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1 INNLEDNING 
En av forutsetningene for å nå målet om et effektivt kraftmarked, er et klart skille mellom 
monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet.  

Det innebærer at nettfunksjonen ikke skal påvirke konkurranseforholdene mellom de ulike 
strømleverandørene i markedet. Netteiers 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 
kraftleverandører, produsenter og nettkunder. 

 

2 FORSKRIFT 
Kravene til nøytralitet og informasjon kommer frem av Forskrift om måling, avregning, 
fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv 
(avregningsforskriften) §8-1 og §8-1 a og b. Krav til selskapsmessig og funksjonelt skille går 
fram av Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi 
m.m. (Energiloven) §4-6 og §4-7. 

 

3 RAPPORT 
Bakgrunnen for denne rapporten er Forskrift om måling, avregning, fakturering av 
nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv, Kapittel 8. Nøytralitet, 
informasjon, gebyrer og utsetting av tjenester  

§ 8-1b. Nøytralitetsrapport. Nettselskap som er omfattet av krav til selskapsmessig skille 
etter energiloven § 4-6, skal offentliggjøre en årlig nøytralitetsrapport innen tre måneder etter 
årsskiftet. Rapporten skal være lett tilgjengelig på selskapets nettsider i minst fem år og 
eventuelle endringer skal merkes på en tydelig måte. Rapporten skal som et minimum 
inneholde følgende:  

a. En beskrivelse av det integrerte foretakets struktur og hvilken konkurranseutsatt 
virksomhet som drives i tillegg til nettvirksomhet.  

b. Beskrivelse av eierskap til nettselskapet og eventuelle eierandeler nettselskapet har i 
andre selskap.  

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

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

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.  

f. Beskrivelse av nøytralitetsansvarlig sin uavhengighet.  

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

h. Beskrivelse av behov, omfang og type salg av egen kapasitet, herunder 
overskuddskapasitet, fibertjenester, driftssentraltjenester og beredskapstjenester.  
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i. Dersom nettforetaket har felles driftssentral med integrert produsent eller 
fjernvarmeforetak, eller selger driftssentraltjenester, beskrive utfordringer og tiltak for å sikre 
nøytralitet.  

j. Oversikt over utfordringer, tiltak og resultat i konkrete saker fra foregående år der 
nøytralitet er tema, herunder klage- og tilsynssaker.  

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

3a) En beskrivelse av det integrerte foretakets struktur og hvilken 
konkurranseutsatt virksomhet som drives i tillegg til nettvirksomhet.  

 
Lofotkraft AS har struktur som vist nedenfor, og er 100% eid av kommunene i Lofoten; Røst, 
Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan: 

 

 

 

Lofotkraft AS eier følgende konkurranseutsatte virksomheter: 

• Lofotkraft Bredbånd AS (LKB) som driver utbygging og drift av fibernett. Selskapet er 
Altibox-partner og leverer også innholdstjenester via Altibox-partnerskapet. 

• Aqila AS, som leverer installasjonstjenester. 
• Lofotkraft Produksjon AS, som eier og drifter ni kraftstasjoner i Lofoten. 

Lofotkraft AS har også en eierandel på 14,3% av kraftomsetningsselskapet Yve AS, samt en 
eierandel på 46,2% i Vesterålskraft AS, morselskapet i Vesterålskraftkonsernet. 

 

3b) Beskrivelse av eierskap til nettselskapet og eventuelle eierandeler 
nettselskapet har i andre selskap. 
Elmea AS eies 85% av Lofotkraft AS og 15 % av KLP. Elmea AS eier 44,4% i LOVE 
Driftssentral. 
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Organisasjonskart Elmea AS: 

 

 

 

3c) Beskrivelse av type beslutninger hvor det er spesielt viktig å påse at 
krav til nøytral opptreden overholdes. 
 
Som nettselskap og monopolist er kravet til nøytralitet viktig i de aller fleste beslutninger. 

Eksempler:  

Kjøp av tjenester internt i konsern: Kjøp av tjenester fra morselskap eller andre selskap i 
konsern skjer i henhold til skriftlige avtaler og kravene i energiloven §§ 4-6 og 4-7, samt 
Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
tariffer § 2-8 og Kryssubsidiering.  

Kjøp av tjenester eksternt: Våre tjenesteleverandører og entreprenører forplikter seg 
gjennom avtale/kontrakt til å opptre nøytralt. Alt av innkjøp skjer ellers i henhold til Lov om 
offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften.  

Informasjonsarbeid: All informasjon er nøytral, tydelig merket med Elmea AS som avsender. 
Det forekommer ikke informasjon om integrerte selskaper.  

Likebehandling: Alle henvendelser fra kunder, grunneiere, leverandører etc. likebehandles 
på en ikke-diskriminerende og nøytral måte.  

