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Dette vedlegget "Særskilt spesifikasjon av leveringsvilkår" beskriver nærmere forholdet til 
Nettleievilkår for næring mv §§ 4-2.1 og 4-2.2, hva gjelder kundebruk av elektrisk utstyr 
som direkte eller indirekte påvirker leveringskvaliteten i tilknytningspunktet.  
 
Hensikten med dette dokumentet er derfor å klargjøre hvordan kundepliktene i 
nettleieavtalen blir å forstå, når man sammenholder disse med kravene i Forskrift om 
leveringskvalitet (FOL).  
 
Etter dette blir Nettleieavtalens § 4-2.1 og 4-2.2 å forstå slik at den enkelte kundes bruk av 
nettet, som generer påvirkning av nettet i form av støy (spenningsvariasjoner, 
overharmoniske etc.) i tilknytningspunktet, må sees på som den respektive kundes andel 
av total påvirkning i forhold til sin belastning eller bruk av nettet. Tilsvarende medfører 
dette at Nettkunden ikke tillates å produsere mer støy enn den andelen som Nettkundens 
belastning utgjør av total kapasitet eller nivå i Skagerak Netts nett. Nettkunden er ansvarlig 
for å iverksette tiltak for å begrense sin påvirkning eller støymessige belastning av nettet i 
overenstemmelse med dette. 
 
Derfor skal Kunden ikke uten videre ta i bruk utstyr som, gjennom høyt effektuttak eller 
store startstrømmer, kan medføre en uforholdsmessig stor påvirkning av 
spenningsforholdene i nettet. Før slik tilkobling finner sted, plikter Kunden å innhente 
Skagerak Netts vurdering av utstyrets påvirkning på nettet, samt rette seg etter de 
særvilkår som kan oppstilles for slik brukstillatelse. 
 
Særvilkårene skal medvirke til at Kunden ikke blir tilbudt en dårligere leveringskvalitet enn 
minimumskrav som er fastsatt i forskriften uten at det er omtalt i privat avtale. 
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NETTLEIEVILKÅR NÆRING MV  

 
 

Utdrag fra Forskrift om leveringskvalitet, FOL. 
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557 

 

§ 1-2. Virkeområde 

Forskriften gjelder for den som helt eller delvis eier, driver eller bruker elektriske anlegg 

eller elektrisk utstyr som er tilkoblet i det norske kraftsystemet, samt den som i henhold til 

energiloven er utpekt som systemansvarlig. 

Forskriften gjelder ikke på norsk sjøterritorium, for likespenningsanlegg eller for 

jernbaneanlegg i Norge med frekvens 16 2/3 Hz. 

§ 4-1. Vilkår i avtale for tilknytning og bruk av nettanlegg 

Nettselskap skal sørge for at det i nettavtaler, inngått i henhold til forskrift om økonomisk 

og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, fastsettes vilkår 

vedrørende leveringskvalitet. Vilkårene skal ikke medføre at nettkunder blir tilbudt en 

dårligere leveringskvalitet enn de minimumskrav, som er fastsatt i denne forskriften, 

dersom det ikke er inngått en privat avtale om fravikelighet i henhold til § 1-3. 

 
 

Eksempel på Skagerak Netts regelanvendelse 
En frekvensomformer på 50 kVA tilkobles en fordelingstransformator på 500 kVA. 
 
Frekvensomformeren utgjør da 10 % andel av transformatorkretsen. I FOL er kravet for 
maksimalt tillatt spennings forvrengning THD, 5 % (målt som gjennomsnitt over en uke).  

 
Frekvensomformeren tillates dermed 0,5 % THD, målt på transformatorens 
lavspenningsklemmer (5 %*(50kVA/500kVA)= 0,5%). 
 
Andre forhold beskrevet i FOL § 3, vil reguleres tilsvarende. 
 
 

Uttak av reaktiv effekt 
Overføring og uttak av reaktiv effekt har innvirkning på utnyttelsen av kraftnettet. 
Nettkunden skal sørge for at eget uttak av reaktiv effekt er slik at anleggets effektfaktor 
holdes innenfor området cos > 0,9. 

 
Tiltak for bedring av effektfaktor hos Nettkunden må vurderes ut fra lokale forhold og der 
tiltak ikke gjennomføres vil Nettkunden belastes for uttak av reaktiv effekt etter 
Nettselskapets til enhver tid gjeldende tariff for reaktiv effekt ved effektfaktor cos  < 0,9. 

Reaktiv effekt avregnes med den samme time som aktiv effekt, dvs. basert på månedens 
høyeste registrerte maksimalverdi. 
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