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Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver
produktion av eller handel med el?

Ja

Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade
elnät har minst 100 000 elanvändare

Nej

Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra
diskriminering av tredje part

Koncerngemensamma tjänster tillhandahålls genom att avtal mellan förvaltning och bolag
inom ekonomi och administration är tecknat. Verksamheterna har ekonomiskt åtskillnad och
egen redovisning. Rutinbeskrivningar har tagits fram samt förankrats hos berörd personal
. Uppgifter från nätregistret har inte legat till grund för riktade marknadsföringsinsater. Vid
förfrågan om uppgifter från registret har alla elhandlare behandlats lika.

Vilken information och vilka uppgifter betraktar
företaget som kommersiellt känsliga? Det är
möjligt att ange flera alternativ samt ange annat i
fritextfältet nedan

Kundregister Ja
Förbrukningsregister Ja
Kundanläggningsstatistik Ja
Kunders kreditvärdighet Ja
Avtalsvillkor Ja
Kundens elhandelsleverantör Ja
Leverantörsbyten Ja

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för att förhindra obehöriga från att
få tillgång till ovannämnd känslig kommersiell information

Tillgång till system och dess olika moduler är behörighetsstyrt. Behandling och lagring av
uppgifter är reglerade i policy och rutiner samt sekretessavtal. Uppgifterna hanteras enbart av
personal som tilldelats olika behörighetsnivåer och kräver enskilt användarnamn och lösenord.

Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden

Energiavdelningen/elnät har rutiner för utbildning av anställda och nyanställda. För att
säkerställa att ingen diskriminering av koncernexterna elhandels- och elproduktionsbolag sker i
elnätets interna arbete är anställda skyldiga att följa lagar och föreskrifter.

Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen
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Elnätschefen tydliggör sitt stöd för övervakningsplanen på ledningsgruppsmöten. Den årliga
rapporten avseende övervakningsplanen publiceras på kommunens hemsida varje år.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen
samt vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell överträdelse

Elnätschefen säkerställer att anställda inom elnät läser och förstår innebörd i planen. Skulle
övervakningsplan inte följas av personal, så kan elnätsföretaget vara tvingat att tillämpa
disciplinära påföljder. Inga överträdelser har kommit till vår kännedom i år.

Beskriv a) vilket tillvägagångssätt företaget använt
för att utse den övervakningsansvarige och b)
vilka befogenheter denne har

Som elnätschef med insyn i elnät
och kundsupportverksamhet, så har
uppgiften delegerats till denne på
uppdrag av förvaltningschef.

Beskriv den övervakningsansvariges
arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året

Uppföljning sker på avdelningsmöten
och arbetsplatsträffar där det
säkerställs att övervakningsplan
efterlevs på ett korrekt sätt.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

Den övervakningsansvarige ansvarar
för att övervakningsplanen blir
upprättad och publicerad.

Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder
enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars
nuvarande år? Ange webbplats:

http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-
miljo/energi-/elnat/
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