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Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting  ̶  

Statnett  

Vi viser til revisjon av Statnett sin etterlevelse av tilknytningsplikten og oversender rapporten fra 

revisjonen som ble holdt 17. april 2018. Revisjonen var varslet i brev av 23. januar 2018. 

NVE fant 6 avvik. Rapporten beskriver de avvikene som ble avdekket ved revisjonen.  

Dere må sende dokumentasjon på at avvikene er lukket innen de tidsfristene som er gitt. 

Dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfristene som er gitt, varsler NVE om at vi vil vurdere å 

treffe vedtak om retting.  

Dere kan uttale dere til denne rapportene innen 22. juni 2018. Det er særlig viktig at dere supplerer 

faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil 

NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen 

NVE har ført tilsyn med Statnett som eier av transmisjonsnettet i Norge. Formålet med tilsynet var å 

kontrollere Statnett sin praksis for å etterleve plikten til å gi tilknytning til ny produksjon og nytt forbruk 

av strøm, og legge til rette for produksjons- og forbruksøkninger.  

Nettselskapene er monopoler og selskapenes plikter og rettigheter er derfor nærmere regulert i 

energiloven og tilhørende forskrifter. Blant annet er de pålagt å gi nye kunder tilknytning og å legge til 

rette for produksjons- og forbruksøkninger. Denne plikten korresponderer med en rett for aktører til å 

knytte seg til nettet, og en rett til økt kapasitet ved eksisterende tilknytning.  

Som eier av transmisjonsnettet har Statnett en spesielt viktig rolle i saker som gjelder tilknytning. En del 

større produksjons- og forbrukskunder er direkte tilknyttet transmisjonsnettet. I tillegg vil mange som 

knytter seg til underliggende nett ha behov for forsterkninger i transmisjonsnettet. Et sentralt formål med 

revisjonen er å sikre at hensynet til disse aktørene er ivaretatt. 

1.2 Revisjonsgrunnlag 

1.2.1 Rettslig grunnlag for revisjonen 

Generelt om tilknytningsplikten 

Det rettslige grunnlaget for revisjonen var følgende: 

 Energiloven § 3-4 

 Energilovforskriften § 3-4 

 



 

 

Side 4 

 

Tilknytningsplikten i ovennevnte bestemmelser må tolkes i lys av energilovforskriften § 4-4 bokstav d), 

e) og f) som regulerer markedsadgang og tariffer, nøytral opptreden og informasjon til kunder. 

 

I denne revisjonen har NVE vurdert følgende elementer i tilknytningsplikten: 

1. Tidsbruk  

2. Informasjon 

3. Likebehandling 

4. Unntak for tilknytning 

   

Tidsbruk 

For at retten til tilknytning skal ha en realitet for nettkunden, må det være fremdrift i sakene. En lang 

behandlingstid hos nettselskap kan medføre tap for kunden og i verste fall til at prosjektet ikke 

gjennomføres. 

For tilknytning av produksjon er det i energilovforskriften § 3-4 fjerde ledd presisert at 

«Tilknytningsplikten omfatter, om nødvendig, en plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i 

nye nettanlegg uten ugrunnet opphold.»  

En tilsvarende plikt ved tilknytning av forbruk må innfortolkes i energiloven § 3-4, noe som også er 

forutsatt i forarbeidene til loven, Ot.prp.nr. 62 (2008-2009) s 37. Det står følgende: «Nettselskapet 

plikter å utrede, omsøke og bygge nett uten ugrunnet opphold, slik at det så snart som mulig blir 

driftsmessig forsvarlig å tilknytte forbruket.» 

Etter NVEs vurdering må vilkåret «uten ugrunnet opphold» gjelde for alle aktiviteter som er nødvendig 

for å sikre tilknytning for kunden. Foruten de aktivitetene som er nevnt i energilovforskriften § 3-4 

fjerde ledd, må også følgende aktiviteter fra nettselskap skje uten ugrunnet opphold (listen er ikke 

uttømmende): 

 svar på henvendelser fra kunder og underliggende nett  

 utredning og svar på spørsmål om tilknytning er driftsmessig forsvarlig 

 søknad om dispensasjon for de tilfellene der nettselskap mener det er grunnlag for unntak    

Alle steg i prosessen frem mot en tilknytning skal skje uten ugrunnet opphold. Hva som ligger i «uten 

ugrunnet opphold» må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Veiledende tidsangivelser kan være nyttig 

som informasjon til kundene, men kravet vil likevel være «uten ugrunnet opphold».  

