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Stikkord for innhold: 
 
Denne KS-rutinen beskriver Glitre Energi Netts krav og rutiner til de ulike aktørene ved 
opprettelse eller arbeid i målepunkt i Glitre Energi Netts distribusjonsnett. 
 



Kvalitetssystem Glitre Energi Nett AS     
  

KS - Opprettelse eller arbeid i målepunkt i distribusjonsnettet - krav og retningslinjer til kundens installatør (14-007 - 1355548 - 1 - 4) - 1  Side 2 av 8 

1. INNLEDNING 
1.1. Målsetning 

Denne KS-rutinen skal definere en ønsket Glitre Energi Nett standard for rutinene ved 
opprettelse eller arbeid i målepunkt i distribusjonsnettet.  
Rutinene baserer seg i utstrakt grad på ulike REN blader. 
 

2. DEFINISJONER 
Se REN-BLAD 4000 og GLITRE ENERGI NETTS LISTE OVER DEFINISJONER utover REN. 
 

3. ANSVAR OG MYNDIGHET 

Glitre Energi Nett: 
 Beskrive krav til måler- og terminalmontasje 
 Beskrive krav til registreringer av målere og terminaler i FE og  MDMS 
 Alt utstyr i målepunktet 
 Registrering og ajourhold av komponenter i målepunkter 
 Rutine og kontroll for utskifting av utstyr i målepunktet 
 Feilretting i målepunktet 
 Kommunikasjon fra terminal inn til FE-systemene 
 Feilretting av kommunikasjonslinjer med mer. 
 Kontrollavlesning 

Glitre Energi Kundeservice: 
 Beskrive krav til registrering av kunde- og avregningsdata i kundesystemet (KIS) 
 Registrering og ajourhold av kunde- og avregningsdata 
 Melde alle feil og avvik til Glitre Energi Nett 

 
Kundens installatør: 

 Bygge opp målepunktet iht. Glitre Energi Netts gjeldene retningslinjer. 
 Sende inn melding om spenningssetting og ta kontakt med Glitre Energi Netts 

utfører for å få bekreftet at ønsket tidspunkt for målermontasje/spenningssetting 
kan opprettholdes. 

Glitre Energi Netts utfører: 
 Dokumentere at arbeidet i målepunktet er utført iht. Glitre Energi Netts gjeldene 

retningslinjer. 
 Eventuelt montere nytt målerutstyr og demontere/innlevere gammelt utstyr. 
 Rapportere avvik. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
http://ifsweb/doc/view.asp?docnumber=1351703


Kvalitetssystem Glitre Energi Nett AS     
  

KS - Opprettelse eller arbeid i målepunkt i distribusjonsnettet - krav og retningslinjer til kundens installatør (14-007 - 1355548 - 1 - 4) - 1  Side 3 av 8 

4. BESKRIVELSE 
Utgangspunktet for regler, rutiner og krav til målepunktet er dokumentet ”Standard 
tilknytningsvilkår - § 6 Målepunkt” fra Energi Norge, som lyder slik: 
”Plassering av målepunkt avtales i forbindelse med bestilling av tilknytning. 
Normalt skal en installasjon ha ett (1) målepunkt som plasseres så nært tilknytningspunktet 
som mulig.  Målepunktets plassering skal være godkjent av nettselskapet, og nettselskapet 
kan kreve at måleutstyret plasseres utendørs i låst skap og/eller være avlesbart utenfra. 
Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyret. 
Ved tilknytning monterer nettselskapet eller dennes representant måleutstyr for avregning 
av nettleie og kraftkjøp. Nettselskapet fastsetter størrelse og type måleutstyr og eventuelle 
kontrollapparater, eier disse og foretar nødvendig vedlikehold. 
Installasjonseier kan ikke ta i bruk en installasjon før måleutstyret er montert, eller det er 
gjort annen avtale med nettselskapet.  Dersom det er utført arbeid i målepunktet av 
installasjonseiers representant, og arbeidet ikke er i samsvar med nettselskapets krav, kan 
tilknytning utsettes til forholdet er ordnet.” 
 
