
 

Nøytralitetsrapport 2021 

 

§ 8-1b.Nøytralitetsrapport 

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.  

 

Krav til nøytral opptreden 

Griug AS, med over 15 000 nettkunder fordelt på konsesjonsområdet som dekker Nord-Aurdal, 

Øystre Slidre og Vestre Slidre kommune, er underlagt forskriftsfestet krav til å opptre nøytralt overfor 

nettkunder, kraftleverandører og produsenter. 

Dette kravet gjelder for alle ansatte i Griug som gjennom sitt arbeid kan fatte beslutninger og utføre 

handlinger som kan gi en fordel til andre foretak innenfor konsernet eller andre selskaper.  

 

Det henvises til følgende lover og forskrifter: 

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energiloven), § 4-6.  

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM), §4-14  

Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets 

nøytralitet mv, §1-1 Formål og kapittel 8. 

 

Organisering av selskapet 

Griug AS er organisert som et heleid datterselskap i energikonsernet Valdres Energi AS.  

 

https://lovdata.no/lov/1990-06-29-50/%C2%A74-6


 

Konsernet er eid av de tre kommunene Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre, og leverer 

administrative tjenester, infrastruktur på nett og fiber, og entreprenør- og montasjetjenester.  

 

Griug AS eier bygningsmassen hvor hele konsernet er lokalisert, og leier ut lokaler til de respektive 

selskapene.  

 

Nettselskapet har ansvaret for drift og utvikling av kraftnettet. Forsyningsområdet er på 2.336 km2. 

Nettet består av 769 km 22 kV høyspenningsnett, 1.848 km lavspenningsnett og til sammen 1068 

nettstasjoner. Samlet energiuttak er på 275 GWh etter fratrekk for nettap. Griug leverte pr. 

31.12.2020 strøm til 15.553 målepunkter, hvorav ca. halvparten av disse var hytter/fritidsboliger. 

 

Griug AS fikk nytt navn og logo november 2021 (tidl. Valdres Energi Nett). Dette etter krav fra 

myndighetene om å skille nettselskap fra annen konkurranseutsatt virksomhet i energikonsernet. I 

forbindelse med dette ble det utarbeidet ny designmanual, kjøpt inn nye arbeidsklær, og 

nettselskapets biler ble omprofilert. Nettselskapets nettside fikk nytt domene og design endret i 

henhold til ny designmanual. Samtidig ble selskapets og deres ansattes epostadresser endret og 

følger Griug sitt domene (xx@griug.no) 

Griugs profilering og kontaktinformasjon skiller seg tydelig fra de andre selskapene i konsernet.  

Nettselskapet har egen nettside www.griug.no, og egen side på Facebook hvor det kommuniseres 

med kunder.  

 

Nettselskapets nøytralitet  

§ 8-1a.Interne rutiner for nøytral opptreden 

Nettselskap som er omfattet av krav til selskapsmessig skille etter energiloven § 4-6, skal ha 

interne rutiner for å sikre at selskapet overholder kravene til nøytral opptreden. Rutinene skal som et 

minimum beskrive hvilke forpliktelser knyttet til nøytral opptreden som gjelder for de ansatte og 

ledelsen. I tillegg skal rutinene inneholde krav til regelmessig opplæring av de ansatte og ledelsen 

knyttet til etterlevelse av nøytralitetskravene. 

 

Krav om selskapsmessig og funksjonelt skille innebærer krav og begrensninger til hvordan styre og 

ledelse er organisert i konsernet.  

I konsernet Valdres Energi driver morselskapet overordnet eierstyring og administrative 

fellestjenester. Konsernet har felles sentralbord som er bemannet av Valdres Energi, og 

kundebehandlere er godt kjent med at alle nettkunder behandles likt, uavhengig av kraftleverandør. 

Det utøves også nøytralitet i forhold til kraftleverandører. Det er kun Griug og kundebehandlere i 

konsernet som har tilgang på kundedata.  
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Nettselskapet har eget hovednummer tilkoblet konsernets sentralbord, samt egenbetjent 

vakttelefon. 

Den nødvendige bevisstheten rundt nettselskapets monopolrolle generelt og nøytralitet spesielt, 

følges opp som en del av det løpende lederansvaret i Griug. 

Griug AS deler ingen stillinger med mor- eller datterselskap, men kjøper inn tjenester fra andre 

selskap i konsernet. I tillegg har Valdres Energi Entreprenør service- og beredskapsavtale med oss.  

 

I 2021 leide Griug inn følgende tjenester fra andre selskap i konsernet: 

Valdres Energi Mor                          

3,6 årsverk er innleid fra Valdres Energi Mor til Griug.  

I tillegg kjøper Griug drifts- og øvrige administrative tjenester fra Valdres Energi Mor. 

 

Valdres Energi Vekst                       

1,1 årsverk er linnleid Fra Valdres Energi Vekst til Griug. 

 

All datautveksling vi har med kraftmarkedsaktører foregår via Elhub. Griug gjennomfører 

forretningsprosesser uten ugrunnet opphold for alle kraftleverandører som har kunder i 

konsesjonsområdet.  

 

 

Griug AS 

Fagernes, 14. juni 2022 