Manglende ressurser vil normalt ikke være en gyldig grunn til å utsette en handling. Samtidig må 

nettselskap sørge for at ressursene utnyttes effektivt og at virksomheten ikke overbemannes. I kortvarige 

perioder kan derfor manglende ressurser være en gyldig grunn til at noen aktører må vente.  

For å kunne oppfylle vilkåret om «uten ugrunnet opphold» må nettselskap ha oversikt over pågående 

saker og status på sakene til enhver tid. Nettselskap har også ansvar for å informere relevante aktører 

slik at det ikke oppstår misforståelser med hensyn til hvem som har ansvar for neste steg i prosessen.  

Prosessen frem mot en tilknytning skal skje uten ugrunnet opphold. Nettkonsesjonærenes rutiner og 

ressursbruk må gjenspeile de ulike pliktene som følger av tilknytningsplikten for å sikre fremdrift. Ulike 

kriterier som legges til grunn i nettkonsesjonærens vurderinger bør være lett tilgjengelige for berørte 

aktører og fremgå tydelig av kommunikasjonen mellom nettkonsesjonær og aktøren. Dette gjelder særlig 

i vurderingen av driftsmessig forsvarlig.  
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NVE legger til grunn at ved tilknytning hvor det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til 

eksisterende nett skal investeringer i nettet skje uten ugrunnet opphold. Grunnet opphold vil normalt kun 

være den tiden det tar for å gjennomføre tilknytningsprosessen når de ulike delene av prosessen med å 

utrede, søke og investere gjøres innen den tiden det tar for tilsvarende investeringer. NVE presiser at 

Statnetts plikt til å gjennomføre selve investeringen uten ugrunnet opphold gjelder fra det tidspunktet 

aktøren kan dokumentere sin investeringsbeslutning.  

 

Uenighet om valg av nettløsning er ikke grunnlag for å utsette tilknytning mer enn det som er nødvendig 

for å få avklart uenigheten. I slike tilfeller har Statnett et ansvar for å sikre fremdrift i 

tilknytningsprosessen og om nødvendig bringe saken inn til NVE for avgjørelse på et tidlig tidspunkt, jf. 

energilovforskriften § 3-4 første ledd. 

 

Nettkonsesjonæren kan ikke utsette tilknytningen, med mindre det enten er gitt fritak eller er gitt vilkår 

som innebærer en utsettelse i nødvendige konsesjoner. Nettkonsesjonærene kan ikke på egen hånd 

fastsette krav til minstevolum. 

 

Informasjon 

 

I henhold til energilovforskriften § 4-4 bokstav f har nettselskap informasjonsplikt når det gjelder tariffer 

og vilkår for bruk av nettet:  

 «Konsesjonæren skal på eget tiltak informere om tariffer og vilkår for bruk av nettet.  

 Konsesjonæren plikter på forespørsel å gi kunder informasjon om beregning av tariffer og 

vilkår som er aktuelle for kunden.» 

«Vilkår for bruk av nettet» omfatter blant annet vilkår for tilknytning. Nettselskap skal derfor på eget 

tiltak gi generell informasjon om tilknytning. Det fremgår ikke av forskriften hvordan dette skal gjøres, 

men det mest nærliggende er at slik informasjon er tilgjengelig på nettselskapets hjemmeside. 

Informasjonen må være tilstrekkelig detaljert slik at både eksisterende og potensielle kunder vet hva de 

har krav på, hvordan de skal gå frem for å sikre tilknytning og hvor lang tid dette forventes å ta. 

I andre setning fremgår det at nettselskap på forespørsel skal gi informasjon om vilkår som er aktuelle 

for kunden. Krav om «forespørsel» bør ikke tolkes for strengt. NVE mener at henvendelser om 

tilknytning skal normalt anses som en forespørsel om informasjon. For aktører som tar kontakt, men 

som skal tilknyttes underliggende nett, bør Statnett snarest gi informasjon om hvilket selskap aktøren 

skal henvende seg til. 

