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Rutinebeskrivelse for nøytral opptreden i Norgesnett 

Innledning 

Norgesnett AS («Norgesnett») er et selskap i et integrert foretak, og 100% eid av Fredrikstad 

Energi AS («Fredrikstad Energi»). Morselskapet er Fredrikstad Energi. Det integrerte foretaket 

er Fredrikstad Energi konsernet, hvor Fredrikstad Energi har kontroll. Norgesnett er underlagt 

strenge krav til nøytralitet etter blant annet energiloven og NEM-forskriften. 

Norgesnett møter disse kravene som spesifisert i denne rutinen, og nærmere spesifisert i 

Prosedyre for Håndtering av Nøytralitet og Informasjonsplikt.  Rutinebeskrivelsen gjelder for 

Norgesnetts ansatte på alle nivåer, herunder ledelse og styret. Denne rutinebeskrivelsen må 

ses i sammenheng med overnevnte prosedyre og deler derfor dens opprettelsesdato. 

Det integrerte foretakets struktur 

Strukturen til Fredrikstad Energi er presentert i figur 1. 

 

Figur 1 – Fredrikstad Energis struktur 

Norgesnett driver nettvirksomhet, og er eid av Fredrikstad Energi. Det integrerte foretaket er 

Fredrikstad Energi konsernet, hvor Fredrikstad Energi AS har kontroll. Norgesnett AS, 

Fredrikstad Energi Marked AS (og Smart Energi AS), MAIK AS, Røyken Energiverk AS og 

NxtEnergy AS kontrolleres av Fredrikstad Energi AS. Disse selskapene inngår således i det 

integrerte foretaket Fredrikstad Energi. Det foregår ikke operativ virksomhet i Røyken 
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Energiverk AS. Nettpartner AS, Integrasjonspartner BITS AS og eSmart Systems AS kontrolleres 

ikke av Fredrikstad Energi, og inngår dermed ikke i det integrerte foretaket. Fredrikstad 

Energis struktur er presentert i figur 1. Det er også andre AS’er under Fredrikstad Energi AS 

hvor det ikke bedrives operativ virksomhet. 

Norgesnetts formål 

Norgesnett skal sørge for at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk 

av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte i tråd med formålsbestemmelsen i 

energiloven § 1-2, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir 

berørt.  

Norgesnett er et nettselskap og skal i utgangspunktet kun levere nettjenester i tråd med 

bestemmelsen i kontrollforskriften § 1-3: 

• Overføring av kraft, herunder drift, vedlikehold og investering i nettanlegg 

• Tariffering 

• Måling, avregning og kundehåndtering 

• Tilsyn og sikkerhet 

• Driftskoordinering 

• Pålagte beredskapstiltak 

• Pålagt energiutredning (kraftsystemplanlegging). 

En av forutsetningene for å nå målet om et effektivt kraftmarked, er et klart skille mellom 

monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet, både formelt og funksjonelt. Det 

innebærer at nettfunksjonen ikke skal påvirke konkurranseforholdene i markeder med 

berøringspunkter mot nettdriften. Nettselskapets grad av selskapsmessig eller eiermessig 

integrasjon med en eller flere strømleverandører skal ikke gi grunnlag for særordninger som 

påvirker kundens valg av leverandør. Krav til nøytral opptreden gjelder overfor alle 

nettkunder, kraftleverandører, produsenter, og andre tredjeparter, uavhengig av om de er å 

anse som integrert foretak i energilovens forstand. 

Rutinebeskrivelse 

Alle i Norgesnett skal følge undernevnte rutiner for nøytral opptreden. Rutinene er videreført 

og utdypet i Prosedyre for Håndtering av Nøytralitet og Informasjonsplikt. 

Generelt 

• Alle i Norgesnett skal opptre nøytralt og ikke-diskriminerende. Hvilke innvirkninger 

dette får for den enkelte ansatte avhenger av innholdet i den respektive stillingen. 

• Norgesnett er og skal være strukturert som en separat juridisk enhet og drives 

uavhengig av Fredrikstad Energi konsernet (selskapsmessig og funksjonelt skille). 
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• Vær bevisst på interessekonflikter som kan oppstå mellom deg selv, Norgesnett, 

andre selskaper, personer og/eller øvrige interessenter. Varsle din overordnede om 

interessekonflikt, og/eller skriv avviksmelding vedr. nøytralitet. Interessekonflikter skal 

løses raskt, om nødvendig ved at den ansatte fjernes fra det aktuelle saksforholdet. 

