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Nøytralitetsrapport 2021
Nettselskapets krav til nøytralitet
Vang Energiverk AS (VE) er med litt over 2 500 nettkunder underlagt kravet om selskapsmessig skille,
jf. energiloven (LOV 1990-06-29 nr. 50) §§ 4-6 og 4-7. Nettselskapenes nøytralitet og
informasjonsplikt beskrives i avregningsforskriften (FOR 1999-03-11 nr. 301) kapittel 8, i tillegg til at
NVEs ”Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt” nr. 5/2011 gir nærmere
beskrivelse av krav som stilles og hvordan nettselskapene kan overholde disse.
For å bidra til at nettselskapene faktisk opptrer nøytralt, er nettselskapene pålagt å ha interne rutiner
som beskriver hvilke forpliktelser knyttet til nøytral opptreden som gjelder for de ansatte og
ledelsen.
Organisering
VE er et heleid datterselskap av Elvang Holding, og inngår i Elvang-konsernet sammen med selskap
som driver med kraftproduksjon, strømsalg og fiberutbygging. VE har egen logo og navn som ikke
egnet til å stille spørsmål rundt nøytraliteten. Det er kun VE og kraftomsettingsselskapet Jotunkraft
AS som har eksterne kunder. Alle datterselskap kjøper administrative tjenester av Elvang Holding. I
tillegg blir noe overskuddskapasitet i Vang Energiverk brukt til tjenester for andres selskap i
konsernet. Vang Energiverk har felles driftssentral med produksjonsselskapet. Omfanget av internt
tjenestesalg er lite.
Nøytralitetsansvarlig
Det er utnevnt nøytralitetsansvarlig som i utførelsen av dette arbeidet er fristilt fra sitt normale
ansvar.
Rutiner
Den nødvendige bevisstheten rundt nettselskapets monopolrolle generelt og nøytralitet spesielt,
følges opp som en del av det løpende lederansvaret i Vang Energiverk. Monopol og nøytralitet er
tema på årlige fellesmøter og samtlige ansatte er godt kjent med interne rutiner, lover og forskrifter
for sikre en nøytral opptreden. De ansatte i Elvang Holding; Daglig Leder, Økonomi- og
administrasjonssjef og Kundekonsulent, som leverer tjenester for flere av datterselskapene skal være
spesielt aktsomme rundt nøytralitetsbestemmelsene. Vang Energiverk sitt kundesenter har eget
telefonnummer.
Årsrapport
Årsrapport skal utarbeides innen tre måneder og offentliggjøres lett tilgjengelig. Vang Energiverk
benytter selskapets internettsider www.vangenergi.no, for offentliggjøring av nøytralitetsrapporten.
Der vil også tidligere års rapporter bli tilgjengelige.
Hendelser, Eksterne henvendelser m.v. om håndtering av nøytralitet i 2021
Alle kunder har blitt avregnet av Vang Energiverk Nett inntil 1.3 2022. Fra denne dato ble
kundedatabasen skilt slik at alle kunder til Jotunkraft AS ble overført til egen database.
Vang Energiverk fikk ny logo i 2021. Nye arbeidsklær ble innkjøpt. I tillegg ble alle biler og bygg
omprofilert.
Det er ikke mottatt klager eller andre henvendelser fra kunder, kraftleverandører eller andre på
nøytralitetsbrudd i løpet av 2021.
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