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Nøytralitetsrapport for Everket AS for 2022 

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. 

a. En beskrivelse av det integrerte foretakets struktur og hvilken konkurranseutsatt virksomhet 

som drives i tillegg til nettvirksomhet. 

Everket AS har beliggenhet på Notodden med konsesjon i Notodden kommune, og er en del av et 

vertikalintegrert energikonsern med Notodden Energi Holding AS som morselskap. Konsernet består i 

tillegg av Notodden Energi AS som er et kommersielt selskap som i hovedsak driver med strømsalg, 

fibervirksomhet og er Altibox partner. Thermokraft AS produserer og distribuerer fjernvarme innen 

sitt konsesjonsområde i hovedsak Notodden sentrum. Notodden Energi Eiendom AS er for tiden et 

selskap uten drift. 

 

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

selskap. 

Notodden Energi Holding AS er eiet av Notodden kommune (100%). Konsernet består av fire 

selskaper som beskrevet over, og som alle er eiet 100% av morselskapet. 

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

overholdes. 

Det er utarbeidet skriftlige avtaler mellom selskapene som regulerer eierforhold til bygningsmasse, 

fellesføringer, etc hvor det kan være muligheter for at nøytral opptreden ikke er åpenbar. 

Everket AS har egen nettside og Facebook side uten referanser til kommersiell del av konsernet. 

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

utnyttes i markedet. 

Kundeinformasjonssystemer (KIS) og felles kartverktøy er splittet mellom Everket AS og de øvrige 

selskapenes KIS for å unngå fortrinn for konsernets kommersielle del fremfor andre. 
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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. 

Stilling/rolle i Everket Annen rolle i konsernet Eventuelle tiltak 

Økonomisjef Økonomisjef Opplæring/bevisstgjøring 

Kundekonsulent Kundekonsulent Delt kundebase/opplæring 

HMS/kvalitet HMS/kvalitet Opplæring/bevisstgjøring 

 

f. Beskrivelse av nøytralitetsansvarlig sin uavhengighet. 

Ingar Tollum Andersen fungerer som nøytralitetsanvarlig. Han er Daglig leder i Everket AS og sitter 

også i konsernets ledergruppe. Han har ansvar for at nøytraliteten overholdes innen konsernet. 

Han har ingen økonomiske interesser i noen foretak med tilknytning til energiomsetning. 

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

Samtlige medarbeidere er underlagt en generell taushetsplikt og skal ikke dele selskapsintern eller 

sensitiv informasjon utenfor selskapet. Det informeres og påminnes jevnlig på felles møter hva som 

nøytral opptreden innebærer, og signert taushetserklæring er en del av arbeidskontrakten 

 

h. Beskrivelse av behov, omfang og type salg av egen kapasitet, herunder overskuddskapasitet, 

fibertjenester, driftssentraltjenester og beredskapstjenester. 

Everket har i 2022 hatt salg av overskuddskapasitet til å vedlikeholde kommunens gatelys og mindre 

arbeider for andre kunder og fiberdelen i konsernet. Det er skriftlige avtaler som regulerer dette i 

henhold til nøytralitetsprinsipper og i henhold til prisnivåer. Større arbeider som vil gå ut over 

Everket sin ordinære drift, eller som tilsier økt bemanning forekommer ikke. 

i. Dersom nettforetaket har felles driftssentral med integrert produsent eller fjernvarmeforetak, 

eller selger driftssentraltjenester, beskrive utfordringer og tiltak for å sikre nøytralitet. 

Everket deler kontorbygg med andre selskap i konsernet, men nettselskapets medarbeidere sitter i 

egen fløy i bygget. Driftssentralen ligger av sikkerhetsmessige grunner innenfor adgangsbegrenset 

område, og deles ikke med noen andre.  

j. Oversikt over utfordringer, tiltak og resultat i konkrete saker fra foregående år der nøytralitet er 

tema, herunder klage- og tilsynssaker. 

Everket håndterer It-tjenester, måling og avregning av egne ansatte i nettselskapet. 

Kundekonsulenter er ansatt i konsernet, og disse har kun tilgang til Everket sin kundedatabase ved 

arbeider for Everket, og tilsvarende for Notodden Energi. Det gis lik kundebehandling av alle 

nettkunder og det gis samme informasjon og servicenivå uavhengig av hvilken kraftleverandør de 

har. 

Everket har i 2022 ikke hatt klager knyttet til nøytral opptreden. 

 

 

 

Ingar Tollum Andersen.  

Daglig leder / Nøytralitetsansvarlig 