For tilknytning av produksjon fremgår det av energilovforskriften § 3-4 andre ledd at nettselskap plikter 

å legge frem en tidsplan for behandling av søknad om nettilknytning. For de tilfellene der det er behov 

for investeringer i nettet, fremgår det av fjerde ledd at nettselskap plikter å legge frem en realistisk og 

veiledende tidsplan for nettilknytningen. Dersom det skjer vesentlige endringer i en tidsplan for en 

konkret kunde, bør ny plan sendes kunden med forklaring om årsaken til endringen. 

NVE legger til grunn at tilsvarende gjelder henvendelser som gjelder uttak av elektrisk energi.  

Likebehandling 

Kravet om nøytral og ikke-diskriminerende opptreden, jf. energilovforskriften § 4-4 bokstav e, gjelder 

også i tilknytningssaker. Som utgangspunkt skal saker om tilknytning behandles i den rekkefølge de 

kommer inn til nettselskap. Eventuelle unntak bør bare gjøres etter forhåndsdefinerte kriterier. Dersom 

det fastsettes kriterier for å prioritere saker bør disse gjøres tydelig kjent for alle berørte aktører. 
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I tilfeller der flere aktører ønsker tilknytning og det ikke er tilstrekkelig kapasitet til alle, skal fordeling 

av ledig kapasitet skje på objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Ved slik fordeling av ledig kapasitet 

skal det fremgå klart av nettkonsesjonærens praksis hvilke kriterier som gjelder. Tildelingen av ledig 

kapasitet skal være tidsbegrenset og betinget av at aktøren benytter seg av denne innen den fristen som 

er fastsatt av nettselskapet. Tidsbegrensingen skal normalt ikke fastsettes for lengre tid enn hva som vil 

være nødvendig for at aktøren kan ta sin investeringsbeslutning og at det gis en ytterligere tidsfrist for 

selve utbyggingen. Vilkårene for tildeling og tidsbegrensning skal gjøres kjent for aktørene og følges 

opp av nettkonsesjonæren. 

 

Unntak for tilknytningsplikten 

Som utgangspunkt har alle aktører rett til tilknytning. Eventuelle unntak må fastsettes i vedtak fra NVE 

eller OED for henholdsvis produksjon og forbruk, jf. energiloven § 3-4 andre og tredje ledd. Nettselskap 

kan ikke selv gjøre unntak, men må søke om unntak, enten sammen med konsesjonssøknad dersom det 

er gjelder krav til minstevolum eller i en egen dispensasjonssøknad.  

 

For produsenter som ber om tilknytning kan nettkonsesjonæren søke om fritak fra tilknytningsplikten 

dersom utbygging av nett og produksjon samlet ikke anses som samfunnsmessig rasjonelt. For å sikre 

likebehandling bør nettkonsesjonæren på forhånd ha tydelige kriterier for når og i hvilke tilfeller det vil 

være aktuelt å søke fritak. Det bør fremgå tydelig av nettkonsesjonærens informasjon til aktørene at det 

ikke er tilsvarende mulighet til å søke om fritak for forbruk. For forbruk kan det bare gis unntak i 

ekstraordinære tilfeller. 

1.2.2 Faktisk grunnlag for revisjonen 

I forbindelse med revisjonen har NVE bedt om og mottatt en oversikt over alle henvendelsene om 

tilknytning som Statnett har mottatt i perioden 2015-2017 samt alle dokumentene i fire konkrete saker. 

NVE har også gjennomgått informasjon om tilknytning som finnes på Statnett sine internettsider. Videre 

har NVE mottatt en powerpoint presentasjon fra Statnett som viser Statnett sine rutiner for tilknytning. I 

tillegg har NVE gjennomført tilsynsmøte hos Statnett den 17. april 2018. 

1.3 Tema for revisjonen 

Revisjonen omhandlet følgende tema: 

Statnetts praksis ved nye tilknytninger av produksjon og forbruk eller ved produksjons- og 

forbruksøkninger enten direkte til transmisjonsnettet eller når Statnett mottar henvendelse fra 

underliggende nettselskap. 