Selskap i konsern: Eksempel ved tilknytning til nettet; det gis tilknytning til nettet på objektive 
og kontrollerbare vilkår til alle, også interne kunder/selskaper som nettkunder. 

 

3d) Beskrivelse av type informasjon som genereres eller mottas av 
nettselskapet og som kan utnyttes i markedet 

 

Elmea AS er ansvarlig for behandling av de personopplysninger som gis i forbindelse med 
etablering, drift og vedlikehold av strømnettet og de tjenester som leveres av Elmea AS. 
Dette gjelder også i de tilfeller der Elmea AS har engasjert tredjepart-selskaper til å utføre 
tjenester på oppdrag for selskapet.   

Elmea AS har eget kundesystem og kundesenter som er adskilt fra andre selskap i 
konsernet. Det skal derfor ikke være mulig for andre aktører å utnytte våre data i markedet. 
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Elmea AS sine fagsystemer er tilgangsstyrt, og i utgangspunktet kun tilgjengelig for ansatte i 
nettselskapet og de som utfører tjenester for oss. 

 

3e) 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 
 

• Arnt Winther: Styreleder Elmea AS, konsernsjef Lofotkraft AS 

Ingen ansatte i Elmea AS er styremedlemmer i andre selskap i det integrerte foretaket.  

Styreleder i Elmea AS har gjennomført opplæring i nøytralitet og har undertegnet 
nøytralitetserklæring. Årlig nøytralitetsrapport behandles som styresak hvert år. 

 

3f) Beskrivelse av nøytralitetsansvarlig sin uavhengighet 
Nøytralitetsansvarlig i Elmea AS er Siri Sund. Hun er fast ansatt i nettselskapet som 
Kommunikasjons- og kundesjef. Rollen omfatter også enkelte oppgaver for Lofotkraft AS, 
men som nøytralitetsansvarlig har hun et særskilt ansvar for å påse at Elmea AS opptrer 
ihht. kravene i §8-1 Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt i Forskrift om måling, 
avregning, fakturering m.v. Hun har ingen eierinteresser som kan svekke tilliten til rollen 
som uavhengig nøytralitetsansvarlig.  
 

3g) Beskrivelse av nettselskapets opplæringsprogram, jf. § 8-1a. 
Alle nyansatte får opplæring i nøytralitet ved oppstart. Opplæringen er lik for alle og gis 
som elektronisk e-læring. I tillegg gis det egen opplæring i de enkelte prosessene, hvor 
ansvaret er underlagt prosessleder.  

 

3h) Beskrivelse av behov, omfang og type salg av egen kapasitet, 
herunder overskuddskapasitet, fibertjenester, driftstjenester og 
beredskapstjenester 

Elmea AS er bemannet for å ivareta egen virksomhet, og selger i mindre omfang enkle 
tjenester:  

• Sentralbord- og resepsjonstjenester til Lofotkraft Produksjon AS, Lofotkraft 
Bredbånd AS samt Lofotkraft AS (morselskap i konsernet).  

• Ulike bredbåndsaktører: utleie av plass i lavspenningsstolper for fremføring av 
fiber 

• Ulike bredbåndsaktører: leie av overskuddskapasitet fiber i OPGW på 
høyspenningsnettet 

• LOVE Driftssentral: utleie av operatører 
• Forsvaret: driftsledertjenester 
• Statnett: leie av lagerplass i sjøkabellager 
• Statnett: leie av plass i transformatorstasjon 
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3i) Dersom nettforetaket har felles driftssentral med integrert produsent 
eller fjernvarmeforetak, eller selger driftssentraltjenester, beskrive 
utfordringer og tiltak for å sikre nøytralitet. 

 

Elmea AS deltar i LOVE driftssentral som er en felles driftssentral for Elmea AS, Vestall 
AS og Andøy Energi Nett AS. LOVE driftssentral overvåker produksjonsanleggene til 
Lofotkraft Produksjon AS, og melder fra om alarmer og utfall til vaktmannskapene i dette 
selskapet. Driftssentralen kan også foreta start og stopp av aggregater. 

  

3j) Oversikt over utfordringer, tiltak og resultat i konkrete saker fra 
foregående år der nøytralitet er tema, herunder klage- og tilsynssaker 

 

Elmea AS hadde ingen klager angående nøytralitet i 2021. 

 

3k) De interne rutinene for nøytral opptreden skal gå fram av et vedlegg 
til årsrapporten. 

  

Her er lenke til vår rutinebeskrivelse; Rutinebeskrivelse for nøytral opptreden. 

 

 

 

https://www.elmea.no/wp-content/uploads/2022/11/Rutinebeskrivelse-for-noytral-opptreden-i-Elmea-1.pdf
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