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Stikkord for innhold: 
 
Dokumentet beskriver administrative forhold som gjelder mellom Glitre Energi Nett AS og utførende 
el-entreprenør ved gjennomføring av prosjekter. 
 
Se også ‘Tekniske nettkrav’ i Nettbiblioteket. 
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1. GENERELT 

Rangordning for administrative krav: 
 
1. Tilbudsforespørsel/ bestilling 
2. Nettbiblioteket 
3. Prekvalifiseringskrav 
4. REN 

 

Glitre Energi Nett er avtalepart for utbyggere ved etablering av fordelingsnett for 
kundeinitierte prosjekter.  
 
Glitre Energi Nett er ansvarlig for at anskaffelser skjer iht Forsyningsforskriften. For 
nettanlegg skjer det ved at de sendes forespørsel til alle pre-kvalifiserte entreprenører. For 
mindre anskaffelser benyttes rammeavtaler. 
 
Før oppstart fra el-entreprenør skal det foreligge bestilling ved kontrakt eller innkjøpsordre 
fra Glitre Energi Nett. 
 
Glitre Energi Nett har ansvaret for anlegget når overtakelsesprotokoll er undertegnet, og 
anlegget er spenningssatt uten bemerkninger i hht. reservasjoner som er definert i denne.  

 

For å ivareta et teknisk forsvarlig nivå på alle nettanlegg som etableres, vil Glitre Energi Nett 
kreve at det er el-entreprenøren som står som ansvarlig for etablering av de elektriske 
anleggene, og naturlige tilhørende deler til disse, eks. grøfter.  
 

2. KONTRAKTER / AVTALER 

Entreprenøren skal sørge for at andre avtaler blir utarbeidet før arbeidene igangsettes, med 
mindre det er definert at Glitre Energi Nett selv forestår dette arbeidet, og at dette er 
definert i prosjektforutsetningene. Dette skal skje med fundament i de standardformularer 
som er etablert i REN. Det vil være behov for samarbeid mellom partene ved utarbeidelse av 
kontrakter/avtaler, slik at dette etableres på en kundemessig god og ressursmessig effektiv 
måte. Innholdet skal i liten grad avvike fra det som er definert som Glitre Energi Netts krav til 
slike. Entreprenøren skal ikke under noen omstendigheter igangsette arbeider med mindre 
dette forholdet er avklart.  
 
Hvis det blir behov for endringer på den definerte ordlyden i kontraktene, er det Glitre 
Energi Nett ved prosjektleder som skal godkjenne disse.  
 
Alle avtaler skal ha kartvedlegg som synliggjør nettdel og/eller avgrenset område som 
avtalen/kontrakten gjelder.  

 

3. ANSVAR UNDER ETABLERING 

Glitre Energi Nett har ikke ansvar for hva som måtte skje på anlegget, eller i hht. ulike 
forhold som mulig kan påvirke eller påføres anleggsdeler før dette overtas ved signering av 
overtakelsesprotokoll. Dette gjelder forhold som skader, tjuveri osv. 
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4. ANSVAR  FOR UTFØRELSE AV EL-ENTREPRISER 

Standard avtalevilkår for Glitre Energi AS gjelder for alle avtaler mellom Glitre Energi Nett og 
leverandører. 
 
Glitre Energi Nett vil i utgangspunktet benytte følgende standarder ved inngåelse av 
kontrakter med el-entreprenører: 
 
NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser om totalentrepriser 
NS 8405 Norsk bygge og anleggskontrakt 
 
Totalentreprise (NS8407) 
Ved totalentrepriseprosjekter utarbeider Glitre Energi Nett en funksjonsbeskrivelse, mens el-
entreprenøren er ansvarlig for både detaljprosjekteringen og utførelsen av 
anleggsarbeidene. Dette gjelder også for de arbeidene som ikke naturlig inngår i el-
entreprenørens fagområde, eks. grøftearbeider, grunnarbeider, byggearbeider osv.  
 
Bygge og anleggskontrakt (NS8405) 
Glitre Energi Nett gjennomfører detaljprosjekteringen selv, eller får eksterne 
konsulentfirmaer til å gjennomføre dette, og leverer det vesentlige av tegninger, beskrivelser 
og beregninger.  
El-entreprenøren er ansvarlig for å ivareta krav i Nettbiblioteket, den praktiske etableringen, 
koordineringsansvaret og konkrete forhold i forbindelse med dette. Dette gjelder også for de 
arbeidene som ikke naturlig inngår i el-entreprenørens fagområde, eks. grøftearbeider, 
grunnarbeider, byggearbeider osv. 

 
5. KILE / GENERELLE UTKOPLINGSKOSTNADER 

Glitre Energi Nett vil normalt ikke kreve at utbygger eller el-entreprenør skal dekke generelle 
KILE-kostnader knyttet til prosjektgjennomføring. Hvis utkoplinger/feil oppstår på bakgrunn 
av at det utvises grov uaktsomhet vil dette bli vurdert.  
Kostnader knyttet til strømstanser som må gjennomføres på ugunstige tidspunkter av 
døgnet, eller ved benyttelse av aggregater, må dekkes av utbygger. 

 
6. ENDRINGER 

Endringer av ulik art som vil medføre at Glitre Energi Nett må dekke uforutsette kostnader 
skal avklares med Glitre Energi Nett før tiltak/endringer blir iverksatt. Dette skal videre 
dokumenteres i hht. benyttes NS, eller i hht. konkret avklaring på prosjektet. Endringene skal 
alltid dokumenteres skriftlig med eget skjema ‘Endringsmelding’ i Nettbiblioteket. 

