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2 Dokumenthistorikk 

Dato Forfatter Kommentar 

14.12.2017 NVE Første versjon 
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3 Innledning 

«Spenningskvalitet rapportering» er en løsning for innrapportering av spenningskvalitetsdata fra 

nettselskap til NVE.  

Dette dokumentet skal benyttes i et av følgende tilfeller: 

1) En ansatt i et selskap logger seg på for å utføre innrapporteringen. 

Selskapet kan da være et (nett)selskap som rapporterer for seg selv og/eller for andre nettselskaper. 

 

ELLER 

2) En ansatt i et nettselskap som logger seg på for å gi tilgang til et annet selskap til å utføre 

rapporteringen for det respektive nettselskapet. 
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4 Begrepsdefinisjoner 

4.1 Nettselskap 

Et innrapporteringspliktig nettselskap.  

4.2 Altinn-ansvarlig 

Person i et selskap som har Altinn-rollen «Tilgangsstyring» og som kan delegere roller i Altinn på vegne 

av selskapet. I utgangspunktet er Altinn-ansvarlig i selskapet også daglig leder, men ofte er dette ansvaret 

delegert til andre ansatte i selskapet.  
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5 Logge på «Spenningskvalitet rapportering» 

 

OBS! For å kunne logge deg på «Spenningskvalitet rapportering» må du ha Altinn-rollen «Energi, miljø og klima» 

på vegne av selskapet som utfører rapporteringen.  

Dersom du ikke har denne rollen, kontakt Altinn-ansvarlig i ditt selskap og henvis til NVEs websider. 

Slik logger du deg på «Spenningskvalitet rapportering»: 

1.  Gå til «Spenningskvalitet rapportering» -siden i Altinn ved å klikke her.  

2. Logg på Altinn ved hjelp av foretrukket påloggingsmekanisme. 

Velg selskapet som skal utføre rapporteringen (og som du representerer) fra nedtrekklisten med 

aktører.  

 

OBS! Dersom selskapet ikke vises i nedtrekklisten med aktører, klikk på «Vis flere» i denne nedtrekklisten, 

og/eller kryss av for «Vis også underenheter (bedrifter) i valglisten». Se bildet under. 

 
 

3. Klikk på «Fortsett» -knappen. 

Skjermbildet under viser en bruker som logger seg på vegne av selskapet «DITT SELSKAPS AS». 

 

 

4. Du bør nå være pålogget i «Spenningskvalitet rapportering»-tjenesten. 

På forsiden vil du se en nedtrekkliste med alle nettselskapene som du kan rapportere for. 

 

OBS! Dersom du skal kun rapportere for ditt nettselskap, så bør du finne kun dette i nedtrekklisten.  

Dersom du skal rapportere for flere nettselskaper (eventuelt i tillegg til ditt nettselskap), så bør du finne alle 

https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/leveringskvalitet/spenningskvalitet/informasjon-om-rapportering-av-spenningskvalitet/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/norges-vassdrags--og-energidirektorat-nve/innrapportering-av-spenningskvalitet/
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disse nettselskaper i nedtrekklisten. 

 

Skjermbildet under viser en bruker som er innlogget på vegne av selskapet «DITT NETTSELSKAP AS» og som skal innrapportere data. 

Rapporteringsperioden og enkelte detaljer i skjermbildet kan variere. 

 

5. Dersom du opplever feil istedenfor å se et skjermbilde likt det over, vennligst les nøye 

feilmeldingen og følg anvisningen i denne. 

6. Dersom du ikke finner noen av nettselskapene som du skal rapportere for i nedtrekklisten, så 

kan dette skyldes at de respektive nettselskapene ikke har gitt ditt selskap tilgang.  

Et nettselskap kan gi tilgang til ditt selskap for rapportering vha «Tilgangskontroll»-

funksjonaliteten, se neste punkt. 

7. For å kunne gi tilgang til et annet selskap for å utføre rapporteringen på vegne av ditt 

nettselskap, gjør slik: 

7.1. Sørg for at du er pålogget på «Spenningskvalitet rapportering», på vegne av ditt nettselskap, 

slik som forklart i dette dokumentet i kapittel 5, punktene 1 til 7. 
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7.2. Klikk på «Tilgangskontroll»-knappen i venstre meny. 

 

7.3. Fyll inn organisasjonsnummeret til selskapet som skal utføre innrapporteringen, og klikk på 

«Hent organisasjon»-knappen. 

 
 

7.4. VIKTIG: Husk å klikke på «Lagre»-knappen! 

7.5. Selskapet som skal utføre innrapporteringen har nå tilgang til rapporten for ditt nettselskap.  

OBS! Selskapet som skal utføre innrapporteringen må følge trinn i dette dokumentet i kapittel 5, punktene 

1 til 7, for å kunne logge seg på «Spenningskvalitet rapportering». 

 

 


