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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

Behörighetsstyrd inloggning i kundsystem och ärendehanteringssystem.
Inom koncernens gemensamma kundservice hanteras frågor om elnät separat enligt uppsatt
rutin.

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 kommersiell känslig information

Kommersiellt känslig information hanteras enbart av personal som har behov i sina
arbetsuppgifter.
Inloggning i system med känslig kommersiell information är behörighetsstyrd

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

Övervakningsplanen är uppdaterad
inför 2022, presenterad och beslutad i
koncernledning och
styrelse

Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen

Berörda stabschefer och affärsområdeschef har genomfört genomgång och diskussion av
övervakningsplanen med berörda medarbetare i sina organisationer.
Övervakningsplanen har uppdaterats inför 2022
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Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att
utse den övervakningsansvarige

Vidaredelegation av VD

Beskriv vilka befogenheter denne har
Befogenheter framgår av delegeringsbrev till Affärsområdes chef för Elnät som beskriver att
fastställda föreskrifter, krav och villkor för verksamheten följs.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att
anställda tagit del av övervakningsplanen

Uppföljning av genomgång
sker i koncernledningsmöte av
övervakningsansvarig.

Har någon överträdelse skett av
övervakningsplan?

Nej

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

Diskussion och förberedelse med berörda stabschefer och affärsområdeschef.
Genomgång av utbildningsmaterial som stödjer genomgång av övervakningsplanen, i syfte att
skapa dialog och reflektion.
Utvärdering och uppdatering sker årligen inför genomgång och beslut i koncernledning och
styrelse

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

Rikard Berglund

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

https://sandvikenenergi.se/elnat/
omvartelnat.199.html
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