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Rapport 
Denne rapporten oppfyller Norgesnett AS’ forpliktelser til rapportering av årlig 

nøytralitetsrapport, jfr. avregningsforskriften § 8-1b.   

En beskrivelse av det integrerte foretakets struktur og hvilken 

konkurranseutsatt virksomhet som drives i tillegg til nettvirksomhet. 
Norgesnett AS driver nettvirksomhet, og er eid av Fredrikstad Energi AS. 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 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. 

 

Figur 1 – Fredrikstad Energis struktur 

Nettvirksomheten 

Norgesnett AS utvikler, bygger og drifter distribusjonsnettet i Askøy, Fredrikstad, 

Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk og Ski. 

Administrative fellestjenester innenfor det integrerte foretaket 

Fredrikstad Energi AS (morselskapet) leverer administrative fellestjenester og 

eiendomstjenester til selskaper i konsernet Fredrikstad Energi. 
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Konkurranseutsatt virksomhet innenfor det integrerte foretaket 

Fredrikstad Energi Marked AS selger strøm til sluttbrukere via Smart Energi AS, og 

underliggende merkevarer. 

MAIK AS selger tjenester knyttet til måling, avregning, fakturering og inkasso. MAIK AS 

er fokusert på bedriftskunder i energibransjen, herunder nettselskap og strømselskap. 

NxtEnergy AS utvikler og selger teknologiløsninger til selskaper innenfor 

energibransjen, herunder produkter og løsninger for digital avlesning av AMS-målere. 

Følgende selskaper kontrolleres ikke av Fredrikstad Energi AS og inngår derfor ikke i det integrerte 

foretaket: 

Nettpartner AS er en av Norges største entreprenører innen elektrisk infrastruktur. 

Kunder inkluderer nettselskaper og kraftprodusenter.  

Integrasjonspartner BITS AS utvikler, leverer og selger tjenester og teknologiprodukter 

som automatiserer forretningsprosesser. 

eSmart Systems AS utvikler, leverer og selger programvare for mer effektiv forvaltning 

av infrastruktur, med fokus på nett. 

Øvrig 

Røyken Energiverk AS’ eneste virksomhet er å eie rettigheter til gjeldskraftbrev. Det 

foregår ingen operativ virksomhet i selskapet. 

Det finnes i tillegg andre selskaper i konsernet hvor det ikke foregår operativ 

virksomhet. 

Beskrivelse av eierskap til nettselskapet og eventuelle eierandeler 

nettselskapet har i andre selskap. 
Fredrikstad Energi AS eier 100% av nettselskapet Norgesnett AS. 

Norgesnett AS eier ikke andre selskaper. 

Fredrikstad Energi AS eies av Fredrikstad kommune (50,999%) og Hafslund Handel AS 

(49,001%). Hafslund Handel AS er eid av Hafslund AS, som er eid av Hafslund ECO AS, 

som igjen er eid 100% av Oslo kommune. 

Beskrivelse av type beslutninger hvor det er spesielt viktig å påse at krav 

til nøytral opptreden overholdes. 
Norgesnett AS har utviklet skriftlige rutiner for håndtering av nøytralitet, og 

gjennomfører regelmessig opplæring i forbindelse med dette. I tillegg gjennomføres 

det kontroller. Å påse krav til nøytralitet er viktig i mange beslutninger, og spesielt 

viktig i de tilfeller hvor det kan være en interessekonflikt. 

Eksempler: 
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• Henvendelse fra kunder, strømselskaper, kraftprodusenter, grunneiere og 

andre interessenter 

• Henvendelser og prosess vedrørende tilknytting i nettet  

• Forespørsel om tjenesteinnkjøp 

o Kjøp av tjenester fra andre selskaper i konsernet 

o Kjøper av tjenester fra leverandører utenfor konsern 

• Håndtering av informasjon som kan utnyttes og som ikke er offentlig kjent 

• Opplæring og onboarding av ansatte 

Beskrivelse av type informasjon som genereres eller mottas av 

nettselskapet og som kan utnyttes i markedet. 
• Informasjon i kundesystem 

• Informasjon som genereres i forbindelse med kundebehandling 

• Personopplysninger som gis i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold 

av nettet og de tjenestene som leveres av Norgesnett 

• Informasjon om nye næringsutbygginger eller boligutbygninger 

• Nettsituasjon og muligheter for utbygging av ny kraftkrevende industri, 

kraftforsyning, infrastruktur eller annet 

• Planlagte anbud 

• Annen informasjon som kan være verdifull 

o Kostnader, inntekter, kontrakter, infrastrukturinformasjon, 

beredskapsinformasjon, driftshåndbok mv. 

