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Varsel om tvangsmulkt – manglende rapportering av anleggsdata i
Fosweb
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om
tvangsmulkt dersom anleggsdata ikke blir rapportert inn i Fosweb innen 1. juni 2019.
Sakens bakgrunn
NVE viser til endret vedtak av 05.04.2018 om rapportering av anleggsdata med parameterlister, og til
tidligere vedtak av 02.02.2017 om rapportering av anleggsdata og varsel om tvangsmulkt. Vedtaket
gjelder innrapportering og bekreftelse av anleggsdata med spenning over 30 kV og anleggsdata for
produksjonsanlegg med samlet kapasitet på 1 MW eller mer. Punkt 1 i vedtaket påla
konsesjonærene/eierne å:
1. Innrapportere og bekrefte anleggsdata som ikke allerede er ferdig innmeldt basert på
parameterlistene1:
a. Transformatordata som angitt i parameterliste for transformator, inkludert data
spesifisert i vedtak med saksnummer 201102773-15 hadde frist 1. august 2017
b. Data for stasjoner og produksjonsanlegg som spesifisert i parameterlister hadde frist 1.
oktober 2017.
c. Data for seriereaktor, fasekompensator, shuntbatterier, shuntreaktor, nullpunktjording
og samleskinner som angitt i parameterlister hadde frist 1. desember 2017.
d. Data for overføringsanlegg, luftlinjer og kabler, samt alle endepunktskomponenter som
angitt i parameterlister hadde frist 1. mai 2018
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Side 2

 Det er kun obligatorisk å rapportere stasjonskabler og looper dersom de er
lengre enn 100 m eller strømbegrensende ift. tilknyttet hovedkomponent
(overføring eller transformator), og er på regionalnettssiden av transformator.
 Det er kun obligatorisk å rapportere øvrige strømbegrensende
endepunktskomponenter (gjennomføringer, kabelendemuffer, lasker etc.)
dersom de er strømbegrensende i forhold til tilknyttet hovedkomponent
(overføring eller transformator)
 For overføringsanlegg skal sosi- eller shapefiler med angivelse av
koordinatsystem vedlegges hvis et kabel- eller luftlinjesegment er idriftsatt etter
2012. Dere kan enten melde inn en sosi- eller shapefil på selve overføringen
eller laste opp en samlet fil som inneholder alle overføringer for selskapet.
Filene må inneholde opplysning om merkespenning og plassering for
identifisering av hvert ledningssegment.
e. Data for SVC/Statcom som angitt i parameterlister hadde frist 1. mai 2018
Anleggsdata skulle rapporteres inn i innrapporteringsløsningen Fosweb, og deretter kvalitetssikres av
Systemansvarlig. NVE har sist 08.03.2019 fått tilbakemelding fra Systemansvarlig for status på
innrapporteringen. NVE har så langt i 2019 fulgt tett opp konsesjonærer som har hatt store mangler i
rapporteringen og også har områdekonsesjon. Vi følger nå tettere opp også øvrige aktører som ikke har
ferdigstilt innrapporteringen for sitt selskap. Med bakgrunn i dette varsler NVE om tvangsmulkt for
resterende konsesjonærer og eiere av produksjonsanlegg dersom anleggsdata for deres selskap ikke er
rapportert inn i Fosweb innen 1. juni 2019.
Varsel om tvangsmulkt
For det tilfellet at vedtaket2 av 05.04.2018 ikke blir etterfulgt innen 1. juni 2019, varsler NVE med dette
at NVE vil vurdere å treffe vedtak om tvangsmulkt jf. energiloven § 10-3, første ledd. Tvangsmulkten
vil bli fastsatt skjønnsmessig.
Konsesjonær/eier av produksjonsanlegg må rapportere inn og bekrefte anleggsdata som ikke allerede er
ferdig innmeldt basert på parameterlistene for de ulike komponentene som er beskrevet i vedtaket og
gjengitt i sakens bakgrunn over. Dette skal rapporteres og bekreftes via Fosweb.
Frist til å uttale dere innen 5. april 2019
Det gis frist til å uttale seg til spørsmålet om tvangsmulkt innen 5.april 2019. Vi oppfordrer særlig til at
faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet
til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.
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