• Det er den enkelte ansatte som selv har ansvaret for å vurdere egen opptreden i lys 

av rutinebeskrivelsen.  

Taushetsplikt 

• Styret og ansatte i Norgesnett har taushetsplikt for ethvert forhold som 

vedkommende får kjennskap til gjennom sin stilling, og skal også aktivt motarbeide at 

uvedkommende får tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Vurdering av eventuell 

offentliggjøring som følger av innsynsbegjæringer el., skal foretas av personell som er 

utpekt til dette (utpekes av daglig leder). 

• Ikke del informasjon som ikke er allment kjent og som kan utnyttes av andre, herunder 

andre selskaper i konsern. Bidra til å forhindre spredning av slik informasjon. Dette 

gjelder i særdeleshet informasjon som kan få betydning i kommersiell/markedsmessig 

sammenheng.  

Ledelsen i Norgesnett  

• Styret i Norgesnett er øverste myndighet. I det daglige er denne myndigheten 

delegert til daglig leder. 

• Daglig leder i Norgesnett kan representere Norgesnett i konsernets lederforum for å 

fremme Norgesnetts interesser. Daglig leder kan delta i ledelsen i morselskapet, 

begrenset til overordnet eierstyring og administrasjon av administrative fellestjenester, 

hvor nøytralitetskrav ivaretas.  

• Ansatte-representanter som ikke er en del av ledergruppen i Norgesnett, kan delta i 

styret i morselskapet. 

• For øvrig kan ikke ansatte delta i ledelse, styrer mv. i andre selskaper i konsernet som 

driver annen virksomhet. Det spesifiseres at ansatte ikke kan delta i styrer i 

konsernselskaper for øvrig. 

Forhold til andre selskaper  

• Interaksjon og transaksjoner med Smart Energi, MAIK og morselskap og øvrige 

konsernselskaper skal skje på armlengdes avstand (markedsmessige prinsipper), og 

dokumenteres med skriftlige avtaler. Andre selskaper i konsern skal behandles som 

enhver annen leverandør utenfor konsernet.  

• Det er kun ledelsen i Norgesnett og styret i Norgesnett som kan gi instrukser om den 

daglige driften i Norgesnett eller om avgjørelser vedrørende utbygging eller 

oppgradering av nettet. Norgesnett kan ikke leie ut eller selge kapasitet til andre 

selskap i konsernet eller øvrig virksomhet, med mindre dette skjer innenfor 

unntaksreglene i NEM-forskriften. Aksept for dette må avklares med daglig leder av 
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Norgesnett. Alle tjenester skal faktureres motpart, og inntekter og tilhørende 

kostnader skal allokeres øvrig virksomhet og ikke tilføres kostnadsgrunnlaget som 

belastes nettkundene. 

• All markedsføring av Norgesnett skal skille seg klart fra andre selskaper i konsernet. 

Det skal ikke være fare for forveksling. 

• Norgesnett skal ikke ha eierandel i andre selskaper som ikke utelukkende driver med 

nettvirksomhet. 

• Alle avtaler og transaksjoner med andre selskaper i konsern skal være gjenstand for 

markedsmessig konkurranse (anbud) i den grad det er mulig. Alle transaksjoner skal 

være til markedsmessige betingelser. Alle avtaler med konserninterne selskaper skal 

være skriftlige.  

• Kryss-subsidiering er ikke tillatt, i den forstand at nettselskapet ikke skal belastes 

kostnader som ikke knytter seg til nettvirksomheten. På samme måte skal heller ikke 

inntekter fra nettvirksomheten allokeres til andre selskaper. 

• Interne transaksjoner og fordeling av kostnader skal kun fordeles til Norgesnett i den 

grad ytelsen er direkte utført til gode for Norgesnett, og kostnader blir allokert i 

forhold til den reelle bruken av ressurser. Dette gjelder alle kostnader, herunder 

driftskostnader, kapitalkostnader og finanskostnader. 

• Norgesnett skal ikke ha felles kunde- eller måleverdidatabaser med kraftleverandør. 

Ansatte i vertikalt integrerte virksomheter skal ikke ha tilgang til informasjon i Elhub på 

vegne av mer enn én type virksomhet. MAIK har fritak for dette da selskapet leverer 

MAFI-tjenester til Norgesnett, men forplikter seg skriftlig til Norgesnetts nøytralitetskrav. 

