Nøytralitetsrapport 2021
Asker Nett AS eies 100 % av Hurum Energi AS som igjen er 100 % eid av Asker kommune.
Selskapet er en del av en konsernstruktur som inkluderer konkurranseutsatt virksomhet i
Hurum Kraft AS og Smartliv AS.
Konsernet består av følgende selskap:

Det er viktig for nettselskapet å oppfylle kravet til nøytralitet. Det gjelder i forhold til
beslutninger, informasjon og kundehåndtering. Dette innebærer likebehandling av kunder og
leverandører.

• Kunder etterspør nettilknytning/kapasitet og det er viktig med likebehandling både i forhold
til tildeling av kapasitet, beregning av anleggsbidrag og utforming av nettleien.
• Nettselskapet har rutiner for likebehandling av alle kraftleverandører og det samme i
forhold til den informasjon nettkundene gis.
• Leverandørene likebehandles gjennom gode innkjøpsrutiner, der hovedregelen er
konkurranseutsetting.
• Konserninterne innkjøp begrenser seg til tjenester innenfor ledelse, regnskapstjenester,
personal, IKT og systemsamordning.
• Nettselskapet har ikke egen driftssentral, og kjøper derfor denne tjenesten av Glitre Energi
Nett.
Informasjon i fra nettselskapet kan i noen tilfeller utnyttes i markedet. Dette er hovedsakelig
knyttet til tildeling av nettkapasitet som kan påvirke fremdriften i utbygging/etableringsprosjekter. Gjeldende praksis er at prosjekter som blir realisert, tildeles kapasitet.
Mulige prosjekter fram i tid, har ikke anledning til å reservere kapasitet.
Personer som sitter i styrende posisjoner for nettselskapet, som samtidig har en rolle i andre
selskap i konsernet, er daglig leder og styrerepresentanter.
Daglig leder i nettselskapet er også daglig leder for morselskapet og konkurranse utsatt
virksomhet. Konsernet har gjennomgående styre for alle selskapene, unntatt for Smartliv AS.
Nettselskapets nøytralitetsansvarlig er Thomas Emilio Lien som har ansvar som
avdelingsleder for driftsavdelingen og for Det lokale eltilsyn (DLE).
For å ivareta nettselskapets nøytralitetsansvar, er det utarbeidet rutiner for nøytralitet som
er gjort kjent for alle ansatte i et opplæringsprogram. Rutinen omfatter alle nettselskapets
funksjoner, der konserninterne forhold, tjenesteleveranser, eksterne leverandører og
forholdet til våre nettkunder er berørt. Nøytral opptreden overfor kraftleverandører og i vårt
arbeid med å bistå våre kunder med valg av kraftleverandør er viktig. Kunder på
leveringsplikt blir fulgt opp i henhold til gjeldende forskrift.
Overskuddskapasitet
Asker Nett har i løpet av 2021 solgt overskuddskapasitet til markedsbaserte priser innenfor
innen IKT.
Asker Nett er ikke kjent med konkrete saker i fra 2021 eller tidligere år, der tilsynsorganer,
leverandører eller kunder har reist sak eller stilt spørsmål ved nettselskapets nøytralitet.
Dokumenter knyttet til nøytralitetsrapporten:
- Rutine for nøytral opptreden ved kundeservice
- Nøytralitetsprogram

