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              Nøytralitetsrapport 2021 
 

 
 
 
 
 
Som nettselskap er Føre 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.  
 
 
Rapportens innhold 
 

i. En beskrivelse av det integrerte foretakets struktur og hvilken 
konkurranseutsatt virksomhet som drives i tillegg til nettvirksomhet.  

 
Føre AS har sin beliggenhet i Midt-Telemark og har konsesjon for å drive nettvirksomhet i 
kommunene Nome og Midt-Telemark. Selskapet er en del av energikonsernet Telemark 
Energi AS som er morselskapet. Telemark Energi AS har som hovedoppgave å eie aksjer i 
andre selskap, drifte og yte administrative tjenester og ledelse til datterselskaper og 
tilknyttede selskaper, samt annen virksomhet som står i nær sammenheng med dette.  
Konsernet består i tillegg av Telemark Energi AS av de heleide datterselskapene Føre AS 
og Telemark Energi Produksjon AS. Føre AS har som nevnt konsesjon for å drive 
nettvirksomhet i kommunene Midt-Telemark og Nome. I tillegg utfører selskapet enkelte 
tjenester for andre. Telemark Energi Produksjon AS har som formål å drive 
kraftproduksjon og eier i dag kraftverkene Oterholtfoss (5,1 GWh) og Kvitingen (1,7 
GWh). I tillegg yter selskapet forvaltningstjenester for de øvrige selskaper i konsernet. 
Telemark Energi AS utgjør ledelse i alle våre egeneide og tilknyttede selskaper, samt at det 
leveres ulike forvaltningstjenester. Tidligere strømsalgsvirksomhet (Midt-Telemark Strøm 
AS) er i dag fusjoner inn i Kraftriket AS, nå konsernet YVE AS. For øvrig vises det til 
organisasjonskartet nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Organisasjonskart pr. 31.12.2021 
 

 
 
 
 

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

 
Telemark Energi AS er eiet av Nome kommune (40 %) og Midt-Telemark kommune  
(60 %).  Konsernet består av selskapene som vist på organisasjonskartet ovenfor.  
 
 
iii. Beskrivelse av type beslutninger hvor det er spesielt viktig å påse at krav til 

nøytral opptreden overholdes.  
 
Det er utarbeidet skriftlige avtaler mellom selskapene som regulerer eierforhold til 
bygningsmasse, utleieforhold, fellesføringer, etc. hvor det kan være muligheter for at 
nøytral opptreden ikke er åpenbar. Føre AS har egen nettside (www.foere.net) og side på 
Facebook og Instagram uten referanser til kommersiell del av konsernet. Føre AS har navn, 
logo og farger som ikke kan assosieres med konsernets øvrige selskaper. Føres AS 
internettside kan nås fra konsernets internettside (www.tenergi.no), men det er ikke mulig 
å gå tilbake til konsernets side. 
 



 

  

 
iv. 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.  
 
 

v. 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. 

 
Stilling/rolle i Føre Annen rolle i 

konsernet 
Eventuelle tiltak Navn 

Adm.dir. Konsernsjef Bevisstgjøring Jon Arne M. Jonassen 
Økonomisjef Økonomisjef Bevisstgjøring Jan Berge 
Økonomi/kundeservice Regnskapsfører 

for Midt-
Telemark Kraft  

Bevisstgjøring Tone S. Alfheim 

Kundeansvarlig Kraftriket AS Bevisstgjøring Berit V. Sanden 
Sentralbord Sentralbord Bevisstgjøring Bente J. Øygarden 
IK og HMS IK og HMS Bevisstgjøring Bjarne Larsen 

 
Sentralbordløsningen deles med øvrige selskaper i konsernet, men er satt opp ut fra kravet 
om nøytralitet. Føre AS har eget KIS-system, telefonnummer, e-postadresse, hjemmeside 
osv. 
Rollen som regnskapsfører for Midt-Telemark Kraft AS skaper ingen habilitets- eller 
nøytralitetskonflikt. 
Kundebehandlere er kjent med at alle nettkunder skal behandles likt og gis samme 
servicenivå uavhengig av hvilken kraftleverandør de har. Det legges vekt på 
nøytralitetskrav i forhold til kraftleverandør, og ved henvendelser som gjelder kraftlevering 
henvises det til kundens kraftleverandør. All datautveksling forgår via Elhub. Føre AS 
gjennomfører forretningsprosesser uten ugrunnet opphold for alle kraftleverandører som 
har kunder i konsesjonsområdet. 
 
 
vi. Beskrivelse av nøytralitetsansvarlig sin uavhengighet.  

 
Selskapets nøytralitetsansvarlige person er Bjarne Larsen. Bjarne Larsen er ansvarlig for 
selskapets og konsernets helse, miljø og sikkerhet, samt internkontroll. I tillegg sitter han i 
konsernets ledergruppe. Han har ingen økonomiske interesser i noen av foretakene.  
 
 
 
 
 



 

  

vii. Beskrivelse av nettselskapets opplæringsprogram, jf. § 8-1a.  
 
Alle medarbeidere/ansatte er underlagt og har signert på en generell taushetsplikt. I tillegg 
har selskapet utarbeidet interne rutiner og prosedyrer som beskriver hvilke forpliktelser og 
krav som knytter seg til nøytral opptreden. I taushetserklæringen fremkommer det at 
ansatte ikke skal dele selskapsintern eller sensitiv informasjon utenfor selskapet. Det 
holdes faste allmannamøter hvor dette med nøytralitet er et tema.  
 
Følgende rutiner og instrukser er gjort gjeldene: 
 

• Instruks for nøytralitet og informasjonsplikt 
• Rutiner for nøytral opptreden og håndtering av informasjon 

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

overskuddskapasitet, fibertjenester, driftssentraltjenester og 
beredskapstjenester.  

 
Føre AS har i 2021 hatt salg av noe overskuddskapasitet til vedlikehold av kommunens 
gatelys. Føre AS leier også ut eiendom og kontorer både internt og eksternt. I tillegg leies 
det ut noe overskuddskapasitet til Kraftriket AS. 
 
 
ix. Dersom nettforetaket har felles driftssentral med integrert produsent eller 

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

Føre AS deler kontorbygg med andre selskap i konsernet, men uten at det skaper noen 
habilitets- eller nøytralitetskonflikt. Driftssentraltjenesten kjøpes i dag fra Lede AS. 
Samarbeidet er regulert i egne avtaler og nedfelt i begge selskapers internkontroll og 
rutiner for helse, miljø og sikkerhet. Samarbeidet medfører ingen nøytralitetskonflikt. 
 
 

x. Oversikt over utfordringer, tiltak og resultat i konkrete saker fra foregående 
år der nøytralitet er tema, herunder klage- og tilsynssaker.  

 
Etter innføringen av det selskapsmessige skillet, med tilhørende ny organisering og 
konserndannelse, blir alle arbeids- og forretningsprosesser knyttet til nettvirksomheten 
håndtert av ansatte i Føre AS. Fellestjenester hvor det ytes bistand på konsernnivå er 
funksjoner innen økonomi, internkontroll, risiko- og sårbarhetsanalyser samt helse, 
miljø og sikkerhet. Føre AS har i 2021 ikke hatt klager knyttet til nøytral opptreden. 

 


