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Nøytralitetsrapport 2021 

 

Glitre Energi Nett AS er en del av en konsernstruktur, Glitre Energi. Konsernet inkluderer 

konkurranseutsatt virksomhet, både direkte i konsernstrukturen og gjennom deleierskap i annen 

virksomhet. 

Konsernet består av følgende selskap: 

 

 

Glitre Energi Nett AS er eid av et Glitre Energi Nett Holding AS. I tillegg eier Glitre Energi Nett 

Holding noen eiendomsselskaper, der eierskapet har en kortsiktig horisont. 

Eierskap til nettselskapet og selskapet tilknyttet nettselskapet er som følger: 

http://www.glitreenergi-nett.no/
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Selskapet har dispensasjon i forhold til styresammensetningen, siden noen av styrets 

representanter også sitter i styret til konkurranseutsatte selskap i konsernet. Denne dispensasjonen 

gjelder fram til 01.07.2023. 

 

Det er viktig for nettselskapet å oppfylle kravet til nøytralitet og det gjelder i forhold til beslutninger, 

informasjon og kundehåndtering. Dette innebærer likebehandling av kunder og leverandører.  

• Kunder etterspør nettilknytning/kapasitet og det er viktig med likebehandling både i forhold 

til tildeling av kapasitet, beregning av anleggsbidrag og utforming av nettleien. 

• Nettselskapet har rutiner for likebehandling av alle kraftleverandører og det samme i forhold 

til den informasjon nettkundene gis. 

• Leverandørene likebehandles gjennom gode innkjøpsrutiner, der hovedregelen er 

konkurranseutsetting. 

• Konserninterne innkjøp begrenser seg til tjenester innenfor HR, regnskapstjenester, IKT og 

systemsamordning. 

• Driftssentralen til nettselskapet er skilt fra driftssentralen til Glitre Energi Produksjon. 

Nettselskapet lever driftskontrolltjenester til produksjonsselskapet. 
 

Informasjon i fra nettselskapet kan i noen tilfeller utnyttes i markedet. Dette er hovedsakelig 

knyttet til: 

• Begrenset nettkapasitet ved vedlikeholds-/reparasjonsarbeid, kan i noen spesielle tilfeller 

begrense produksjonen tilknyttet regionalt distribusjonsnett. Slike situasjoner kan i de fleste 

tilfeller avbøtes med omkobling i nettet. Hvis det ikke er mulig, er det rutine for at berørte 

produsenter blir informert samtidig. 

• Tildeling av nettkapasitet kan påvirke fremdriften i utbygging-/etableringsprosjekter.  

Gjeldende praksis er at prosjekter som blir realisert, tildeles kapasitet. Mulige prosjekter 

fram i tid, har ikke anledning til å reservere kapasitet. 
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Personer som sitter i styrende posisjoner for nettselskapet, som samtidig har en rolle i andre 

selskap i konsernet, er begrenset til styrerepresentanter. Her har nettselskapet dispensasjon fram til 

01.07.2023. Dette vil bli tatt hensyn til ved endringer i styresammensetningen ved ordinær 

generalforsamling 2023.   

Administrerende direktør i nettselskapet sitter også i konsernledelsen. Konsernledelsen har ingen 

direkte innflytelse i selskaper i konsernstrukturen, siden alle selskap har egne styrer. 

Nettselskapets nøytralitetsansvarlig er Knut Olav Bakkene som har ansvar som kundesjef for kunder 

tilknyttet regionalt distribusjonsnett og rammevilkår for nettselskapet. Ansvar utover dette er 

posisjon som daglig leder for Miljøvarme VSEB (drifter tre varmesentraler utenfor nettselskapets 

områdekonsesjonsområde), styremedlem i Glitre Energi Nett Eiendom AS, Jarenvegen 15 AS og  

Svend Haugs Gate 1 AS. 

For å ivareta nettselskapets nøytralitetsansvar, er det utarbeidet et eget nøytralitetsprogram, samt 

et eget opplæringsprogram for alle ansatte ved kundeservice. Dette programmet setter søkelys på 

nøytral opptreden overfor kraftleverandører og vårt arbeid med å bistå våre kunder med valg av 

kraftleverandør. Kunder på leveringsplikt blir fulgt opp i henhold til gjeldende forskrift. 

I løpet av 2021 ble alle ansatte underlagt et opplæringsprogram der kravet om nøytralitet blir 

utvidet til å gjelde alle nettselskapets funksjoner, der konserninterne forhold, tjenesteleveranser, 

eksterne leverandører og forholdet til våre nettkunder er berørt. 

 

Overskuddskapasitet 

Glitre Energi Nett har i løpet av 2021 solgt overskuddskapasitet til markedsbaserte priser innenfor 

områdene: 

- AMS målerverdi drift og innsamling til andre nettselskap 

- Driftskontroll tjenester i form av IT kommunikasjon og sikkerhetstjenester 

- Driftssentral tjenester til nettselskap og kraftprodusenter 

 

Felles driftssentral 

I tillegg til salg av driftssentraltjenester har Glitre Energi Nett i 2020 hatt et samarbeid om felles 

driftssentral, men separat bemanning, med Glitre Energi Produksjon. Iht. nye krav om nøytralitet 

ble det i løpet av 2021, gjennomført et tydelig skille av driftssentralen slik at alle nøytralitetskrav 

mellom nettselskapet og produksjonsselskap kan opprettholdes. 

Glitre Energi Nett er ikke kjent med konkrete saker i fra 2021 eller tidligere år, der tilsynsorganer, 

leverandører eller kunder har reist sak eller stilt spørsmål ved nettselskapets nøytralitet. 

 

Dokumenter knyttet til nøytralitetsrapporten:  

- Rutine for nøytral opptreden ved kundeservice 

- Nøytralitetsprogram 


