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Nøytralitetsrapport for Alut AS - 2021 

Nøytralitetsrapport er utarbeidet etter Forskrift om endring i forskrift om måling, 

avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets 

nøytralitet mv. (22.01.2022). 

 

Alut AS – struktur og organisering 

Alut AS er heleid datterselskap av Alta Kraftlag SA. I konsernet drives også 

fibertjenester, entreprenørvirksomhet og kraftproduksjon. 

Alut AS har 13500 nettkunder og er underlagt krav om selskapsmessige og 

funksjonelt skille.  

For å oppfylle kravet om at nettselskapet skal ha et merkenavn som skiller seg 

fra annen virksomhet i konsernet, endret nettselskapet navn til Alut AS i 2021. 

Alut AS får administrative tjenester levert av morselskapet, dette er tjenester 

som omfatter IT-drift, HR, økonomi, regnskap, post/arkiv o.l. 

Som enestyre i Alut AS sitter Odd Levy Harjo, han er også økonomisjef i Alta 

Kraftlag SA og har ingen andre roller i andre datterselskaper i konsernet. 

Det er ingen ansatte i Alut AS som har andre roller i konsernet. 

Beskrivelse beslutninger hvor det er spesielt viktig å påse at krav til 

nøytral opptreden overholdes 

I tilfeller der Alut skal kjøpe inn tjenester som kan leveres av andre selskaper i 

konsernet er det viktig å påse at nøytralitet etterleves. For å sikre dette bruker 

nettselskapet utenforstående konsulentselskap som ivaretar behovsavklaringer, 

utlysning, kommunikasjon i anbudsfase, scoring og anbefaling om valg av 

leverandører. 

Andre tilfeller der nøytralitet kan utfordres er f.eks. informasjon om ledig 

kapasitet i nettet. Alut AS har ikke hatt slike saker i 2021. 

Alut AS er lokalisert et større kontorbygg der også ansatte innenfor 

konkurranseutsatt virksomhet arbeider, slik vil nøytralitet kunne utfordres. Alut 

har derfor egen avdelt kontorsone slik at informasjon mellom ansatte i Alut AS 

holdes i selskapets kontorsone. 
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Beskrivelse av type informasjon som genereres eller mottas av 

nettselskapet og som kan utnyttes i markedet 

All informasjon som nettselskapet får og som ikke andre får samtidig, vil kunne 

utnyttes i markedet. Det meste av den informasjonen vi behandler er det likevel 

sjelden aktuelt å dele med eksterne parter, fordi informasjonen er underlagt krav til 

konfidensialitet. Dette gjelder for eksempel informasjon som regnes som kraftsensitiv, 

personopplysninger eller som av andre grunner er skjermingsverdig. Informasjon vi får 

fra leverandører, samarbeidspartnere og kunder holdes konfidensiell i tråd med avtalen 

vi har inngått med den enkelte. 

Beskrivelse av nøytralitetsansvarlig  

Alut AS har utpekt en nøytralitetsansvarlig som skal kontrollere og sikre at selskapet 

opptrer nøytralt. Den som er utpekt er Ole Mathias Rasmussen. Han er fagleder plan i 

selskapet og er også systemeier for en rekke av systemene som selskapet benytter og 

har dermed god oversikt over alle deler av virksomheten. 

Beskrivelse av nettselskapets opplæringsprogram 

Samtlige medarbeidere er underlagt en generell taushetsplikt og skal ikke dele 

selskapsintern eller sensitiv informasjon utenfor selskapet. Selskapet har videre 

retningslinjer som skal sikre nøytral opptreden og habilitet i saksbehandling. 

Beskrivelse av behov, omfang og type salg av egen kapasitet, 

herunder overskuddskapasitet, fibertjenester, driftssentraltjenester 

og beredskapstjenester. 

Alut har ikke overskuddskapasitet på mannskap, fibertjenester eller 

beredskapstjenester.  

Alut AS samarbeider med et vindkraftselskap, et selskap innen småkraft og et selskap 

innen gruvedrift om overvåkning og styring av respektive høyspenningsanlegg.  

Dette er avtaler med liten arbeidsbelastning. Alut AS har også overvåkning av 

kraftproduksjon for et annet selskap innen konsernet. Alut samarbeider med andre 

nettselskaper i regionen og har inngått overordnede avtaler som sikrer at selskapene 

stiller opp for hverandre i tilfelle behov. 
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Felles driftssentral med integrert produsent 

Alut har felles driftssentral med integrert produsent. Denne produsenten driver 4 

småkraftverk, der det største kraftverket er på 4,5 MW. Integrert produsert har selv 

kontroll og kan styre de enkelte kraftverkene. Det er ingen andre enn ansatte i Alut AS 

som har tilgang til styring av nettkomponenter. 

Oversikt over utfordringer, tiltak og resultat i konkrete saker fra 

foregående år der nøytralitet er tema, herunder klage- og 

tilsynssaker. 

Alut AS har ikke hatt klager knyttet til nøytral opptreden. 


