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Nettselskap skal opptre nøytralt 
Nettselskapet as er, som alle nettselskap en regulert monopolist som er underlagt mange 

lover og regler, blant annet satt av Olje- og energidepartementet og 

Reguleringsmyndighetene for energi (RME). Det sentrale lovverket i denne sammenheng er 

energiloven og underliggende forskrifter.  

Nøytralitet er ett av de områdende nettselskapene blir regulert på.  Kravene til nøytralitet 

skal forhindre at nettselskap tar beslutninger eller utfører handlinger som gir fordeler til 

andre virksomheter i eget konsern.  Regelverket skal videre sikre at nettvirksomheten ikke 

belastes kostnader som i realiteten skapes av andre virksomheter i eget konsern.  

Nøytralitetsrapport: Lovverket stiller krav til at nettselskapene skal offentliggjøre en årlig 

nøytralitetsrapport tre måneder etter årsskifte.  

 

Organisasjon  
Nettselskapet AS ble etablert 1. august 2019 gjennom en fusjon av Sodvin Nett AS, Orkdal 

Energinett AS og Fosen Nett AS. Selskapet eier, utvikler bygger og drifter distribusjonsnett 

for overføring av elektrisk kraft i 5 kommuner på Fosen og sørvestlige deler av Trøndelag. 

Nettselskapet AS har ca 25.000 kunder.  

Målet med fusjonen er å skape det mest kostnadseffektive selskapet, basert på sterk lokal 

forankring og eierskap. Et nytt regionalt nettselskap skal driftes mer effektivt, sikre lokale 

kompetansearbeidsplasser og lavere nettleie for innbyggere og næringsliv. 

Siden Nettselskapet AS ikke er i konsern og heller ikke har annen virksomhet er 

utfordringene med kryss-subsidieringer ikke relevant.  

Selskapets nøytralitet 
 

a. Beskrivelse av det integrerte foretakets struktur og hvilken konkurranseutsatt 

virksomhet som drives i tillegg til nettvirksomhet. 
 

Nettselskapet AS er ikke i konsern og har ikke annen virksomhet og dermed ikke å 
anse som et integrert foretak. Nettselskapet AS driver utelukkende med 

nettforvaltning.  Det drives ingen konkurranseutsatt virksomhet i selskapet.  
 

Styret består av en eierutnevnt representant fra hvert av selskapene, to eksterne 
valgte representanter samt en representant valgt av de ansatte i selskapet. 
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b. Beskrivelse av eierskap til nettselskapet og eventuelle eierandeler nettselskapet har i 
andre selskap. 

 
Nettselskapet er et felleskontrollert selskap eid av FosenKraft AS med 38,25 %, 

Orkland Energi Holding AS med 30,0 %, Sodvin SA med 19,0 % og Rissa Kraftlag SA 
med 12,75 %.  

 
Nettselskapet as har følgende eierandeler:                                                                 

Midtnorsk Opplæring as 0,51 %. Opplæringskontor.                                                
REN as 0,233 %. Bransjeselskap, effektivisering, utvikler metoder og standarder mm. 

Nettalliansen as 2,041 %. Felleskap for bransjeløsninger og innkjøp 
 

c. Beskrivelse av type beslutninger hvor det er spesielt viktig å påse at krav til nøytral 
opptreden overholdes. 

 
Nettselskapet as driver ikke med konkurranseutsatt eller markedsrettet virksomhet 

som gjør det mulig å komme i strid med nettkundenes interesser.  
 

d. Beskrivelse av type informasjon som genereres eller mottas av nettselskapet og som 
kan utnyttes i markedet. 