1.4 Funn 

6 avvik 

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og 

vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter. 

1.5 Generelle kommentarer 

Statnett har gjennom oversendt dokumentasjon og i revisjonsmøte gitt en god og utfyllende beskrivelse 

av de utfordringene selskapet står overfor ved tilknytning av nytt forbruk og ny produksjon. NVE er klar 

over at Statnett for tiden har en betydelig økning i antall henvendelser om tilknytning. Det er i den 

sammenheng viktig at Statnett har på plass gode rutiner for å kunne behandle alle typer henvendelser på 
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en effektiv måte. NVE er positive til at Statnett opplyser at de jobber med å gjennomgå selskapets 

interne rutiner, oppdatering av informasjonen på nettsidene osv. Dette er viktige tiltak som vil bidra til at 

aktører som henvender seg til Statnett får bedre informasjon og at tilknytning kan gjennomføres når 

aktører ber om det.  

 

NVE har i denne revisjonen rettet fokus på Statnetts sin gjeldende praksis og ikke konkret sett på 

enkeltsaker eller vurdert Statnett sine planlagte endringer i praktisering av tilknytningsplikten.  

 

2 Beskrivelse av avvik  

Avvik 1 (Tidsbruk ved tilknytning av forbruk) 

Krav § 3-4 i energiloven innebærer en plikt for Statnett til å gjennomføre de nødvendige 
stegene for å tilknytte nytt forbruk eller legge til rette for forbruksøkninger uten 
ugrunnet opphold.  

Avviket Statnett gjennomfører ikke de ulike stegene i prosessen frem mot tilknytning av 

nytt forbruk eller forbruksøkning uten ugrunnet opphold  

NVEs vurdering Statnett har i møtet med NVE opplyst at de ulike stegene i prosessen frem mot 

tilknytning ikke alltid skjer så raskt som ønskelig. På noen områder er Statnett sine 

interne retningslinjer ikke tilstrekkelig gode til å sikre fremdrift i sakene. Videre 

opplyser Statnett at de ikke har tilstrekkelig antall saksbehandlere til å 

gjennomføre de ulike stegene så raskt som ønskelig.  

NVE har gjennomgått noen enkeltsaker hvor de ulike stegene frem mot tilknytning 

ikke har skjedd uten ugrunnet opphold.  

NVE vurderer at Statnett ikke har en praksis som sikrer at de ulike stegene i 

prosessen frem mot tilknytning av nytt forbruk eller forbruksøkning skjer uten 

ugrunnet opphold. Dette gjelder blant annet følgende handlinger: 

 Svar på henvendelser fra aktører og underliggende nettkonsesjonærer.  

 Utredning og svar på spørsmål om tilknytning er driftsmessig forsvarlig. 
 Plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg. 
 Sørge for fremdrift om avklaring av alternative nettløsninger og ved 

uenighet om nettløsninger. 
Hvordan lukke Statnett må til enhver tid sørge for fremdrift av de ulike stegene i 

tilknytningsprosessen uten ugrunnet opphold for alle henvendelser fra forbruk. 

Statnett må legge frem en beskrivelse av hvordan selskapet fremover vil sørge for 

at nytt forbruk får tilknytning og at forbruksøkninger kan gjennomføres uten 

ugrunnet opphold.   

Årsaken til avviket synes delvis å være ressursmangel og delvis mangelfulle 

rutiner. Avviket kan derfor lukkes ved at Statnett fremlegger nye rutiner og en 

plan for tilstrekkelig bemanning. 

Frist for lukking 1.1.2019  
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Avvik 2 (Tidsbruk ved tilknytning av produksjon) 

Krav § 3-4 i energiloven og § 3-4 i energilovforskriften innebærer en plikt for Statnett 
til å gjennomføre nødvendige stegene for å tilknytte ny produksjon eller legge til 
rette for produksjonsøkninger.  

Avviket Statnett gjennomfører ikke de ulike stegene i prosessen frem mot tilknytning av ny 

produksjon eller produksjonsøkning uten ugrunnet opphold.  

