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1. Formål 
Denne policyen skal bidra til at Eidsiva har en forsvarlig gjennomføring av sin 
energihandel.  

Med energihandel menes all handel i fysiske og finansielle markeder for energi, inkludert 
handel i valuta som følge av energiproduksjon/energiforbruk. Prinsippene i denne policy 
gjelder også for andre størrelser enn energi som avledes av 
energiproduksjon/energiforbruk og som kan handles. Med energihandel menes 
budgivning på organisert markedsplass, uorganisert markedsplass, børs eller ved øvrig 
bilateral handel.  

Kjøp av innsatsfaktorer til energiproduksjon, f.eks. avfall, trevirke og pumpekraft, 
reguleres av konsernets generelle fullmaktsstruktur for beløp og varighet. 

 

2. Målgruppe 
Denne policyen med eventuelle tilhørende retningslinjer gjelder for alle selskaper i 
konsernet hvor Eidsiva har kontrollerende innflytelse enten gjennom eierskap og/eller 
avtaler, med mindre det er gjort unntak av konsernsjefen. 

 

3. Prinsipper 
• Eidsiva skal kun utføre handel på energiområdet innenfor forventet 

energiproduksjon/energiforbruk og øvrig energitilgang/energiavgang og 
hensyntatt forventede energirelaterte forpliktelser. 

• All fysisk og finansiell energihandel skal skje innenfor gjeldende styrevedtak, 
delegerte fullmakter eller interne retningslinjer.  

• Virksomhet som er involvert i energihandel skal etablere et klart skille mellom 
utøvende og kontrollerende enheter i virksomheten for å ivareta en betryggende 
intern kontroll. 

• Virksomhet som er involvert i energihandel skal etablere retningslinjer for: 
regelmessig kredittvurdering av handelsmotparter (herunder rutiner for 
sikkerhetsstillelser), regelmessig vurdering av operasjonell risiko, korrekt 
markedsadferd, operasjonell håndtering av valuta og evaluering av interne 
risikomodeller. 

 

4. Roller 
• Styret i morselskapet fastsetter årlig rammer for konsernets energihandel og 

avledet handel i valuta.  

• Fullmakter etableres fra konsernstyret til virksomhetene som er involvert i 
energihandel. 

• Basert på innspill fra Direktør Økonomi og finans kan styreleder i virksomhet som 
er involvert i energihandel anmode om at sikringshandel innen energi og valuta 
utføres. 

• Direktør Vannkraft har ansvar for analyse av markedet for energi.  

• Direktør Økonomi og finans har ansvar for analyse av markedet for valuta.  
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5. Oppdatering og rapportering 
Policyen evalueres årlig, og oppdateres ved behov av operativ eier. Endringer av policyen 
skal godkjennes av konsernsjef. Avvik på etterlevelse av policyen rapporteres fortløpende 
i linjen. Vesentlige avvik rapporteres videre til operativ eier.  

Fagansvarlig etablerer og oppdaterer retningslinjer i forlengelsen av policyen etter behov. 
Retningslinjer og maler godkjennes av operativ policyeier. 


	1.  Formål
	2. Målgruppe
	3. Prinsipper
	4. Roller
	5. Oppdatering og rapportering

