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Krav og presiseringer til prekvalifiserte installatører som 
utfører entreprenørtjenester for Linea i distribusjonsnettet 
  
 
 

1. Formål  
Å få entydig utforming av dokumentasjonen i Linea sitt nett. 
 

2. Omfang  
Anlegg i lavspennings distribusjonsnett.  

 
3. Henvisninger 

 Avtale om entreprenørtjenester, punkt 8 Dokumentasjon 
 Brukerveiledninger i Elsmart 

 
4. Presisering av krav 

Dokumentasjonen som skal vedlegges meldingene i Elsmart er følgende i de forskjellige 
Installasjonstyper: 
Nettleiebestilling kreves KUN ved firmainstallasjoner, og disse skal være signert av 
firmaets ansvarlige kontaktperson. 

Forhåndsmeldinger: 
             Ny installasjon 

                                         
Ett måleranlegg: Nettleiebestilling (kun firma) og kartskisse 
(Kartmodulen brukes) 

 
Nytt anlegg i eksisterende installasjon                            
 

Ett måleranlegg: Nettleiebestilling (kun firma) 
og kartskisse 

             Endring OV / HS               
 
                                       Reduksjon av OV / HS: Ingen vedlegg 
 
                                       Økning av OV / HS: Ingen vedlegg 
 
                                       På opphørte/stengte anlegg kreves Nettleiebestilling (kun firma) 
 
Arbeid i målepunkt 
 
                                            Målerbytte: Ingen vedlegg 
 
                                            Sammenslåing/Nedtak av måler:  Dokumentere bruksendring 
 

Gjenoppbygging av revet/nedbrent installasjon:   
                               Nettleiebestilling (kun firma) og Kartskisse. 
 

                                           Brutt plombering: Ingen vedlegg 
 

På opphørte/stengte anlegg kreves Nettleiebestilling (kun 
firma) 
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 Ferdigmeldinger: 
 
 Ny installasjon 

                                         
                                     Ett måleranlegg: (Nettleiebestilling ved firma, og kartskisse) 

                                                 4 bilder, måler, antenne, hele målerskap (APP) 
                                                                             2 Bilder av kabelskap (APP) 
                                                      Samsvarserklæring (APP) 

 
Nytt anlegg i eksisterende  
installasjon                            
 
                               Ett måleranlegg: (Nettleiebestilling ved firma, og kartskisse) 

                    4 bilder, måler, antenne, hele målerskap (APP) 
                                                                        2 Bilder av kabelskap (APP) 
                                                 Samsvarserklæring (APP) 

 
 

Endring OV / HS               
 

                     Reduksjon av OV / HS: Bilde av gammel måler  (APP)    

                                                         4 bilder, ny måler, antenne, hele målerskap (APP) 
                                                         2 Bilder av kabelskap (APP) 
                             Samsvarserklæring (APP) 

 
                      Økning av OV / HS: Bilde av gammel måler  (APP)    
                                                           4 bilder, måler, antenne, hele målerskap (APP) 
                                                           2 Bilder av kabelskap (APP) 
                              Samsvarserklæring (APP) 

 
  
 

Arbeid i målepunkt 
 

                         Målerbytte: Bilde av gammel måler  (APP)            
                                                 4 bilder, måler, antenne, hele målerskap (APP)       

                                                              Samsvarserklæring (APP) 
 
                                                        Sammenslåing/Nedtak av måler:(Dokumentere bruksendring) 

                                                                     Bilde av gammel måler (APP)     
                                                                                   Bilde av gjenstående måler (APP) 
                         Samsvarserklæring (APP) 

 
Gjenoppbygging av revet/nedbrent installasjon: 

(Nettleiebestilling ved firma, og Kartskisse) 
                                                     Bilde av ny måler (APP) 
                                                                bilder, måler, antenne, hele målerskap (APP) 
                                                                2 Bilder av kabelskap (APP) 

 
                                                         