 
Glitre Energi Netts krav 
 

Det henvises til:  
 
REN BLAD 4000 LS NETT – MÅLING ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 
LAVSPENTINSTALLASJONER  
 
REN BLAD 4001 LS NETT – MÅLING KRAV TIL MÅLEPUNKT I LAVSPENTINSTALLASJONER 
DIREKTEMÅLING   
Koblingstegninger:    230V 1-FASE       
                                     230V 3-FASE  
                                     400V 1-FASE      
                                     400V 3-FASE  
 
REN BLAD 4002 LS NETT – MÅLING KRAV TIL MÅLEPUNKT I LAVSPENTINSTALLASJONER 
TRAFOMÅLING 
Koblingstegninger:    230V 3-FASE ALT.1       
                                     230V 3-FASE ALT.2        
                                     400V 3-FASE ALT.1                     
                                     400V 3-FASE ALT.2              
                                     MED SPENNINGSTRANS-FORMATOR INNTIL 1000V - ALT.1       
                                     MED SPENNINGSTRANS-FORMATOR INNTIL 1000V - ALT.2  
 
REN BLAD 4003 LS NETT – MÅLING KRAV TIL TILGANG OG PLASSERING  
 
REN BLAD 4004 LS NETT - MÅLING. KRAV TIL KVALITETSKONTROLL DIREKTEMÅLING 
 
REN BLAD 4005 LS NETT – MÅLING. KRAV TIL KVALITETSKONTROLL TRAFOMÅLING 
 
 

http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
http://www.ren.no/c/document_library/get_file?uuid=6f71760b-9bad-453a-bd2e-e8af632d42c3&groupId=10206
http://www.ren.no/c/document_library/get_file?uuid=67c10cad-b519-40f5-b9bf-9d0250da14e3&groupId=10206
http://www.ren.no/c/document_library/get_file?uuid=84146441-1fd2-4728-8ad0-dcfcc01e9f84&groupId=10206
http://www.ren.no/c/document_library/get_file?uuid=667d2ae9-a5a4-4b65-beca-32fb0eccaced&groupId=10206
http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
http://www.ren.no/c/document_library/get_file?uuid=b2267835-3902-4419-a17c-c63605370874&groupId=10206
http://www.ren.no/c/document_library/get_file?uuid=ae147bb6-ad21-4de9-a235-d7f285dac6ac&groupId=10206
http://www.ren.no/c/document_library/get_file?uuid=e6678563-b598-4dd1-aa4a-e71e65c6a52c&groupId=10206
http://www.ren.no/c/document_library/get_file?uuid=21dc23bc-255a-46f1-b324-685a6ba335a6&groupId=10206
http://www.ren.no/c/document_library/get_file?uuid=3b207982-8698-45d2-954e-8a2b9fe72b5a&groupId=10206
http://www.ren.no/c/document_library/get_file?uuid=6f03395e-021d-4435-97b6-8bf43b2e53d3&groupId=10206
http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
http://www.ren.no/web/guest/120;jsessionid=17CD2746A5AD37D49981B8AB85A97FEF
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Glitre Energi Netts krav og rutiner utover REN bladene 

• Glitre Energi Nett skal ha tilgang til måleutstyr i innvendige tavlerom vha. OLH 
nøkkel og kunden skal ha selvstendig tilgang til sin måler og hovedsikring.  Kan løses 
med ”dobbel låsekasse”. 

• Alle direktekoblede målere i distribusjonsnettet monteres normalt av Glitre Energi 
Netts utfører iht. arbeidsordre eller bestillingsskjema. 

• Målepunkt som har transformatorkobling forberedes av kundens installatør som  
monterer nødvendig måletrafoer, ev. spenningstrafoer og måleromkobler.  
Nødvendig måleutstyr rekvireres og hentes fra Glitre Energi Netts lager, mens måler 
og ev. terminal (AMS utstyr) monteres av Glitre Energi Netts utfører. 

• For fritidsboliger og hytter plasseres måleutstyret utendørs i låsbart skap. Dersom 
skapet låses skal det benyttes standard OLU-nøkkel. 

• Målerplassering. Se REN-blad  4003 og figur 1 og 2. 
 
  Figur. 1 
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Figur 2. 
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Tilknytning av bolig med ett eller flere anlegg. 
Det forutsettes at hver boenhet er godkjent og registrert i Matrikkelen hos den enkelte 
kommune.   
 
Figur 3.  Ett anlegg. 
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Figur 4.  Flere anlegg. 
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Inntakskablene til boenhetene forsynes fra utvendig inntaksskap med separat KV for hvert 
anlegg. Se figur 4. 

