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Nøytralitetsrapport 2021 

Nettselskapet El-verket Høland AS (EVH) er med 6 700 nettkunder underlagt kravet om 

selskapsmessig og funksjonelt 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.  

Monopolvirksomheten i Høland og Setskog Elverk SA (HSEV) ble fra 1. januar 2020 skilt ut i 

et eget selskap, EVH. Fra samme dato ble all markedsrettet virksomhet samlet i selskapet 

VEV Romerike AS (VEV), og HSEV omdannet til et holdingselskap / morselskap.  

VEV tilbyr tjenester innenfor strømsalg og bredbånd. 

Omorganiseringen tilfredsstiller energilovens krav til selskapsmessig skille. 

EVH kjøper administrative tjenester og eiendomstjenester fra HSEV, som andre 

datterselskaper i konsernet. 

Fra 1. desember 2021 har konsernet ikke lenger felles kundedatabase 

Det er utarbeidet et program for overvåking av nøytraliteten for EVH i tillegg til en prosedyre 

for hvordan nøytraliteten skal følges opp i EVH. EVH kundesenter har eget telefonnummer. 

EVH ivaretar driftslederansvaret for Lundsfoss kraftstasjon. Konsernet har ikke eierinteresser 

i kraftstasjonen. 

Den nødvendige bevisstheten rundt nettselskapets monopolrolle generelt og nøytralitet 

spesielt, følges opp som en del av det løpende lederansvaret i EVH.  

Årlig nøytralitetsrapport skal utarbeides innen tre måneder og offentliggjøres lett tilgjengelig, 

samt oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). EVH benytter selskapets 

internettsider www.el-verket.no, for offentliggjøring av nøytralitetsrapporten. Der vil også 

tidligere års rapporter bli tilgjengelige sammen med nøytralitetsprogrammet og gjeldende 

nøytralitetsprosedyre.  
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Eksterne henvendelser m.v. om håndtering av nøytralitet  

Det er ikke mottatt klager eller andre henvendelser fra kunder, kraftleverandører eller andre 

på nøytralitetsbrudd i løpet av 2021. 

 

 

Løken 23.06.2022 

Jan Egil Viken 

Nøytralitetsansvarlig 