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. 
I selskaper i det integrerte foretaket hvor det foregår operativ virksomhet er 

situasjonen følgende: 

• Daglig leder i Norgesnett AS deltar i ledergruppen i morselskapet Fredrikstad 

Energi AS 

• Konstituert daglig leder i morselskapet Fredrikstad Energi AS er styreleder i 

Norgesnett AS 

• Styremedlem i Norgesnett AS er nestleder i styret i Fredrikstad Energi AS 

• Øvrig består styret i Norgesnett AS av to uavhengige styremedlemmer 

• Ingen styremedlemmer eller ansatte har eierandel i Norgesnett AS eller 

Fredrikstad Energi AS 

Generelt sett uten tiltak kan interessekonflikter skyldes incentiver drevet av ikke-

nøytrale kriterier. 

Implementerte tiltak for å motvirke interessekonflikt: 

• Skriftlige rutiner for nøytralitet, herunder at alle interessekonflikter skal motvirkes 

• Opplæring vedr. nøytralitet 
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• Nøytralitetskontroll 

• Kontinuerlig utvikling av kultur for nøytralitet 

• Begrensninger av beslutningsmyndighet 

• System for avviksrapportering av interessekonflikter 

• Daglig leder er ansatt i Norgesnett AS og prestasjoner er vurdert av styret i 

Norgesnett AS 

• To av fire styremedlemmer i Norgesnett AS er uavhengige styremedlemmer 

• Styreleder i Norgesnett AS er ikke involvert i styret i konkurranseutsatt 

virksomhet eller annen operativ virksomhet innenfor det integrerte foretaket 

(utover ledelse av morselskapet) 

Beskrivelse av nøytralitetsansvarlig sin uavhengighet. 
Nøytralitetsansvarlig er ansatt i Norgesnett AS som Leder Økonomi og 

Virksomhetsstyring. Nøytralitetsansvarlig har ingen eierinteresser eller andre interesser 

som kan svekke tilliten til rollen som uavhengig nøytralitetsansvarlig. 

Beskrivelse av nettselskapets opplæringsprogram, jf. § 8-1a. 
Alle ansatte i Norgesnett AS plikter å studere nøytralitetsrutinen og gjøre seg kjent 

med innholdet. Alle nye ansatte får opplæring om nøytralitetskrav. 

Nøytralitetsansvarlig skal holde oppfriskningskurs. I kurs siktes det på å kommunisere 

nøytralitetskravene i forhold til de ansattes hverdag («hva betyr det for meg?»). 

Beskrivelse av behov, omfang og type salg av egen kapasitet, 

herunder overskuddskapasitet, fibertjenester, driftssentraltjenester og 

beredskapstjenester. 
Norgesnett AS er bemannet for å ivareta egen virksomhet, og selger i 

utgangspunktet ikke kapasitet eller tjenester av slik art. 

Dersom nettforetaket har felles driftssentral med integrert produsent 

eller fjernvarmeforetak, eller selger driftssentraltjenester, beskrive 

utfordringer og tiltak for å sikre nøytralitet. 
Norgesnett AS deler ikke driftssentraltjenester med andre konsernselskaper. 

Norgesnett AS selger ikke driftssentraltjenester til andre.  

Oversikt over utfordringer, tiltak og resultat i konkrete saker fra 

foregående år der nøytralitet er tema, herunder klage- og tilsynssaker. 
I 2021 har selskapet videreutvikler rutiner, systemer og lignende for nøytralitet, 

herunder ny nettside, logo og profilering. For øvrig arbeider Norgesnett AS med 

kontinuerlig forbedring av rutiner og prosesser for å ivareta krav til nøytralitet.  

Det har ikke vært registret klage- og tilsynssaker i 2021. 

Ny nøytralitetsansvarlig ble ansatt ved slutten av 2021.  
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De interne rutinene for nøytral opptreden skal fremgå av et vedlegg til 

årsrapporten. 
De gjeldende rutinene er vedlagt. 