 
Alternativet til utvendig inntaksskap er felles OV i et felles hovedtavlerom i tilknytning til 
fellesareal, der alle beboerne og nettselskapet har uhindret adgang til enhver tid (Se Fig. 1).  

 
 

Bolignummerering 
 

Før et anlegg spenningssettes skal følgende merking være utført: 
• Boenheten skal ha permanent husnummermerking utvendig. 
• Sikringsskap, OV, HS og umålte stigere skal ha permanent driftsmerking (Adresse, 

husbokstav og bolignummer (H0101, H0102, osv til hver boenhet). 
 

Kommunene skal registrere nye og endrede boligadresser i Matrikkelen før innflytting. 
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Nummereringen utføres iht. Statens Kartverks retningslinjer og bolignummer skal 
registreres med 5 posisjoner. De 3 første betegner boligens etasje og de 2 siste betegner 
boligens nummer innen etasjen. Med boligens etasje menes adkomsten til boligen. 

• Nummereringen skal starte fra venstre og følge klokka mot høyre. 
• Utgangspunkt for hva som er venstreside vil være front/hovedinngang i bygget 

eller begynnelsen av gang/korridorer i større bygninger. 
• Mangler det boliger på den ene eller flere sider av en korridor skal likevel 

klokkeprinsippet følges. 
• I eneboliger og våningshus (bygningstype 111-113) registreres hovedbolig i 

etg. H01. 
 

Måling av mindre uttak med fast belastning, eksempelvis parkeringsautomater. 
Målepunkt etableres med måler på samme måte som for alle andre nettilknytninger.     
Hvis dette ikke er praktisk mulig, tilknyttes anlegget mastergruppe AUM (anlegg uten 
måler) og må merkes med EAN-nummer. Forutsetningen for AUM er at HS ikke er større 
enn 2x10A og at fast effekt og brukstid kan avtales med kunden. Avtalt energiforbruk 
avregnes, dog ikke mindre enn 730 kWh pr. år (tilsvarer 2 kWh i snitt pr. døgn). 
 

 
Måling av produksjonsanlegg med samme kunde for produksjon og uttak og merkeytelse 
under 100KVA. 
 

Det monteres en toretningsmåler som måler både innmating og uttak av energi til/fra 
kundens anlegg, og som er forberedt for reaktiv måling i begge retninger. 
Det opprettes en tariff for innmating og en annen tariff for uttak i vårt nett. 
Kunden avregnes for forbruket etter den til enhver tid gjeldene nettariff. 
I tillegg monteres det en egen måler som skal måle all produksjon. Dette for å tilfredsstille 
offentlige krav til avregning og rapportering av produksjon. Se figur 5. 

 
Figur 5. 
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Måling av produksjonsanlegg med flere kunder og/eller flere tariffer. 
 

Det monteres en 2-retningsmåler for produksjonsanlegget som måler både innmating og 
uttak av energi, og som er forberedt for reaktiv måling i begge retninger. 
Produksjonsanlegget avregnes for hhv. egetforbruk og innmating, etter de til enhver tid 
gjeldene nettariffer. 
Det monteres egne målere for hver kunde og/eller tariff, og disse vil bli avregnet som 
ordinære nettkunder. Se figur 6. 
Figur 6. 
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 Fellesmåling  
 

Måling av boliger 
Kontrollforskriften om retten til å kreve fellesmåling er endret. Fra 1.1.2010 skal hver 
enkelt boenhet eller fritidsbolig måles og avregnes hver for seg. 

 
Fellesmåling av næringskunder 
Fellesmåling kan normalt bare foretas pr. trafo, stikkledning, tariff og næringskode. 

 
Dersom en næringskunde ønsker å eie og drifte et fordelingsanlegg/nett utløser dette 
konsesjonsplikt. 
Krav til innholdet i en konsesjonssøknad er fastsatt i Forskrift om produksjon, omforming, 
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften FOR-1990-12-
07-959) § 3-2, og nærmere forklart i NVE sin veileder i utforming av konsesjonssøknader og 
forhåndsmeldinger for elektriske anlegg og fjernvarmeanlegg.  
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5. REFERANSER 
5.1. Lover, forskrifter og øvrige eksterne retningslinjer, systemer m.m. 

Det henvises til  REN blad 4000, Referanser i kap. 1 Innledning. 
 

5.2. Underliggende KS-dokumenter (instrukser, prosessbeskrivelser m.m.) 
 
5.3. Andre interne henvisninger 
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