
 
 
 
 

Nøytralitetsrapport 2021 

1.  Innledning 
Hålogaland Kraft Nett AS (HLK) er gjennom § 4-6 i energiloven pålagt et krav om selskapsmessig 

skille. Videre følger det av avregningsforskriften kapittel 8 at nettselskap som er omfattet av krav om 

selskapsmessig skille skal utarbeide en nøytralitetsrapport på årlig basis. 

2. Fakta om Hålogaland Kraft Nett 
Hålogaland Kraft Nett AS ble stiftet 16.01.2003. Selskapet driver krafttransport i regional- og 

distribusjonsnettet. Hålogaland Kraft Netts konsesjonsområde dekker etter fusjonen de åtte 

kommunene Harstad, Narvik, Kvæfjord, Gratangen, Evenes, Lødingen, Tjeldsund og Ibestad. 

I 2021 eide og driftet selskapet et høyspent distribusjonsnett med utstrekning på 1.904 km 

bestående av linjer, jordkabler og sjøkabler. Selskapet drifter 2.079 nettransformatorer og har ca. 

42.300 målepunkter mot sluttbrukerkunder. Totalt energiforbruk i konsesjonsområdet var på 1154 

GWh. 

3. Nøytralitetsrapport – krav i forskrift 
Nettselskaper som er omfattet av krav til selskapsmessig skille etter energiloven § 4-6 skal 

offentliggjøre en årlig nøytralitetsrapport innen tre måneder etter årsskiftet. 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. 

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. HLKs svar på forskriftens krav til nøytralitet 
 

a. HLK er i utgangspunktet et rent nettselskap. Det drives en begrenset aktivitet mot 

konkurranseutsatt virksomhet. Dette består av følgende: salg av overskuddskapasitet 

(ingeniør og montørkompetanse), byggestrøm, samt fellesføring.  

HLK er organisert med organisasjonsstruktur, som vist i Figur 1, under: 

 

 

Figur 1 Organisasjonskart HLK 

 

b. HLK har en eierandel i REN på 2,6 %. Selskapet er eid av Nordkraft AS og er således medlem i 

et konsern, som organisasjonskartet i Figur 2 viser. 

 

Figur 2 Organisasjonsstruktur Nordkraft konsern 

c. I følgende type beslutninger mener HLK at det er spesielt viktig å påse at krav til nøytral 

opptreden overholdes: anskaffelser, vurdering av overskuddskapasitet, vurdering av 

fellestjenester sammen med konsern. 

d. Som nettselskap vil man ha tilgang til taushetsbelagt informasjon om kunder og 

forretningspartnere. I tillegg produseres kritisk informasjon om egen virksomhet – denne 



 
 
 
 

informasjonen kan også være markeds- og kraftsensitiv. Som eksempel på dette nevnes 

personopplysninger som er taushetsbelagt i henhold til GDPR og kraftsensitiv informasjon 

om systemer som ivaretar viktige driftskontrollfunksjoner i kraftsystemet.  

e. Ida Texmo Prytz er administrerende direktør i HLK, og er en del av ledergruppen i konsernet.  

f. Nøytralitetsansvarlig er Controller i HLK og har ikke noen roller i øvrige konsernselskaper.  

g. P.t. er det ikke utarbeidet opplæringsprogram jf. § 8-1a, men er tatt inn som en del av 

agendaen i ulike fora, som styremøter og ulike virksomhetsgjennomganger.  

h. Som nevnt i pkt. 4 a) så foregår det i liten grad konkurranseutsatt virksomhet i HLK i dag. 

Unntak er salg av overskuddskapasitet, i tillegg til utleie av byggestrømskasser, samt 

fellesføring av fiber o.l. i nettselskapets linjenett. 

i. Ikke aktuelt for HLK. Selskapet drifter en dedikert nettsentral og samarbeider ikke med andre 

konsernselskaper om denne.  

j. HLK har ikke hatt noen saker der nøytralitet har vært tema i 2021.  

 

 


