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Stikkord for innhold: 

 

 Instruksen gjelder igangsettelse, ferdigstillelse og idriftsettelse av alle nye anlegg i Glitre 
Energi Nett. Som eier av anlegg, oppdragsgiver for eksterne leverandører og arbeidsgiver 
for egne ansatte har Glitre Energi Nett ulike roller, hvor ansvar må beskrives å forstås 
entydig. Dette er målet med instruksen. 
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1. AKSEPT/BESTILLING AV UTFØRELSE 

Alle arbeider som skal igangsettes i Glitre Energi Nett skal ha akseptert/godkjent løsning før 
arbeidene kan utføres. På de mindre arbeidene vil denne godkjenningen bli synliggjort 
gjennom en returnert forhåndsmelding, eller direkte avklaring med en av våre saksbehandlere. 
Slike godkjenninger skal alltid være overlevert fra Glitre Energi Nett i form av innkjøpsordre. 
 
På de større prosjektene vil det i de fleste tilfellene være behov for flere avklaringsrunder. Når 
endelige forutsetninger for arbeidene er avklart mellom partene, vil arbeidene bli godkjent for 
gjennomføring. Det vil på dette stadiet av prosjektet bli etablert en prosjektavtale mellom 
partene som regulerer de viktigste og mest kritiske forutsetningene for prosjektet. Denne 
avtalen trenger ikke kun å være et forhold mellom Glitre Energi Nett og el-entreprenøren, men 
vil også i stor grad være gjeldende mellom Glitre Energi Nett og utbyggere / initiativtakere. 
Avtalen er dokumentert i en ”Prosjektavtale”.  
 
 

2. SYNLIGGJØRING AV ANSVAR 

Når anlegg skal etableres, kan det i mange tilfeller være en direkte kontrakt/avtale mellom 
kunde/utbygger og Glitre Energi Nett. Denne vil i stor grad regulere forhold knyttet til 
generelle forhold. 
Det vil i alle tilfelle være el-entreprenørens ansvar å etablere nettanlegg i hht. Glitre Energi 
Netts krav, og generelle bransjekrav (REN). Konkret betyr dette at det er el-entreprenørens 
ansvar å følge opp eventuelle el-relaterte arbeider som blir utført av 3. part på et prosjekt, 
eller når el-entreprenøren selv har rolle som 3. part eller underentreprenør i forhold til det 
totale arbeidet som skal utføres. 
 

 

3. OPPFØLGING UNDER ETABLERING AV NETTANLEGG 

Glitre Energi Nett vil med egne ressurser foreta stikkprøver for de anleggene som blir etablert. 
Dette vil rette seg mot både sikkerhetsmessige som tekniske forhold. 
Det er el-entreprenørens ansvar og selv følge opp tekniske forhold under etableringen. 
 

 

4. FERDIGBEFARING 

Ved ferdigstillelse av anleggene skal alltid el-entreprenøren gjennomføre en befaring og 
gjennomgang av anlegget med Glitre Energi Netts oppsynsressurs. Underlag/dokumentasjon 
som er nødvendig for gjennomgangen skal legges frem ved selve befaringen på anleggsstedet.  
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5. SPENNINGSSETTING  

Anlegget kan spenningsettes hvis Glitre Energi Nett aksepterer de tekniske løsningene som det 
er satt krav til. Dette i hht. at el-entreprenøren skal ha etablert anlegg basert på forutsetninger 
som er definert i avtalen/kontrakten ” Prosjektavtale” og hvis dokumentasjonen er 
tilstrekkelig. 
Ingen anlegg vil bli spenningssatt hvis driftssentralen ikke har fått melding i hht. definerte 
tidsreferanser og dokumentasjon. 
 

 

6. OVERTAKELSE 

Overtakelse av anlegget kan skje når alle tekniske, økonomiske og administrative forhold er 
akseptert av Glitre Energi Nett og de samarbeidende parter.  
 

 

7. SAMSVARSERKLÆRINGER 

Det skal overleveres dokumentasjon i form av samsvarserklæring for både prosjektering og 
gjennomføring av arbeider. Konsulent / entreprenør kan benytte eget underlag for slik 
dokumentasjon. 

 
 

8. RUTINGLITRE ENERGIESKRIVELSE  

Dokumentet ”Idriftsettelse av nettanlegg” beskriver nødvendige forhold som må sjekkes ut før 
spenningssetting. 

 

 


