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Rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen 

Nedan följer Energimarknadsinspektionens mall för rapporten om åtgärder enligt 
övervakningsplanen. Rapporten samlas in med stöd av 3 kap. 17 a § ellagen.   

Företag  Mälarenergi Elnät AB 
Organisationsnummer  556554-1504 
Avser år  2013 
Övervakningsansvarig  Jonas Persson 
 

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

(Svarar du nej är du inte rapporteringskyldig och ska skicka in rapporten med endast 
punkt 1 ifylld) 

2. Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 
kunder? 
 
[NEJ] 

a. Om ja: Har VD, samtliga styrelseledamöter och samtliga firmatecknare 
under året inte samtidigt varit VD, styrelseledamot eller firmatecknare i 
ett annat företag inom koncernen som bedriver handel med eller 
produktion av el. 
 
[N/A] 

3. Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som kommersiellt 
känsliga? (Tryck enter för fler punkter) 

• Kunduppgifter (anläggningsdata, val av elhandlare etc) 

• Förbrukningsstatistik 

•  
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4. Vilka åtgärder har under året vidtagits för att hindra obehöriga att komma åt 
kommersiellt känsliga uppgifter och information? 

Avtal med koncernen om hur information om elnätskunder i gemensamma 
system får användas och att koncernen har att följa och utbilda avseende detta 
för samtliga avdelningar 

5. Vid vilka tillfällen under året har personal utbildats eller informerats om 
innehållet i övervakningsplanen? 

Med samtliga chefer under våren 2013 och därefter på avdelningsmöten med 
samtliga anställda under hösten 2013. Med som en informationspunkt för 
nyanställda att man följer övervakningsplanen. 

6. Har någon anställd under året gjort sig skyldig till överträdelse av 
övervakningsplanen? 
 
[NEJ] 

• Om ja: Vilka åtgärder har vidtagits i ärendet? 

N/A 

7. Hur har rutinerna för uppföljning och utvärdering av det som tas upp i 
övervakningsplanen sett ut under året? 

Årlig avstämning vid avtalsdiskussion med koncernen.  

8. Var finns föreliggande rapport publicerad?  

http://www.malarenergi.se/sv/privat/elnat/sa-fungerar-
elmarknaden/overvakningsplan/  

Finns ingen webbplats fyll i vilken rikstäckande tidning rapporten annonserats i och 
vilket datum annonseringen har skett.  
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