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Nøytralitetsrapport  
Selskapets nøytralitet og informasjonsplikt beskrives i forskrift om måling, 
avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, kapitell 8, i tillegg 
til NVEs «Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt». 

Rapporten er utarbeidet i tråd med gjeldende lover og forskrifter. 

Struktur og organisering  
NettiNord ASer heleid datterselskap av Repvåg Kraftlag SA. I konsernet 
drives også fibertjenester og kraftproduksjon. NettiNord AS har 4.550 
målepunkt fordelt på 3.800 nettkunder og er underlagt krav om 
selskapsmessig skille. For å oppfylle kravet om at nettselskapet skal ha et 
merkenavn som skiller seg fra annen virksomhet i konsernet, endret 
nettselskapet navn til NettiNord AS i 2021. NettiNord AS får fellestjenester 
levert av morselskapet (Økonomi, IT, HR). Konsernet har gjennomgående 
styre i alle heleide datterselskap:  

Beskrivelse av type informasjon som genereres eller mottas av 
nettselskapet og som kan utnyttes i markedet   
All informasjon som nettselskapet får og som ikke andre får samtidig, vil 
kunne utnyttes i markedet. Det meste av den informasjonen vi behandler er 
det likevel sjelden aktuelt å dele med eksterne parter, fordi informasjonen er 
underlagt krav til konfidensialitet. Dette gjelder for eksempel informasjon 
som regnes som kraftsensitiv, personopplysninger eller som av andre 
grunner er skjermingsverdig. Informasjon vi får fra leverandører, 
samarbeidspartnere og kunder holdes konfidensiell i tråd med avtalen vi har 
inngått med den enkelte.   

Beskrivelse av nøytralitetsansvarlig  
NettiNord AShar utpekt en nøytralitetsansvarlig som skal kontrollere og 
sikre at selskapet opptrer nøytralt. Den som er utpekt, er Oddbjørn 
Samuelsen. Han er daglig leder i selskapet. Samtlige medarbeidere er 
underlagt en generell taushetsplikt og skal ikke dele selskapsintern eller 
sensitiv informasjon utenfor selskapet.   

Beskrivelse av behov, omfang og type salg av egen kapasitet   
NettiNord AShar ikke generell overskuddskapasitet på mannskap. 

Henvendelser og klager på nøytralitet i 2021. 
Det er ikke mottatt henvendelser eller klager knyttet til NettiNord sin 
håndtering av kravene til nøytral opptreden i 2021. 

Offentiligjøring av nøytralitetsrapporten 
Årsrapporten skal utarbeides innen tre måneder og offentliggjøres lett 
tilgjengelig, samt oversendes Reguleringsmyndigheten for energi (RME). 
NettiNord AS benytter selskapets internettside www.nettinord.no for 
offetnligjøring av nøytralitetsrapporten. 

http://www.nettinord.no/

