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1. Innledning 
 

På bakgrunn av krav i eldirektivet (direktiv 2003/54/CE) er det innført krav til at alle 
nettvirksomheter med over 100 000 nettkunder i distribusjonsnettet, samt 
systemansvarlig nettselskap, fra 1. juli 2007 skal utarbeide et program for overvåkning 
av nettselskapets nøytralitet.  Kravet gjelder kun for selskap som inngår i en vertikalt 
integrert virksomhet, eksempelvis et konsern som driver både nettvirksomhet og 
kraftomsetning/kraftproduksjon. 
 
Forskrift av 11. mars 1999 nr 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved 
kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) stiller en rekke 
krav til innhold i et slikt program, ref. § 7-1a som er gjengitt nedenfor. 

§ 7-1a. Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet  

Nettselskap som inngår i vertikalt integrerte virksomheter som omfattes av 
energilovens § 4-6 første ledd, plikter å utarbeide et program for overvåkning av 
nettselskapets nøytralitet som beskriver de tiltak som er truffet for å sikre at 
nettselskapet opptrer i henhold til nøytralitetsbestemmelsene i energiloven med 
tilhørende forskrifter. Nettselskapet har ansvar for å sikre at programmet etterleves, og 
skal utpeke en person som er ansvarlig for programmet.  

I programmet skal det angis hvilke spesifikke forpliktelser arbeidstakerne har for å sikre 
nøytralitet, og alle arbeidstakere som er ansatt i nettselskapet skal skriftlig forplikte seg 
til å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere. Konsekvensene av å 
bryte nøytralitetsbestemmelsen, herunder krav knyttet til taushetsplikt, skal 
tydeliggjøres for de ansatte. Dersom andre selskap utfører nettjenester på vegne av 
nettselskapet skal alle arbeidstakere som utfører disse tjenestene skriftlig forplikte seg 
til å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbruker.  

Nettselskapet kan gjøre unntak fra kravet til skriftlighet for personer som har stillinger 
med liten grad av kundekontakt, dersom mulighet for diskriminerende adferd er liten. 
Slike unntak og bakgrunnen for disse skal fremgå av selskapets årlige rapport som 
beskriver programmet.  

Programmet skal detaljert angi hva slags informasjon som er underlagt taushetsplikt, 
og hvordan denne skal behandles.  

Ledelsen i nettselskapet skal aktivt, synlig, og regelmessig støtte programmet for 
overvåkning av nettselskapets nøytralitet, og det skal gjennomføres regelmessig 
opplæring knyttet til etterlevelse av nøytralitetskravene.  

En årlig rapport med beskrivelse av de tiltak som er truffet, samt resultatene av disse, 
skal innen tre måneder etter årsskiftet offentliggjøres på en slik måte at den er lett 
tilgjengelig, samt oversendes til Norges vassdrags- og energidirektorat.  

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i enkeltvedtak stille krav til innholdet i, og 
omfanget av, programmet for overvåkning av nettselskapets nøytralitet.  

 Tilføyd ved forskrift 14 des 2006 nr. 1463 (i kraft 1 juli 2007).  

 
Dette dokumentet inneholder Skagerak Netts program for å oppfylle rammene gitt i 
avregningsforskriften og beskriver tiltak for å kontrollere at programmet etterleves. 
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Alle ansatte i nettselskapet skal informeres om og ha kjennskap til dette dokumentet 
og kjenne til at det eksisterer et krav til at alle nettkunder skal behandles likt, 
uavhengig av hvilken kraftleverandør de har, og uavhengig av om de kjøper andre 
tjenester fra konsernet. 
 
Dokumentet skal benyttes aktivt på alle nivåer og alle virksomhetsområder i 
nettselskapet, inkludert styret. 
 
Dersom deler av nettselskapets oppgaver blir satt ut til konserninterne eller eksterne 
tjenesteleverandører skal dette programmet inngå i tjenesteleveranseavtalene med 
disse leverandørene. 
 
Ansvarlig person for programmet i Skagerak Nett er nettdirektøren. 

 
 

2. Ledelsens plikter 
 

Ledere på alle nivåer i nettselskapet har ansvar for at program for overvåking av 
nettselskapets nøytralitet gjøres kjent for sine medarbeidere. 

 
 

3. Informasjon om og etterlevelse av 
nøytralitetsbestemmelsene 
 
Minst en gang i året skal det informeres om programmet. 
 
Programmet skal gjennomgås i plenum eller enkeltvis (ved nyansettelse).  Lederen 
skal påse at alle medarbeiderne har deltatt i gjennomgangen og at innholdet er forstått.   
 
Ved gjennomgangen skal det legges vekt på hvilke områder av nettvirksomheten som 
er spesielt berørt.  Det skal fremlegges eksempler på opptreden for å overholde 
nøytralitetsbestemmelsene. 
 
Alle ansatte i nettselskapet skal skriftlig forplikte seg til å følge regelverket og å 
overholde nøytralitetsbestemmelsene.  Nyansatte skriver under ved tiltredelse.  Den 
skriftlige erklæringen arkiveres i personalmappen. 
 
Det stilles samme krav til innleid arbeidskraft og ansatte hos tjenesteleverandører. 
  
Alle brudd på nøytralitet skal meldes som avvik og følges opp av nærmeste leder i 
henhold til nettselskapets personalreglement. 

