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Nøytralitetsrapport 2022 

Glitre Nett er, som alle nettselskap, en regulert 
monopolist som er underlagt mange lover og 
regler, blant annet satt av Olje- og 
energidepartementet og reguleringsmyndigheten 
for energi. Det sentrale lovverket i denne 
sammenheng er energiloven og underliggende 
forskrifter. 
 
Nøytralitet er ett av de områdene nettselskapene 
blir regulert på, det innebærer at nettfunksjonen 
ikke skal påvirke konkurranseforholdene i 
markedet. 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 og 
produsenter. 
 
Nøytralitetsrapport; Lovverket stiller krav til at  
nettselskapene skal offentliggjøre en årlig  
nøytralitetsrapport tre måneder etter årsskiftet. 
Dette dokumentet er Glitre Netts 
nøytralitetsrapport. 
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Årsrapport 2022 vedr nøytralitet i  
Glitre Nett AS 
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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. FUSJONERT NETTSELSKAP 

Som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi i 2022 så har også konsernets 

nettselskap slått seg sammen.  

• Det nye morselskapet heter Å Energi AS 

• Det nye nettselskapet heter Glitre Nett AS, og ble registrert som juridisk selskap 8. 

desember 2022.  

3. FORSKRIFT 

Kravene til nøytralitet og informasjon fremgår at 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 fremgår av Lov om produksjon, omforming, 
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-6 og § 4-7. 

4. 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 

bortsetting 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. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301
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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. 

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 fremgå av et vedlegg til årsrapporten. 

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

Å Energi organisasjonskart: 
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 Glitre Nett organisasjonskart: 

 
 

 

Glitre Nett driver kun med nettvirksomhet.  

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

Glitre Nett er et datterselskap i Å Energi, Å Energi er eid av Statkraft, Vardar AS, Drammen 
kommune og alle kommunene på Agder. 

Eierandelene i Glitre Nett AS er som følger: 

Å Energi AS 87,8065 % 

Kongsberg kommune 3,8673 % 

Lier Everk Holding AS 2,3876 % 

Hadeland Energi AS 5,9386 % 

 

Glitre Nett AS eier 51% i Asker Nett AS. 

 

Statkraft Regional Holding AS er største enkeltaksjonær i Å Energi, med 33,302 prosent av 
aksjene. Samlet er det likevel kommunene som eier mest av aksjene.  
Se fullstendig oversikt på http://www.agdereierne.no/eierstruktur/ 

Glitre Nett har en eierpost i REN. 

Konserndirektør

Tore Morten Wetterhus

Kunde

Per Gøran Bergerud

Nettutbygging

Torhild P. Fjermedal

Drift og vedlikehold

Petter Tollefsen

Operativ drift og 
beredskap

Eivind Ruud

Mennesker, 
kommunikasjon og 

bærekraft

Cathrin Bretzeg

Økonomi, innkjøp 
og 

virksomhetsstyring

Hanne M L Solem

Digitalisering, 
Innovasjon og IKT 

sikkerhet

Otto Rustand

Nettstrategi og 
prosess

Linda Jenssen

DLE

http://www.agdereierne.no/eierstruktur/
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4.3 c) 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 skal skje 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 må forplikte seg 
gjennom avtale/kontrakt til å opptre nøytralt. Alt av innkjøp skjer for øvrig i henhold til Lov 
om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. 

Informasjonsarbeid. All informasjon skal være nøytral, tydelig merket med Glitre Nett som 
avsender. Det skal ikke forekomme informasjon om den integrerte strømleverandøren eller 
andre strømleverandører.  

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

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

 

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

Glitre Nett er ansvarlig for behandling av de personopplysninger som gis i forbindelse med 
etablering, drift og vedlikehold av linjenett og de tjenester som leveres av Glitre Nett. Dette 
gjelder også i de tilfeller der Glitre Nett har engasjert tredjepart selskaper til å utføre 
tjenester på oppdrag for nettselskapet. 

Behandling av personopplysninger er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring på vår 
nettside glitrenett.no    

Glitre Nett har eget kundesystem og kundesenter som er adskilt fra andre selskap i 
konsern. Det skal derfor ikke være mulig for andre aktører å utnytte våre data i markedet. 

Glitre Nett sine systemer er tilgangsstyrt og i utgangspunktet kun tilgjengelig for ansatte i 
nettselskapet, og de som utfører tjenester for oss.  