 
Nettselskaper har tilgang på taushetsbelagt informasjon om kunder og 

forretningspartnere.  I tillegg produseres det kritisk informasjon om egen virksomhet 
– denne informasjon kan også være markeds- og kraftsensitiv.  Eksempelvis 

taushetsbelagte personopplysninger i henhold til personvernsforordningen og 
kraftsensitiv informasjon om systemer som ivaretar viktige driftskontrollfunksjoner i 

kraftsystemet. 
Håndtering av slike opplysninger er særlig regulert, og Nettselskapets virksomhet 

følger lovgivningen for disse områdene.  
 

e. Oversikt over personer med flere roller i det integrerte foretaket, hvorav en av rollene 
er i nettselskapet. Beskrive mulige interessekonflikter og tiltak for å sikre nøytralitet. 

 
Det er ingen personer som er ansatt i Nettselskapet as som samtidig er ansatt i noen 

av eierselskapene. 
 

f. Beskrivelse av nøytralitetsansvarlig sin uavhengighet. 
 

Det er ingen personer i Nettselskapet AS som samtidig er ansatt i noen av 
eierselskapene. 

 
g. Beskrivelse av nettselskapets opplæringsprogram, jf. § 8-1a. 

 
Nettselskapet AS er ikke å anse som et integrert foretak, deltar ikke i 

konkurranseutsatt aktivitet, og det er ingen personer i selskapet som samtidig er 
ansatt i noen av eierselskapene. 
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h. Beskrivelse av behov, omfang og type salg av egen kapasitet, herunder 
overskuddskapasitet, fibertjenester, driftssentraltjenester og beredskapstjenester. 

 
Nettforvaltning er den eneste utadrettede virksomheten som utføres i Nettselskapet 

AS. Etter omstilling i selskapet er det ikke overkapasitet i selskapet. Det omtales 
likevel deling av driftssentralsfunksjonalitet i pkt. i. 

             

i. Dersom nettforetaket har felles driftssentral med integrert produsent eller 

fjernvarmeforetak, eller selger driftssentraltjenester, beskrive utfordringer og tiltak 
for å sikre nøytralitet. 

 
Nettselskapet AS har egen driftssentral med styring og ansvar for driftssentralens 

nettfunksjoner. Nettselskapet AS har delt fjernstyringsprogramvare og 
kommunikasjonsløsning med en kraftprodusent i en av Nettselskapets områder. 

Kraftprodusenten deler ikke fysisk driftssentral. For å hindre tilgang og for å sikre 
nøytralitet mellom aktørene er det separat brukertilgang og styring. Nettselskapet 

har lagt en plan for å flytte ut av den delte fjernstyringsprogramvaren, og får videre 
betalt løpende markedspris for funksjonaliteten. 

 
j. Oversikt over utfordringer, tiltak og resultat i konkrete saker fra foregående år der 

nøytralitet er tema, herunder klage- og tilsynssaker. 
 

Selskapet har gått ut på offentlige anskaffelser av regnskaps- og AFIK-tjenester 
(avregning, fakturering, inkasso og kundeservice) som leverer tjenester etter 

regelverket for nøytral opptreden. Tjenesteleverandør benytter Nettselskapets 
kundesystem og ERP system. Disse tjenestene ble anskaffet gjennom 

anbudskonkurranser iht. gjeldende lovgivning.  
 

Nettselskapet tilbyr gjennomfakturering til alle kraftleverandører som ønsker å inngå 
avtale. Samtlige gjennomfaktureringsavtaler følger Nettselskapet AS standard og har 

derfor identiske vilkår.  
Kunder som ikke har avtale med kraftleverandør, blir liggende på pliktleveranse i 

henhold til RMEs regelverk. 
 

Nettselskapet AS har objektive og ikke-diskriminerende tariffer til alle sine kunder.  
Tariffene er tilgjengelig på Nettselskapet as sine nettsider.   

 
Nettselskapet as har i 2021 ikke hatt klager knyttet til nøytral opptreden.  

 
 

k. De interne rutinene for nøytral opptreden skal fremgå av et vedlegg til årsrapporten. 
 

Nettselskapet AS er ikke å anse som et integrert foretak, deltar ikke i 
konkurranseutsatt aktivitet, og det er ingen personer i selskapet som samtidig er 

ansatt i noen av eierselskapene. 


