja

Nei
Nei
Nei
Nei

EN50438 (Begrenset til 16A/fase)
VDE-AR-N4105
EN50549-1 (EN50549-2 for høyspent)

Ja
Ja

Ja
JJaJaJaa

Ja
Ja

Ja
JJaa

Nei
Nei
Nei
Nei

JJaa Nei

https://assets.ctfassets.net/jbub5thfds15/4fjRFVPNoyrxBA3FUudZFJ/79115b226929c1aa0f6adbdf4912965b/vedlegg-til-standardavtale-gjeldene-for-plusskunder-2018.pdf
https://www.elvia.no/nettleie/avtaler-og-vilkar/avtaler-og-vilkar-gjelder-for-innlandet/
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 Mer informasjon: Tekniske krav til produksjonsanlegg i Elvia 

Spesifisering av ovennevnte punkter 

Leverandør 
- Fylles ut dersom installatør benytter annen leverandør for produksjonsanlegget.

Anleggsdata 
- Huk av for om produksjonsanlegget gjelder ny installasjon eller utvidelse/endring av det eksisterende anlegget.
- Huk av for type produksjonsanlegg.
- Oppgi installert solcelleeffekt i kWp.
- Oppgi forventet årsproduksjon for produksjonsanlegget i kWh.
- Oppgi total installert effekt i kW, ved flere vekselrettere i parallell summeres effekten fra disse.
- Tilknyttes installasjonen batterier for lokal lagring av energi, kreves det enlinjeskjema.

Vekselretter 1 
- Oppgi produsent av vekselretter.
- Oppgi modell og/eller typebetegnelse.
- Oppgi antall tilkoplet faser.
- Oppgi merkeeffekten som produsenten av vekselretter oppgir i databladet.
- Oppgi antall like vekselrettere som inngår i installasjonen.

Vekselretter 2 
- Fylles ut ved installasjon av ulike modeller eller størrelser av vekselrettere.

Installasjonens utførelse 
- Av sikkerhets- og driftsmessige årsaker må installasjonen være utstyrt med øydriftsvern.
- Produksjonsanleggene nedjusterer sin aktive effektproduksjon ved økende frekvens. Som angitt i VDE-4105:2019.

Ved frekvens over 51,5 Hz kobles anleggene ut.
- Ved normal drift eller ved feil skal produksjonsanlegget på ingen tidspunkt ha en usymmetri større enn 16A mellom

fasene. Det skal etableres kommunikasjon eller usymmetrivern for å ivareta nevnte grense for anlegg med mer enn tre 1-
fas vekselrettere.

- Aktuelle forskrifter fra 2018:
o NEK 400-4-43 for tilkopling av AC siden.
o NEK 400-5-51 for tilkopling i TN-nett.
o NEK 400-7-12 for Solcelle installasjoner.
o NEK 400-8-806 for tilkopling av batteri.

- Huk av for hvilken normer anlegget tilknyttes nettet i overensstemmelse med.

Vedlegg 
- Elvia godkjenner kun vedlegg i PDF filformat. Vedlegg skal lastes opp til meldinga før den sendes inn.
- Konformitetserklæring fra produsent av vekselretter skal legges ved (en konformitetserklæring er et

dokument som viser at produktet er typegodkjent iht. tilknytningsnormen som velges):
o Certificate of conformity of the network and system protection.
o Certificate of conformity for power generation units.

- Enlinjeskjema skal sendes inn dersom det tilkoples batterier.
- Aktuelle datablad som bør lastes opp:

o Enlinjeskjema som viser strengfordeling, vekselretter, batteri, sikringer, målere og inntakspunktet.
o Datablad for vekselretter, solcellepaneler og tilhørende komponenter.
o Prosjektbeskrivelse, installasjonsbeskrivelse, skjema og simulering fra PV programvare.

https://www.elvia.no/proff/nettilknytning/plusskunde/tekniske-krav-til-produksjonsanlegg/
https://www.elvia.no/proff/nettilknytning/plusskunde/tekniske-krav-til-produksjonsanlegg/
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