NVEs vurdering Statnett har i møtet med NVE opplyst at de ulike stegene i prosessen frem mot 

tilknytning ikke alltid skjer så raskt som ønskelig. På noen områder er Statnett sine 

interne retningslinjer ikke tilstrekkelig gode til å sikre fremdrift i sakene. Videre 

opplyser Statnett at de ikke har tilstrekkelig antall saksbehandlere til å 

gjennomføre de ulike stegene så raskt som ønskelig. Statnett opplyser at det settes 

interne krav til minste produksjonsvolum for å investere i nødvendige nettanlegg 

ved tilknytning av produksjon. 

NVE har gjennomgått noen enkeltsaker hvor de ulike stegene frem mot tilknytning 

ikke har skjedd uten ugrunnet opphold.  

Statnett har etter NVEs vurdering ikke en praksis som sikrer at henvendelser fra 

produsenter som ønsker tilknytning eller produksjonsøkning alltid skjer uten 

ugrunnet opphold.  

Dette gjelder blant annet følgende handlinger: 

 Svar på henvendelser fra aktører og underliggende nettkonsesjonærer.  

 Utredning og svar på spørsmål om tilknytning er driftsmessig forsvarlig. 
 Plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg. 
 Sørge for fremdrift om avklaring av alternative nettløsninger og ved 

uenighet om nettløsninger. 
 Søknad om dispensasjon for de tilfellene der Statnett mener det er 

grunnlag for unntak, herunder i de tilfeller Statnett mener det bør stilles 
krav til minstevolum. 

Hvordan lukke Statnett må til enhver tid sørge for fremdrift av de ulike stegene i 

tilknytningsprosessen uten ugrunnet opphold for alle henvendelser fra produksjon 

Statnett må legge frem en beskrivelse av hvordan selskapet fremover vil sørge for 

at ny produksjon får tilknytning og at produksjonsøkninger kan gjennomføres uten 

ugrunnet opphold.  

Årsaken til avviket synes delvis å være ressursmangel og delvis mangelfulle 

rutiner. Avviket kan derfor lukkes ved at Statnett fremlegger nye rutiner og en 

plan for tilstrekkelig bemanning. 

Frist for lukking 1.1.2019  

 

Avvik 3 (Informasjon om vilkår for tilknytning) 
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Krav § 4-4 bokstav f) i energilovforskriften innebærer en plikt for Statnett til å gi 
informasjon om vilkår for tilknytning for forbruk og produksjon. Dette gjelder 
både generell informasjon til alle om tilknytning, og konkret informasjon til 
aktører som henvender seg. 

Avviket Statnetts gir ikke alle aktører tilstrekkelig informasjon om vilkår for tilknytning. 

NVEs vurdering NVEs vurdering er at den generelle informasjonen på Statnett sine internettsider 

ikke er oppdatert og fullstendig. Statnett gir heller ikke aktører som henvender seg 

og ber om tilknytning tilstrekkelig informasjon. Informasjonen som sendes ut til 

aktørene er i liten grad standardisert. NVEs vurdering er at informasjonen Statnett 

gir til aktørene i stor grad varierer fra sak til sak. 

Statnetts praksis innebærer blant annet at aktørene ikke får tilstrekkelig 

informasjon om følgende: 

 En generell veiledning om tilknytningsprosessen. 

 Hvilke kriterier som gjelder for prioritering av saker.  

 Hva som kreves av aktører for at en henvendelse skal betraktes som en 

formell bestilling om tilknytning.  

 Hvilke kriterier som legges til grunn i vurderingen av om en tilknytning er 

driftsmessig forsvarlig.  

 Hvilke kriterier som legges til grunn for å søke om dispensasjon. 

 

Hvordan lukke Statnett må til enhver tid sørge for at alle som henvender seg om tilknytning får 

informasjon, og innen fastsatt frist for lukking av avviket legge frem en 

beskrivelse av hvordan selskapet fremover vil sørge for at aktører får all relevant 

informasjon. 

