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1 Automatisk godkjenning av forhåndsmelding 

 

1.1 Kort forklaring 

 
Lede har tatt i bruk teknologi for å automatisere meldingsbehandling i Elsmart Nettmelding for 
meldingstypene Arbeid i målepunkt og Endring av OV/MV 
 
Prosessen benytter en kombinasjon av regler definert i Elsmart og evaluering med beregninger av 
data fra nettinformasjonssystemet til Lede. 

1.2 Hvordan påvirker dette meldingsprosessen  

Hvis en melding kan autogodkjennes medfører det at installatør vil få umiddelbar tilbakemelding 
om at melding er godkjent når den sendes til godkjenning. 

1.3 Forutsetninger 

Det er flere forutsetninger som må være på plass for at en melding skal kunne autogodkjennes. 

• Anleggsdata er hentet inn på meldingen 

• Overlastvern på installasjonen er maks 80A 

• Anleggsadresse er en gyldig adresse i adresseregisteret (matrikkelen) 

• Det må ikke være andre aktive meldinger på samme målepunkt (anlegg) 

• Det må ikke være angitt ja på spenningsvariasjoner 

• Nettstasjonen anlegget er tilknyttet må være klarert for automatisk behandling 
 
 

 
  
Merk: 

• Det er ikke mulig å opprette notat på meldingene i status «Ikke sendt» 

• Tekst som skrives inn i Tilleggsopplysninger vil ikke ble lest før ferdigmelding mottas 
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1.4 Hente anleggsdata med målernummer 

Det er et krav om at anleggsdata er hentet for at en melding skal kunne autogodkjennes. Det 
gjøres ved å legge inn anleggets postnummer og målernummer når melding opprettes. 

 

 

1.5 Overlastvern og målervern, manglende verdier 

Ved henting av anleggsdata vil det i noen tilfeller ikke komme data tilbake i Overlastvern eller 
Målervern, eller det er uriktige verdier.  

Da må installatør fylle ut manglende verdier før innsending. 

 

Når alle må-felt er fylt inn, velges Send forhåndsmelding. Det vil da utføres en beregning og 
evaluering, og ved suksess blir meldingen automatisk godkjent. 

Etter at evaluering og beregningstjenesten er ferdig (grønn haker) vil det ta noe tid før all 
beregning er ferdig og dialogboksen forsvinner. 

 

Når meldingen er automatisk godkjent, er Tilbakemelding fra nettselskap fylt ut med nødvendige 
data. 
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PS! Tekst som skrives inn i Tilleggsopplysninger vil ikke ble lest før mottak av ferdigmelding. 

 

 

 

 

1.6 Dialoger når melding ikke oppfyller krav for autogodkjenning. 

Når forhåndsmelding sendes til godkjenning vil det når krav eller data ikke godkjennes komme 
melding øverst i meldingen og vil det stå hvilke krav og eller data som ikke godkjennes.  

Hvis det står at den ikke kvalifiserer til auto-godkjenning, så kommer det valg om å sende uten 
auto-godkjenning. Hvis denne knappen trykkes, går meldingen til manuell saksbehandling. 
Alternativt vil det i noen tilfeller være mulig å endre på oppgitte data og så sende melding på nytt. 
Da utføres ny beregning og kan bli autogodkjent. 
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2 Arbeid i målepunkt 

Eksempler på dialoger som kan dukke opp ved Arbeid i målepunkt: 

 

Eksempel 1: 

Beregningstjenesten gir tilbakemelding om at kortslutningsstrøm IK1(min) ikke oppfyller krav til 
automatisk godkjenning. Melding må sendes til manuell godkjenning. 

 

 

Eksempel 2: 

Her er det for dårlige kortslutningsverdier for automatisk godkjenning av elbillader. Ved å redusere 
størrelse på lader til 16A vil meldingen kunne godkjennes automatisk. Alternativt må meldingen 
sendes til manuell godkjenning. 

