
 

 

Nøytralitetsrapport 2021 
Som nettselskap er Stannum AS omfattet av kravet til selskapsmessig skille etter energiloven § 4-6, 

og 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. 

Stannum AS har konsesjon i Tinn kommune med ca. 8 000 nettkunder, og er en del av et 

vertikalintegrert energikonsern med Tinn Energi Eier AS som morselskap.  Konsernet består i tillegg 

av Tinn Energi Produksjon AS og Tinn Energi og Fiber AS som er et kommersielt selskap som i 

hovedsak driver med strømsalg og bredbåndsvirksomhet. Tinn Energi og Fiber AS eier Telemark Kraft 

som driver kraftsalg til bedriftskunder. 

 

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

selskap. 

Stannum AS er 100% eiet av Tinn Energi Eier AS, som igjen er 100% eiet av Tinn kommune. Stannum 

AS har en eierandel i Nettalliansen. 

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

overholdes. 

Det er utarbeidet fordelingsnøkler mellom selskapene for felleskostnader for bygningsmasse og 

utleieforhold. Det er inngått avtaler om fellesføringer. 

Stannum har egen nettside og side på Facebook uten referanse til kommersiell del av konsernet. 

Stannum har navn, logo og farger som ikke kan assosieres med øvrige selskap i konsernet. 

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

utnyttes i markedet. 

All informasjon som mottas av nettselskapet benyttes kun av nettselskapets ansatte og til 

nettrelaterte oppgaver.  

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. 
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Stilling/Rolle i 
Stannum 

Annen rolle i 
konsernet 

Eventuelle tiltak Navn 

Styremedlem Konsernsjef Bevisstgjøring Snorre Mossing 

Økonomisjef Økonomisjef Bevisstgjøring Hilde Sommer 

Sentralbord og 
kundebehandler 

Sentralbord Bevisstgjøring Anne Britt Sundfør 

HR HR Bevisstgjøring Terese Lurås 

Lønn og fakturering 
andre tjenester 
(anleggsbidrag) 

Lønn Bevisstgjøring Ruth Tambac 

IT-ansvarlig IT-ansvarlig Bevisstgjøring Erik Bråthen 

Sentralbordtjenesten utføres av ansatt i eier, men utfører også rutineoppgaver som kundebehandler 

ved fravær av kundeansvarlig i Stannum. Sentralbord har ikke tilgang til kundesystem for kommersiell 

virksomhet. 

Lønn/fakturering utfører kun lønnstjenester for Stannum. I tillegg fakturering av anleggsbidrag og 

arbeid for andre på bakgrunn av underlag fra Stannum. Har ikke tilgang til Stannum sitt kundesystem. 

Konsernet har felles IT-ansvarlig ansatt i eier, men vedkommende har ikke tilgang til Stannum sitt 

kundesystem. 

f. Beskrivelse av nøytralitetsansvarlig sin uavhengighet. 

Halvor Romme fungerer som nøytralitetsansvarlig. Han er Daglig leder i Stannum og sitter i 

ledergruppen i konsernet. 

Han har ingen økonomiske interesser i noen foretak tilknyttet konsernet. 

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

Samtlige medarbeidere er underlagt en generell taushetsplikt og signert taushetserklæring og skal 

ikke dele selskapsintern eller sensitiv informasjon utenfor selskapet. Det informeres og påminnes 

jevnlig på felles møter hva som nøytral opptreden innebærer. 

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

fibertjenester, driftssentraltjenester og beredskapstjenester. 

Stannum har i liten grad utført salg av overskuddskapasitet til andre.  

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

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

Stannum har ikke driftssentral pr 2021. 

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

tema, herunder klage- og tilsynssaker. 

Etter innføringen av selskapsmessig skille, med tilhørende ny organisering og konserndannelse, blir 

alle arbeids- og forretningsprosesser knyttet til nettvirksomheten håndtert av ansatte i Stannum AS. 

Fellestjenester hvor det ytes bistand på konsernnivå er funksjoner innen økonomi, internkontroll, 

risiko- og sårbarhetsanalyser samt helse, miljø og sikkerhet.  

Stannum AS har i 2021 ikke hatt klager knyttet til nøytral opptreden. 