 
7. GRUNNEIERAVKLARINGER 

Det vil i vesentlig grad være Glitre Energi Nett ansvar å avklare forhold med grunneiere. 
Dette være seg inngåelse av kontrakter som skal tinglyses, eller klareringer for å igangsette 
praktiske arbeider på fremmed grunn. Entreprenøren skal forsikre seg om at tillatelser er på 
plass før det igangsettes praktisk arbeid. All nødvendig kontrakt/avtaleinngåelse skal være 
skriftlig og underskrevet før arbeider igangsettes. 
På følgende prosjekter skal det etableres kontrakter/avtaler som skal tinglyses: 

 



Kvalitetssystem Glitre Energi Nett AS  

 

Administrative forhold 0217 Side 4 av 5 

 Når det skal etableres stasjonsanlegg, trafoanlegg, nettstasjoner, osv, på eiendom som ikke 
Glitre Energi Nett/Glitre Energi er hjemmelshaver til. 

 På høyspentlinjer med alle spenningsnivåer. 

 På alle kabelanlegg med spenninger > 500 V. 

 På alle anlegg der det anses som fornuftig å etablere tinglyste rettigheter, for å sikre de 
inngåtte avtalene i et langsiktig perspektiv. Dette anses å skulle være nødvendig ved bl.a. 
spesielle prosjektavklaringer, som det antas at kan ha konsekvenser for ettertiden.  

 
8. SÆRKRAV FRA HJEMMELSHAVERE 

El-entreprenøren skal ikke igangsette arbeid uten at nødvendige/påkrevde avklaringer er 
gjennomført mot statlige, kommunale, eller andre involverte instanser. Det vil være den 
utførende parts ansvar å sette seg inn i eventuelle særkrav som disse interessentene måtte 
stille.  
Dette kan for eksempel være kommuners krav til hvor kabelanlegg kan plasseres i forhold til 
etablerte VA anlegg, eller i tilfelle hvor kommunene har planer om å etablere slike anlegg. 
Hvis slik informasjon ikke innhentes fra den utførende for etableringen av elanlegg vil de bli 
stilt økonomisk ansvarlig for utbedring på avvik/endringer i etterkant. Dette i hht. eventuelle 
krav fra kommunene/andre interessenter på at etablerte anlegg må endres /flyttes. 
Bindende underskrifter skal fremlegges for Glitre Energi Nett, eller avklares for godkjennelse 
av prosjektansvarlig hos Glitre Energi Nett. 
Samtlige hjemmelshavere, eiere, leietagere osv. skal informeres når dette anses som naturlig 
påkrevd i hht. omfanget av det arbeidet som skal utføres. Det skal opplyses om hvordan 
disse vil bli berørt, og når. Denne dokumentasjon/informasjonen skal på tidligst mulig 
tidspunkt utsendes. Informasjonsstruktur må dokumenteres.  

 

Det er Entreprenørens oppgave å sette seg inn i konsekvensene av lokale krav som 
fremsettes av kommunale etater, statlige myndigheter/etater, bedrifter, private osv. Dette 
kan dreie seg om graveforhold, miljøhensyn, årstidsmessige forhold, snø og teleforhold osv. 

 
9. BYGGEMELDINGER, BYGNINGSMESSIGE KRAV  

Ved etablering av anlegg som krever byggetillatelser fra kommunalt hold, må el-
entreprenøren sørge for søknader og tilfredsstille informasjonskrav i hht. dette. På 
nettstasjonsanlegg krever kommunene i Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Lier, Jevnaker, 
Gran og Lunner forskjellig behandling av søknader knyttet til byggemelding, slik at dette må 
sjekkes ut i prosjekteringsfasen. Igangsettelse av arbeider skal ikke påbegynnes før 
nødvendige godkjenning er mottatt fra disse. Der Glitre Energi Nett ser det som 
formålstjenlig eller nødvendig, pga. fremdrift og tidsaspekt, vil slike søknader/informasjon 
oversendes på et tidlig stadium i prosjektet.  

 
10. FELLES PROSJEKTER MED ØVRIGE INTERESSENTER  

Det er Glitre Energi Nett ansvar å informere øvrige etater om planlagte prosjekter slik at 
disse blir koordinert for en felles gjennomføring. Dette være seg tele, TV, kommunale, eller 
andre potensielle interessenter.  
 
El-entreprenøren plikter å sjekke ut at dette forholdet er ivaretatt før praktisk arbeid 
igangsettes. 
 



Kvalitetssystem Glitre Energi Nett AS  

 

Administrative forhold 0217 Side 5 av 5 

11. EIERRETTIGHETER TIL ANLEGG UNDER OPPARBEIDELSE 

For arbeider som er initiert av Glitre Energi Nett, vil eierrettighetene til anleggene tilhøre 
Glitre Energi Nett. Dette betyr konkret at det er Glitre Energi Nett fordel om øvrige etater 
ønsker å delta på samarbeidsprosjekter, eksempelvis Telenor, Get, osv. El-entreprenøren 
skal koordinere arbeidene, og sluttføre kostnadsfordelingen i hht. rettmessige andeler av 
anlegget.  
 

12. HMS 

Se ‘Instruks for bygg og anleggsvirksomhet’ i Nettbiblioteket. 

 