 
 

4. Taushetsbelagt informasjon 
 
Konsernet Skagerak Energi har et krav til skriftlig taushetsplikt som gjelder alle ansatte 
i konsernet, arbeidsreglementets § 7 Taushetsplikt lyder som følger: ”Arbeidstakerne 
er forpliktet til ikke å misbruke, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for 
uvedkommende interne bedrifts- og forretningsmessige opplysninger, kunde- eller 
personellopplysninger, som arbeidstakerne får kjennskap til i sitt arbeid.”   
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Ved eksterne tjenesteleveranser skal kravet til og retningslinjer for konfidensialitet tas 
med i tjenesteleveranseavtalen.  
 
Alle taushetsbrudd skal meldes som avvik og følges opp av nærmeste leder i henhold 
til nettselskapets personalreglement. 

 
 

5. Funksjonelt skille nettvirksomhet og 
produksjon/omsetning 

 
I konsernet Skagerak Energi er både nettvirksomheten og 
kraftproduksjonsvirksomheten skilt ut i egne datterselskaper.  Konsernet har ikke egen 
omsetning av kraft, men har en eierprosentandel i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft. 
 
Styremedlemmer i Skagerak Nett som er valgt fra konsernledelsen og øverste leder i 
Skagerak Nett har ikke styreverv i kraftomsetningsselskaper. 
 
 

6. Rutiner for å hindre diskriminerende atferd 
 

6.1. Tjenesteleveranser 
 

Skagerak Nett kjøper p.t. innfordringstjenester av selskapet Sergel AS. 
 
Det er inngått tjenesteleveranseavtaler mellom Skagerak Nett og ovennevnte 
tjenesteleverandør.   
 
Skagerak Nett har utarbeidet et rammedokument som innholder de rammer 
tjenesteleverandørene skal arbeide etter.  Det er spesielt lagt vekt på 
tjenesteleverandørenes forpliktelse til å følge de lover og forskrifter som gjelder for 
deres tjenesteleveranse.    
 

6.2. Tilgang til kundeinformasjon 
 
Generelt skal alle kraftleverandører i Skagerak Netts forsyningsområde få den 
kundeinformasjon de har krav på i.h.t. lov og forskrift. 

 
 

6.3. Gjennomfakturering 
 
Skagerak Nett tilbyr gjennomfakturering. 

 
6.4. Kundeservice 

 
Seksjon Kunde og Nettdrift, herunder avdeling for kundeservice, betjener henvendelser 
fra nettselskapets kunder. Kundeservice håndterer også meldinger om 
anleggsovertagelse meldt av kraftleverandør. Kundeservice er forpliktet til alltid å 
opptre nøytralt ved kundehenvendelser vedrørende kraftleverandører. Kundeservice er 
videre forpliktet til å følge gjeldende krav i Elhub vedrørende anleggsovertagelser.  
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6.5. Håndtering av leverandørskifter og sending av Elhub-meldinger 
 
Det er et krav at alle kraftleverandører skal behandles likt i forbindelse med 
leverandørbytter og utveksling av data elektronisk.  Videre skal all informasjon fra 
nettselskapet mot nettkunden være nøytral i forhold til kraftleverandør. 
 

6.6. Nettariffer 
 

Nettselskapet skal tilby alle som etterspør nettjenester (tilknytning i nettet) vilkår som 
er ikke-diskriminerende og objektive. Tariffene kan differensieres etter objektive og 
kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. 
 
Det er utarbeidet en tariffmanual som inneholder retningslinjer for bruk av Skagerak 
Netts nettariffer for de ulike kundekategorier. 
 

6.7. Markedsføring 
 
Konsernet har ikke kraftomsetning og Skagerak-navnet relaterer seg til nettvirksomhet 
og kraftproduksjon. 
 
Ved gjennomfakturering av kraft og nettleie skal informasjon fra kraftleverandør og 
leverandør av nettjenester ikke være i samme skriv, men atskilte informasjonsvedlegg 
fra både nettselskapet og kraftleverandør kan legges ved i fakturakonvolutten. 

 

6.8. Internettsider 
 

Skagerak Nett har fra 2018 egne internettsider.  Internettsidene som inneholder 
informasjon fra nettselskapet til sluttkunder er nøytrale i forhold til 
kraftleverandørinformasjon og annen informasjon der konsernselskaper tilbyr tjenester 
til sluttbruker. 

 
 

7. Årlig rapportering 
 

Det skal utarbeides en årlig rapport som offentliggjøres innen 3 måneder etter 
årsskiftet.  Offentliggjøring skjer ved at rapporten blir lagt ut på selskapets 
internettsider. 
 
 
Rapporten skal inneholde følgende: 

 
- Rapportering av etterlevelse og avvik for områdene i kapittel 6 i dette dokumentet - 

” Rutiner for å hindre diskriminerende atferd” 
 

- Rapportering av klagesaker knyttet til nøytralitetsregelverket 
 

- Dokumentere at de ansatte er informert om kravene knyttet til nøytralitet 
 

- Dokumentere hvilke tiltak som er gjennomført i forhold til funksjonelt skille mellom 
nettvirksomhet og produksjon/omsetning 
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- Informasjon om mottatte klager, pålegg eller liknende knyttet til 
nøytralitetsregelverket i løpet av året.  Beskrive bakgrunn for saken(e), hvordan 
denne/disse er håndtert, og hva som ble resultatet. 

 
 

8. Vedlegg 
 

- Skjema taushetserklæring 
- Skjema nøytralitetserklæring 
- Mal for rapportering 

 

 


