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Melding om klassifisering av driftskontrollsystem 
Fyll inn i de grå feltene og skriv ut skjemaet for underskrift 
 
Meldingen gjelder: 
(sett kryss) 
   Nyinstallasjon     Utvidelse     Annen endring som kan påvirke anleggets klasse  
 

Navn på virksomhet som eier driftskontrollsystemet: 

      
 

i        kommune i       fylke 

Organisasjonsnummer 

      

Anlegget drives av (dersom annen enn eier): 

      
Organisasjonsnummer 

      

Har NVE vedtatt klasse for dette driftskontrollsystemet tidligere? 
(sett kryss) 
    Ja      Nei  

Hvis ja, angi klasse:     og dato for vedtak:        

Gi en kort redegjørelse for hva som skal utføres, og som er grunnen til denne meldingen: 
      
 
Antatt tidspunkt for at de planlagte endringene skal settes i drift:       

Har planene vært diskutert med NVE før denne meldingen ble oversendt?  
(sett kryss) 
    Ja      Nei  

Hvis ja – hvilken seksjon?       

 

Opplysninger om driftskontrollsystemets omfang 

Kryss av for hva slags type anlegg driftskontrollsystemet overvåker og styrer:  

   Nettanlegg    Vannkraftproduksjon    Både nett- og vannkraftanlegg    Fjernvarmeanlegg  
 
Annet (spesifiser) 

      

Driftskontrollsystemet inngår i hvilke nettnivåer / tilknytning til nettet (kryss av det som passer): 

   Sentralnett    Regionalnett    Distribusjonsnett    Fjernvarmenett 

Antall anlegg driftskontrollsystemet overvåker og styrer: 

Transformatorstasjoner inkludert koblingsanlegg i klasse 2:       
Transformatorstasjoner inkludert koblingsanlegg i klasse 3:       
Selvstendige koblingsanlegg i klasse 2:       
Selvstendige koblingsanlegg i klasse 3:       
Kraftstasjoner i klasse 2:        
Kraftstasjoner i klasse 3:        
Antall fjernvarmeanlegg:        
Annet (spesifiser) 
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For nettanlegg 

Antall forbrukere/kunder som omfattes av anleggene driftskontrollsystemet overvåker og styrer:  
      

Transformatorstasjoner 

Samlet nåværende ytelse for stasjonene i klasse 2:          MVA /       kV.  
  - Etter eventuell ny installasjon/ombygging:           MVA /       kV 
Samlet nåværende ytelse for stasjonene i klasse 3:        MVA /       kV 
  - Etter eventuell ny installasjon/ombygging:           MVA /       kV 
 
Samlet ytelse for alle stasjonene:      MVA (etter eventuelle nyinstallasjoner/ombygginger) 
 

Selvstendige koblingsanlegg 

Samlet ytelse for anlegg i klasse 2:       kV 
Samlet ytelse for anlegg i klasse 3:       kV 
 
Total ytelse for alle anleggene:      kV 

9. Antall avganger til underliggende nett: 
      

For kraftstasjoner: 

Samlet nåværende generatorytelse for stasjonene i klasse 2:          MW /       kV/kV.  
  - Etter eventuell ny installasjon/ombygging:            MW /       kV/kV 
Samlet nåværende generatorytelse for stasjonene i klasse 3:        MW /       kV/kV 
  - Etter eventuell ny installasjon/ombygging:           MW /       kV/kV 
 
Samlet ytelse for alle stasjonene:      MW (etter eventuelle nyinstallasjoner/ombygginger) 

Eventuelt antall forbrukere/kunder som omfattes av anleggene driftskontrollsystemet overvåker og styrer:  

      

Er det tilrettelagt for øydrift i noen av områdene der kraftstasjonene er lokalisert eller kan forsyne? 
(sett kryss) 
    Ja      Nei 

Hvis ja, kan dette iverksettes gjennom driftskontrollsystemet? 
    Ja      Nei 

Utdyp besvarelsen om nødvendig: 
      
 
 

For fjernvarmeanlegg 

Samlet installert effekt:       MW 
Antall varmesentraler som overvåkes og styres:       
 

Antall forbrukere/kunder som omfattes av anleggene driftskontrollsystemet overvåker og styrer:  
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Generelle opplysninger om anleggenes forsyningsmessige viktighet – og som overvåkes og styres av 
driftskontrollsystemet 

Hva slags type objekter finnes i forsyningsområdet/forsynes av produksjonsanleggene  
(sett kryss der det passer): 
    Forsvarsanlegg     Kraftkrevende industri     Annen industri     Sykehus/andre helseinst.     Offentlig adm. 
 
Om nødvendig utdyp: 
      
 

Dokumentasjon som skal medfølge denne meldingen 

Tegning eller skisse som viser driftskontrollsystemets logiske oppbygning, samt eventuelle tilkoblinger mot Internett. 

Andre opplysninger 

Andre opplysninger som er relevant for denne meldingen: 
      
 
 

Kontaktperson vedrørende denne meldingen 

Kontaktperson om anlegget:  

Navn:       Tittel:       Telefon:       
E-postadresse:       
Postadresse:      

Det skal inngås en sikkerhetsavtale med de firmaer som står for levering og/eller drift av tjenester, samt 
installasjon av styrings- og kontrollsystemer, samt data- og sambandsutstyr i anlegget/systemet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………  …………………………  ……………………………….. 

Sted     Dato    Firmastempel 
 
 
 
 
………………………………………………………………………….  ………………………………… 
Adresse        Underskrift 