4.5 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.  

Medlemmer av styret i Glitre Nett og som ikke er ansatt i nettselskapet: 

Styreleder: Ole Theodor Dønnestad, Direktør konsernutvikling Å Energi AS 
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Nestleder: Pål Jørgen Skjæggestad, Strategisk rådgiver, Å Energi AS, har i tillegg ulike verv 
og roller utenfor nettselskapet 

Styremedlem: Kirsti Grønnerø Jacob, Leder organisasjon, Å Energi AS 

Styremedlem: Knut Hoven, Leder Sikkerhet og beredskap, Å Energi AS 

Styremedlem: Bjørn Niklas Sjøstrøm, har i tillegg ulike verv og roller utenfor nettselskapet. 

Styremedlem: Nina Viksæter Aulie, Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet 

Dette er beskrivelse av styret per 31.12.2022 hvor følgende tiltak for å sikre nøytralitet 
gjelder:  

«En mulig interessekonflikt kan oppstå når styret i nettselskapet skal behandle saker av 
betydning for noen av styremedlemmenes respektive selskap. Den aktuelle styrekandidat 
vil da fratre styremøtet mens saken behandles.» 

For 2023 vil det ved generalforsamling i mai 2023 bli valgt nytt styre for Glitre Nett. 

Tema nøytralitet og årlig nøytralitetsrapport er oppe som styresak hvert år. 

 

4.6 f) Beskrivelse av nøytralitetsansvarlig sin uavhengighet. 

Nøytralitetsansvarlig i Glitre Nett er May Britt Risbruna. Hun er fast ansatt i nettselskapet 
som Rådgiver Kommunikasjon. May Britt Risbruna har ingen eierinteresser eller andre 
interesser som kan svekke tilliten til rollen som uavhengig nøytralitetsansvarlig. 
 

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

Alle ansatte i Glitre Nett vil etter selskapsdag 1 den 7. mars få felles opplæring i nøytralitet.  

Deretter vil det etableres rutine for at 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 
hos den enkelte avdeling, hvor ansvaret er underlagt avdelingsleder. 

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

Glitre Energi Nett har i løpet av 2022 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 

- Fiber og fellesføringer 

 

https://www.proff.no/roller/p%C3%A5l-j%C3%B8rgen-skj%C3%A6ggestad/oslo/380878/
https://www.proff.no/roller/p%C3%A5l-j%C3%B8rgen-skj%C3%A6ggestad/oslo/380878/
https://www.proff.no/roller/bj%C3%B8rn-niklas-sj%C3%B8str%C3%B8m/harestua/1034025/
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4.9 i) Dersom nettforetaket har felles driftssentral med integrert produsent eller 
fjernvarmeforetak, eller selger driftssentraltjenester, beskrive utfordringer og 
tiltak for å sikre nøytralitet. 

Det har ikke vært utfordringer av denne art. 

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

Det har ikke vært saker av denne art i 2022. 

Imidlertid har Agder Energi hatt pågående fusjonsprosess med Glitre Energi. Situasjonen 
tilsa at det var hensiktsmessig å avvente navnebytte jf Energiloven §4-18 for Agder Energi 
Nett frem til fusjonsprosessen var avklart. Agder Energi Nett har sammen med Glitre Energi 
Nett søkt RME om utsettelse frem til 01.01.2023. Søknaden er innvilget. Da 
fusjonsprosessen trakk ut i tid så ble det søkt om en ytterligere utsettelse til 01.07.2023 
som ble innvilget. 

Agder Energi og Glitre Energi ble fusjonert i 2022. Det nye konsernet Å Energi ble juridisk 
konsern fra 30.11.2022. 

Som følge av fusjonen er også nettselskapene fusjonert. Det nye navnet på nettselskapet i 
Å Energi er Glitre Nett. Juridisk dag 1 for Glitre Nett var 08.12.2022. 

Ny organisasjon for det nye nettselskapet er operativt fra 07.03.2023. Fra samme tidspunkt 
vil også det nye navnet og ny merkevareprofil for Glitre Nett vært klart og tas i bruk. 

 

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

Link til rutinebeskrivelsen gjeldende for 2022 som er publisert på aenett.no 

Ny rutine for Glitre Nett vil bli publisert på glitrenett.no innen kort tid. 

 

 

 

https://www.aenett.no/globalassets/dokumenter/rutinebeskrivelse-for--noytral-opptreden-aen.pdf

