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Stikkord for innhold: 

 

Denne KS-rutinen beskriver Glitre Energi Netts krav til de ulike aktørene ved opprettelse av, eller 
arbeid i målepunkt i Glitre Energi Netts distribusjonsnett. 
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1. INNLEDNING 
Dette dokumentet beskriver Glitre Energi Netts krav til bygging av, og arbeid i målepunkt i 
distribusjonsnettet. Kravene baserer seg i utstrakt grad på ulike REN blader. 

Glitre Energi Nettss krav til tilknytning, inkludert plassering av målepunkt, finnes i dokumentet 
utførelse av stikkledninger. 

2. ANSVAR OG MYNDIGHET 

Glitre Energi Nett: 
 Behandle innkomne installatørmeldinger 

 Godkjenne målepunktets plassering og utførelse 

 Bestemme type måleutstyr og eie måleutstyret 

 Beskrive krav til målermontasje 

 Har ansvar for installasjon, drift og kontroll av måleutstyret 

 Registrering og ajourhold av komponenter i målepunktet 

 Registrering og ajourhold av kunde- og avregningsdata 

 Drifte og vedlikeholde målernes kommunikasjonsnettverk  

 Utføre kontrollavlesning på anlegg som ikke er fjernavlest 

Kundens installatør: 
 Sende melding om installasjonsarbeid (MOI) for følgende aktiviteter: 

o Nyanlegg – en melding pr. målepunkt 

o Endringer av eksisterende anlegg som medfører bytte/endring av OV/KV 

o Arbeid i målepunkt eller på målesløyfe 

o Omlegging fra 1-fase til 3-fase anlegg som inkluderer bytte av måler 

o Overgang fra luft til kabelstikkledning 

o Fjerning eller sammenkobling av målepunkt 

o Tilkobling av solcelleanlegg/produksjonsanlegg 

o Tilknytning av midlertidige anlegg over 40A/400V og 63A/230V 

 Ha tilgang til og holde seg oppdatert på nyeste versjon av alle aktuelle RENblader. 
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 Bygge målepunktet iht. RENblad, skriftlige tilbakemeldinger i forbindelse med melding om 
installasjonsarbeid, og Glitre Energi Netts gjeldene retningslinjer. 

Glitre Energi Netts utfører: 
 Holde seg oppdatert på nyeste versjon av alle aktuelle RENblader 

 Kontrollere og dokumentere at arbeidet i målepunktet er utført iht. Glitre Energi Netts 
gjeldene retningslinjer 

 Spenningssette anlegg 

 Montere målere og utføre annet arbeid i målepunktet iht. aktuelle dokumenter i 
nettbiblioteket, sjekklister på arbeidsordre og Glitre Energi Netts gjeldene retningslinjer 

 Utsette spenningssetting og målermontasje til eventuelle avvik er rettet, dersom 
målepunktet ikke er i henhold til kravene fremstilt i dette dokumentet 

 Rapportere avvik 

3. Krav 
Enhver som prosjekterer og/eller utfører arbeid i målepunkt skal være oppdatert på siste versjon av 
alle RENblader som er relevante for arbeidet.   

 

3.1. Tilknytningsvilkår 
Glitre Energi Nett bruker Energi Norges ”Standard tilknytningsvilkår”, hvor §6 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.”  

 

Link til tilknytningsvilkår og nettleieavtale, for privat og næring, ligger i kapitel 4.3. 
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3.2. Krav til bygging av målepunkt 

3.2.1. Bruk av RENblader 
 

Målepunkt skal bygges i henhold til aktuelle RENblader. Eventuelle avvik fra RENblader skal være 
skriftlig avtalt og godtatt av Glitre Energi Nett på forhånd.  

Aktuelle RENblader for bygging av målepunkt: 

RENblad 4000 - Måling - Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 

RENblad 4001 - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling 

RENblad 4002 - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling 

RENblad 4003 - Måling - krav til tilgang og plassering (Lavspentinstallasjoner) 

RENblad 4010 - Måling - Administrative bestemmelser ved elmåling i HS-anlegg 

RENblad 4011 - Måling - Krav til målepunkt, utstyr, plassering og utførelse i HS-anlegg 

RENblad 4015 - Måling - Prosjektering av målepunkt i HS-anlegg   

RENblad 4015 - Måling - Dimensjonering, beregning og kontroll av sekundære måle- og vernkretser   

 

RENbladene finnes på RENs hjemmesider  

 

3.2.2. Glitre Energi Netts krav og rutiner utover REN bladene 
 

 Målepunkt som har transformatorkobling forberedes av kundens installatør som monterer 
nødvendig måletrafoer, ev. spenningstrafoer og måleromkobler. Nødvendig måleutstyr 
bestilles iht. Rutine for bestilling av måletrafoer og omkoblere.  

 Glitre Energi Nett eller Glitre Energi Netts utfører kan utsette spenningssetting og 
målermontasje til eventuelle avvik er rettet, dersom målepunktet ikke er i henhold til 
kravene fremstilt i dette dokumentet. 
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3.2.3. Bolignummerering 
 

Installatør har ansvar for merking av målepunktet. Før et anlegg spenningssettes skal følgende 
merking være utført:  

 Boenheten skal ha permanent husnummermerking utvendig. 

 Sikringsskap/målerfelt, 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. 

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. 
 

3.2.4. Fellesmåling  
 

Måling av boliger 

Etter endring av Kontrollforskriften 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. 
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4. REFERANSER 

4.1. Lover, forskrifter og øvrige eksterne retningslinjer, systemer m.m. 
 RENblader på RENs hjemmesider 

 

4.2. Relaterte KS-dokumenter (instrukser, prosessbeskrivelser m.m.) 
Til Installatør: 

 Rutine for bestilling av måleutstyr 
 Behandling av melding om installasjonsarbeid 
 Utførelse av stikkledninger 

 

Til Glitre Energi Netts utfører: 

 Instruks for håndtering av målere 
 Instruks for målermontasje 

 

4.3. Andre interne henvisninger 
 Nettleieavtale privat 
 Tilknytningsvilkår privat 
 Nettleieavtale og tilknytningsvilkår bedrift 

 