Frist for lukking 1.1.2019 

 

Avvik 4 (Informasjon om tidsplan) 

Krav § 3-4 i energilovforskriften andre ledd og tredje ledd siste punktum 

 Tidsplan for behandling av søknad fra produksjon 

 Realistisk tidsplan for tilknytning av produksjon 

 

Avviket Statnett opplyser ikke alle produsenter om tidsplan for behandling av henvendelser 

og tidsplan for tilknytningen.  

NVEs vurdering NVEs vurdering er at Statnett ikke har en praksis som innebærer at alle 

produsenter som henvender seg om tilknytning, enten direkte eller via 

underliggende nettkonsesjonær, får informasjon om tidsplan for behandling av 

henvendelsen om tilknytning. Statnetts praksis innebærer heller ikke at alle 

produsenter får oppgitt en realistisk tidsplan frem mot tilknytning.  

Hvordan lukke Statnett må til enhver tid sørge for at alle produsenter som henvender seg om 

tilknytning får tilsendt en tidsplan for behandling av henvendelsen, og at alle 

produsenter som har bedt om tilknytning får oppgitt en realistisk tidsplan. Statnett 

må innen fastsatt frist for lukking av avviket legge frem en beskrivelse av hvordan 
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selskapet fremover vil sørge for at aktører som ønsker tilknytning, får tilgang til 

oppdatert informasjon om tidsplan for behandling av henvendelser og tidsplan for 

tilknytningen.  

Frist for lukking 1.1.2019 

 

 

Avvik 5 (Kriterier for fordeling av ledig kapasitet) 

Krav § 3-4 i energiloven og § 4-4 d) i energilovforskriften innebærer en plikt for 
Statnett til å gi markedsadgang til alle som ønsker det og om nødvendig investere i 
nødvendige nettanlegg. Vilkårene for tilknytning skal være objektive og ikke-
diskriminerende. 

Avviket Statnett har ikke entydige og objektive kriterier for å fordele ledig kapasitet for de 

tilfellene der aktørenes samlede behov overstiger ledig kapasitet. 

NVEs vurdering NVEs vurdering er at Statnetts praksis innebærer at kriteriene for å fordele ledig 

kapasitet vurderes fra sak til sak. Statnett har heller ikke entydige kriterier som 

legges til grunn for fordeling av kapasiteten i transmisjonsnettet når tilknytningene 

skjer i underliggende nettkonsesjonærers nett. NVEs vurdering er at kriteriene for 

tildeling av ledig kapasitet ikke er kommunisert til alle aktørene i forkant. I ett 

konkret tilfelle ble kriteriene endret underveis i prosessen.  

Hvordan lukke Statnett må til enhver tid sørge for at fordeling av ledig kapasitet skjer på 

bakgrunn av entydige og objektive kriterier. Statnett må innen fastsatt frist for 

lukking av avviket legge frem en beskrivelse av hvilke kriterier selskapet fremover 

vil legge til grunn for fordeling av ledig kapasitet, som også gjøres tilgjengelig for 

alle berørte aktører.  

Frist for lukking 1.1.2019 

 

Avvik 6 (Frist for utnyttelse av ledig kapasitet) 

Krav § 3-4 i energiloven og § 4-4 d) i energilovforskriften innebærer en plikt for 
Statnett til å gi markedsadgang til alle som ønsker det og om nødvendig investere i 
nødvendige nettanlegg. Vilkårene for tilknytning skal være objektive og ikke-
diskriminerende. 

Avviket Statnett følger ikke opp tidsfristen for utnyttelse av tildelt kapasitet i tilfeller der 

aktørenes samlede behov overstiger ledig kapasitet. 

NVEs vurdering NVEs vurdering er at Statnett ikke følger opp den fristen som selskapet har fastsatt 

for å utnytte ledig kapasitet. Statnetts praksis innebærer i realiteten at fordeling av 

ledig kapasitet ikke er tidsbegrenset, og dermed i strid med gjeldende regelverk og 

retten til markedsadgang.  



 

 

Side 11 

 

Hvordan lukke Statnett må til enhver tid sørge for at fordeling av ledig kapasitet er tidsbegrenset, 

og må innen fastsatt frist for lukking av avviket legge frem en beskrivelse av 

hvordan selskapet vil følge opp fristen for å utnytte ledig kapasitet. 

Frist for lukking 1.1.2019 
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