 

 

Eksempel 3: 

Hvis eksisterende anlegg er 1-fas kan det ikke søkes om 3-fas lader. Her må enten lader justeres 
eller så må det opprettes ny melding om Endring av OV/MV. 
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3 Endring av OV/MV 

3.1 Endring fra 1-fas til 3-fas anlegg 

På anlegg der prekvalifisert installatør søker om endring fra 1-fas til 3-fas og det ikke er behov for 
annet enn målerbytte, vil beregning og utsendelse av anleggsbidrag kunne skje automatisk. 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt for målerbytte velges og melding sendes på nytt. 

 

 

Når beregning og evaluering går bra, vil tilbudsbrev sendes til kunde og melding legges i status 
Venter på kundeaksept. 

 

 

Informer gjerne kunde om å sjekke epost, slik at aksept og betaling utføres så raskt som mulig. Om 
kunde ikke har mottatt tilbudsbrev, sjekk kundens epostadresse på melding og ta kontakt med 
nettselskapet. 

NB! Det er svært viktig å sjekke at verdier på eksisterende OV Hovedfordeling og OV Kunde 
stemmer med virkelige verdier på anlegget. Det kan være at data hentet fra 
kundeinformasjonssystemet (Søk/Hent anlegg) er feil. 
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3.2 Endring til 3-fas og bytte av stikkledning 

Når det søkes om endring til 3-fas, kan det bli behov for bytte av stikkledning. Hvis ikke produkt for 
ny stikkledning er valgt på meldingen, og utført beregning finner at stikkledning må byttes, vil dette 
informeres om i tilbakemelding.  

 

 

 

Selv om valgte P0-produkter og utførte beregninger er godkjent, må meldingen sendes til manuell 
godkjenning da nettselskapet må sjekke at stikkledningsbytte er riktig.  

 

 

3.3 Behov for assistanse fra nettselskapet 

Hvis det skal utføres arbeid på stikkledning som er tilkoblet luftledning, stolpe, uisolert kabelskap 
eller nettstasjon så skal nettselskapet bistå. Melding må da sendes til manuell godkjenning. 

 

3.4 Eksempler på verdier som ikke godkjennes 

Det er satt opp regler med grenseverdier og når nettberegningen gir verdier som ikke er bra nok 
gis det tilbakemelding om dette. Melding må da sendes til manuell godkjenning slik at 
nettselskapet kan manuelt sjekke om melding kan godkjennes eller om det er andre tiltak som må 
gjennomføres. 
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3.4.1 Beregnet spenning kan være for lav 

I dette tilfellet er det beregnet at laveste spenning i kretsen er for lav. Melding må da sendes til 
manuell godkjenning. 

 

 

3.4.2 Bruk av feil verdier 

Noen regler sjekker på de oppgitte verdier. Et eksempel er at oppgitt MV er større enn oppgitt OV, 
dette godtas ikke og verdiene må endres. 

 

 

3.4.3 Reduksjon av OV/MV 

Hvis det søkes om reduksjon av OV/MV, og det er et trafomålt anlegg, må det velges produkt for 
endring til direktemålt anlegg. Dette er for tiden ikke tilgjengelig for pre-kvalifiserte installatører og 
meldingen må derfor sendes til manuell godkjenning.  
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3.4.4 Feil ved beregninger 

I noen tilfeller kan det hende at beregningstjenesten ikke klarer å utføre nødvendig beregning eller 
evaluering. I slike tilfeller vil meldingen sendes til manuell godkjenning og nettselskapet 
saksbehandler vil håndtere meldingen videre. 

 

3.4.5 Feil eller mangler i datagrunnlag 

I noen tilfeller vil ikke tjenesten klare å utføre korrekt beregning på grunn av at datagrunnlaget i 
nettselskapets nettinformasjonssystem ikke er bra nok. Dette kan komme av gamle data eller 
andre logiske feil.  

I tilfeller der beregningene ikke går bra vil det komme informasjon om dette og melding må sendes 
til manuell godkjenning. 

 

 

Nettselskapet vil da behandle melding manuelt og samtidig kunne rette opp datagrunnlaget i 
nettinformasjonssystemet. 
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