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AB Borlänge Energi Elnäts årliga rapport om åtgärder
enligt övervakningsplan
Nedan följer Energimarknadsinspektionens mall för rapporten om åtgärder
enligt övervakningsplanen.
Rapporten samlas in med stöd av 3 kap. 17a§ ellagen.
Företag
Organisationsnummer
Avser år
Övervakningsansvarig

AB Borlänge Energi Elnät
556478-9682
2017
Peter Johansson

1. Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver handel med eller
produktion av el?
Ja
2. Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade elnät har minst
100 000 kunder?
Nej
3. Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att
förhindra diskriminering av tredje part?
Diskriminerande beteende undviks genom den övervakningsplan som
har utarbetats och fastställts, efterlevnaden säkerställs genom
uppföljning och information till berörda.
4. Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som
kommersiellt känsliga?
- Kundregister
- Förbrukningsregister
- Kundanläggningsstatistik
- Kunders kreditvärdighet
- Kundens elhandelsleverantör
- Leverantörsbyten
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5. Beskriv vilka åtgärder företaget, under året, har genomfört för att
förhindra icke behöriga från att få tillgång till ovannämnd
kommersiellt känsliga informationen.
Information till berörda om övervakningsplanen samt genom
begränsningar i behörigheter i IT-system
6. Beskriv hur personalen under året har utbildats i att motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden.
Berörd personal har informerats om övervakningsplanen på
arbetsplatsträffar. Ny personal har fått motsvarande information i
samband med introduktion.
7. Beskriv hur företaget under året har arbetat aktivt med att synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen.
Ledningsgruppen har löpande fått information om arbetet med
övervakningsplanen och de åtgärder som har vidtagits. Representanter
från ledningsgruppen har deltagit i verksamhetsmöten där
övervakningsplanen har gåtts igenom.
8. Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tar del av
övervakningsplanen samt vilka åtgärder som har vidtagits vid
överträdelse.
Det har säkerställts i samband med verksamhetsmöten för berörda
delar i organisationen, representanter från ledningsgruppen har
deltagit på dessa möten.
Inga avvikelser i rutinerna har behövt hanteras.
9. Beskriv hur den övervakningsansvarige har utsetts.
Elnätschefen är övervakningsansvarig, detta eftersom den rollen har
ett helhetsansvar för elnätsverksamheten.
10. Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och
utvärdering av övervakningsplanen under året.
Den övervakningsansvarige har genomfört ett antal möten med olika
delar i verksamheten för att informera och säkerställa att
övervakningsplanen efterlevs på ett korrekt sätt.

RAPPORT
Datum

Vår beteckning

2018-02-20

ABEL 2018/18

11. Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?
Den övervakningsansvarige upprättar övervakningsplan i samråd med
berörda.
12. Var publiceras den årliga rapporten om åtgärder enligt
övervakningsplan?
www.borlange-energi.se/sv/elnat

Datum
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Övervakningsansvarig
Peter Johansson