• Alle leverandører skal gjøre seg kjent med Norgesnetts nøytralitetskrav slik det 

fremgår i lov og forskrifter. Dette skal inkluderes i Norgesnetts standardbetingelser. 

Forhold til sluttbrukere 

• Alle kunder skal behandles nøytralt og ikke-diskriminerende. 

• Alle i Norgesnett skal opptre nøytralt ovenfor kraftleverandør og sluttbrukere, 

herunder men ikke begrenset til: informasjon om kraftleverandør og kraftmarkedet, 

nyetablering av abonnement, oversendelse av målerverdier, valg av 

faktureringsrutine og avregning- og faktureringsplikt.  

• Strømselskap i konsern skal ikke gis konkurransefortrinn, og skal behandles som ethvert 

annet strømselskap. 

• Kunder nettselskapet plikter å levere strøm til skal behandles forskriftsmessig. 

• Norgesnett skal generelt sett ikke gi informasjon til kunder utover det som inngår i 

leveranse av nettjenester, og skal ikke gi anbefalinger om aktører. 

• Kunder som skal velge kraftleverandør henvises til Forbrukerrådets kraftprisoversikt 

(Strompris.no). 

• Norgesnett kan ikke anbefale elektroinstallatør, entreprenør eller lignende til 

tredjeparter. Montører har ikke lov til å profilere seg imot kunder via Norgesnett, når 
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tjenesten utføres i Norgesnetts navn (herunder klistremerker inne i sikringsskapet eller 

på målepunkter). 

Avvikssystem 

• Dersom du mener å ha oppdaget avvik i forhold til denne rutinen eller har 

forbedringsforslag skal det meldes via Norgesnetts avvikssystem. 

• Nøytralitetsansvarlig skal analysere og rapportere mottatte avvik til ledelsen i 

Norgesnett. 

• Nøytralitetsansvarlig gjennomfører kontroll av krav til nøytralitet og rapporterer dette 

til ledelsen i Norgesnett. 

• Nøytralitetsansvarlig kan kontaktes dersom du er i tvil vedrørende nøytralitet i 

forbindelse med en beslutning. 

Opplæring 

• Alle ansatte i Norgesnett plikter å studere nøytralitetsrutinen og gjøre seg kjent med 

innholdet. 

• Alle nye ansatte skal få opplæring av Nøytralitetsansvarlig. Nøytralitetsansvarlig skal 

holde oppfriskningskurs. 

• Et mål med opplæringen er å sette rutine og regelverk i bedre kontekst med de 

ansattes forskjellige stillinger og hverdag («hva betyr det for meg?»). 

Rapportering  

• Det skal utarbeides årlig nøytralitetsrapport innen 3 måneder etter årets utløp som 

skal publiseres myndighetene og til allmenheten. Rutinebeskrivelse for nøytral 

opptreden skal legges ved dette.  

Utover rutinen skal ansatte i Norgesnett bidra til videreutvikling av kultur for nøytralitet. 

Nøytralitetsansvarlig 

Nøytralitetsansvarlig er Leder Økonomi og Virksomhetsstyring i Norgesnett. 

Videreføring av rutine 

Nærmere bestemmelser for behandling av nøytralitetskrav er utdypet i Prosedyre for 

Håndtering av Nøytralitet og Informasjonsplikt. Herunder er behandling av følgende 

spesifisert: 

• Relevante lover og forskrifter 

• Forpliktelse til nøytral opptreden 

• Selskapsmessig og funksjonelt skille 

• Deling av informasjon 

• Anskaffelser og kjøp av tjenester, salg av egen kapasitet 
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• GDPR og personvern. Tilgang til kundesensitiv informasjon. 

• KIS system og kundesenter 

• Markedsføring, profilering og kommunikasjon 

• Standard nettleie- og tilknyttingsvilkår 

• Forhold til andre selskaper i konsern 

• Nøytralitet og informasjonsplikt, markedsføring, fakturering, tariffering og tjenestekjøp 

• Nøytralitet på web og sosiale medier 

• Informasjon på nettleiefaktura 

• Rutiner kundesenterfunksjonen og håndtering leveringsplikt 

• Telefoni, epost, sosiale medier 

• Informasjon rundt planlagte strømstanser og feil i strømnettet 

• Opplæring 

• Rapportering av avvik og avvikssystem 

• Årsrapport 

• Nøytralitetsansvarlig 

 


