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D e f i n i s j o n e r  
Oppdatert 7.12.2011. 

 
Anleggsbidrag  Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning 

av Nettkunden eller ved forsterkning av 

Nettet til eksisterende Nettkunde. 

Anleggsbidrag er ikke å betrakte som en del 

av Tariffen. 

Avregning Beregning av forbrukt elektrisk kraft basert 

på Måleravlesning i Avregningspunktet.  

Fleksibelt forbruk. Avtale om forbruk til redusert pris forutsatt 

utkoblingsmulighet etter nærmere angitte 

varslingstider. Utkobling av fleksibelt 

forbruk skjer som følge av 

kapasitetsbegrensninger i nettet, etter pålegg 

fra Nettselskapet/Statnett.  

Fordelingsnett (distribusjonsnett) Høyspennings- eller lavspenningsnett med 

spenning opp til 22 kV som Nettselskapet 

eier i henhold til offentlig områdekonsesjon. 

Koblingsanlegg Brytere, måletransformatorer, overspennings-

avledere, skinneføringer etc. for betjening og 

overvåkning av el.anlegg. 

Kontrakten Nettleie- og tilknytningskontrakten. 

Kontraktsforholdet Nettleie- og tilknytningskontrakten med 

vedlegg. 

Kontrollanlegg Utrustning for kontroll av elektriske 

koblingsanlegg. Omfatter bl.a. måling, 

styring, meldinger, vern (relévern) og 

avregning (kWh/kVArh), inkl. kabler 

hjelpereleer og koblingsmateriell.  

Målepunkt Det punkt i, før, eller etter 

Tilknytningspunktet der Måleravlesning 

foretas. 

Måleravlesning Avlesning av forbrukt elektrisk kraft i 

Målepunktet. 

Nettet Nettselskapets nett. 

Nettkunden Selskap som er tilknyttet nettet i henhold til 

Kontraktsforholdet. 

Nettkundens anlegg Nettkundens nett og anlegg for øvrig. 

Nettkundens nett Det interne nettet hos Nettkunden som er 

tilknyttet Nettselskapets nett i 

Tilknytningspunktet. 

Nettselskapet Selskap som eier overføringsnett eller har 

ansvar for nettjenester, og som har offentlig 

konsesjon 

Nettselskapets nett Den del av Regional- eller 

Distribusjonsnettet som tilhører eller driftes 

av Nettselskapet. 

Transformatorstasjon eller Nettstasjon Stasjon i eller utenfor Nettkundens bygning 
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(er) som brukes til omfordeling av elektrisk 

kraft for Nettkunden. Transformatorstasjon 

brukes normalt i regionalnettet fra 132-110-

66-50 kV transformert til 22-11-6 kV. 

Nettstasjon brukes normalt i fordelingsnettet 

fra 22-11-6 kV til lavspent (>=1 kV). 

Overføringsnettet Samlebegrep for Sentralnettet, Regionalnettet 

og Fordelingsnettet/distribusjonsnettet. 

Prioritert overføring Nettkunder som ikke har avtale om lavere 

tariff mot utkoblingsbar strømforsyning. 

Regionalnettet Nett for transport av kraft med spenningsnivå 

132-45 kV. Transformeringer fra 132-45 kV 

og ned til 22-11-6 kV tilhører også 

regionalnettet. 

Relé  Elektrisk komponent som åpner og lukker. 

Relé plan Oversikt over innstillinger på relévern. 

Relé vern Overvåkingsapparat for registrering av 

elektrisitet som gir kommando til bryter om 

utkobling ved overstigning av innstilte 

grenseverdier. 

Systemspenning Verdi som benevner og kjennetegner den 

spenningen anlegget driftes med, og som 

visse driftskarakterstikker refereres til. 

Systemspenning er det samme som nominell 

spenning (ref. NEK-IEC 38 (1983) mod/IEC 

standard voltages IEC 38. 

Tariff Alle priser og annen økonomisk godtgjørelse 

(tariffer) som Nettselskapet fastsetter for 

tilknytning til og bruk av elektriske 

nettanlegg. 

Tilbakekobling Tilkobling av Nettkunden etter en periode 

med Utkobling uavhengig av årsak. 

Tilknytningsgebyr Gebyr for tilkobling eller oppdimensjonering 

i tråd med gjeldende offentligrettslig 

regelverk. 

Tilknytningspunktet Punkt(er) i koblingsanlegg eller nett 

der Nettkundens nett er koblet sammen med 

Nettselskapets nett.. OBS: Avsjekkes mot 

hele avtalen… 

Tilknytningstidspunktet Tidspunktet Nettkundens nett blir Tilkoblet 

Nettselskapets Nett i Tilknytningspunktet. 

Tilkobling Permanent sammenkobling av Nettkundens 

nett og Nettselskapets nett i 

Tilknytningspunktet ved at uttak av kraft fra 

Regional- eller Distribusjonsnettet blir 

muliggjort. 

Un Verdi som benevner og kjennetegner den 

spenningen anlegget driftes med, og som 

visse driftskarakterstikker refereres til, angitt 

i nominell spenning/Un. Ref NEK-IEC 38 
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(1983). 

Utkobling Midlertidig eller Permanent frakobling av 

Nettkundens nett og Nettselskapets nett i 

Tilknytningspunktet ved at uttak av kraft fra 

nettet ikke er mulig. 

 


