
ANGE DATUM ÅÅ-MM-DD

16-03-14

1. Företagets namn

Mälarenergi Elnät AB

2. Organisationsnummer

556554-1504

3. Namn på person som är övervakningsansvarig

Jonas Persson

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

ÄR SVARET NEJ ÄR FÖRETAGET INTE RAPPORTERINGSSKYLDIG OCH KAN SKICKA IN FORMULÄRSVARET 
EFTER ATT HA SVARAT PÅ DENNA FRÅGA. OM SVARET ÄR JA, VÄNLIGEN FYLL I RESTERANDE 
UPPGIFTER.

Ja

Nej

5. Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 kunder?

Ja

Nej

5 a) Om ja. Har vd, någon ledamot eller firmatecknare under året samtidigt varit vd, 
ledamot eller firmatecknare i ett annat företag inom koncernen som bedriver handel 
med el eller produktion med el?

Ja

Nej

5 b) Beskriv på vilket sätt den faktiska beslutanderätten under året har varit självständig 
i förhållande till övriga delar av koncernen när det gäller de tillgångar som nätföretaget 
behöver för att trygga drift, underhåll och utbyggnad av nätet.

FRITEXT





Mälarenergi ELnäts styrelse beslutar om företagets intäkter, verksamhet och investeringar. i Ägardirektivet fastslås att samarbete med koncernen ska bedrivas då effektivitets och kostnadsfördelar för företaget uppstår. I övrigt beslutar styrelse i väsentliga frågor som rör företagets styrning och ovanliggande frågor. 

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

FRITEXT





Elnätsföretaget tillämpar följande principer för avtal och köp av tjänster inom koncernen:  - Produktbeskrivningar finns för de tjänster som koncernen utför åt elnät.  - Budget fastställs av  styrelsen för de olika bolagen. - För köp av tjänst tillämpas fördelningsnycklel för koncernens tjänster som beror av faktorer som antal PC, antal anställda, beräknad nytta enligt självkostnadsprincip.  

Elnätsföretagens årliga rapport om 
åtgärder enligt övervakningsplan 
Använd webbformuläret för att lämna årlig rapport om åtgärder enligt 
övervakningsplan till Energimarknadsinspektionen (Ei).

*

*

*

*

*
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7. Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som kommersiellt känsliga?

DET ÄR MÖJLIGT ATT ANGE FLERA ALTERNATIV SAMT ANGE ANNAT. FYLL I ANNAT I FRITEXTFÄLTET 
NEDAN.

 Kundregister

 Förbrukningsregister

 Kundanläggningsstatistik

 Kunders kreditvärdighet

 Avtalsvillkor

 Kundens elhandelsleverantör

 Leverantörsbyten

Annat

ANGE ANNAT





Kommersiellt känslig information anses vara kundregister med adresser och förbrukningar. Mälarenergi Elnät AB eller dess underleverantör lämnar inte ut personuppgifter utan aktuell persons medgivande. 

7 a) Beskriv vilka åtgärder företaget, under året, har genomfört för att hindra 
ickebehöriga från att få tillgång till ovannämnd kommersiellt känslig information.

FRITEXT





Mellan Elnät och koncernen regleras att inte otillbörligt utnyttjande av information i Xellent. Här tydliggörs också att koncernen ska efterleva intentionerna i Övervakningsplanen.  Genom VDs roll i koncernledning samt genom att delta i koncerngemensamma projekt och arbetsgrupper har vi säkrat efterlevnad av övervakningsplanen avseende gemensamma system och handhavande hos resurser som sköter andra arbetsuppgifter än åt elnät. 
8. Beskriv hur personalen under året har utbildats i att motverka diskriminering 
gentemot övriga aktörer på elmarknaden.

FRITEXT





Alla nyanställda på elnät har utbildas i innehållet och efterlevnad av övervakningsplanen. Vi har inte under 2015 identifierat några avvikelser mot övervakningsplanen. Under 2015 har vi följt efterlevnad genom incidentbevakning samt genom att i gemensamma koncernprojekt kritiskt granska lösningsförslag ur ett övervakningsplan perspektiv och fått gehör för våra synpunkter. Inga kritiska incidenter har framkommit under perioden. 
9. Beskriv hur företaget under året har arbetat aktivt med att synliggöra 
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen.

FRITEXT





På medarbetardagar har vi informerat om ÖP och vikten att efterleva densamma.

9 a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tar del av övervakningsplanen 
samt vilka åtgärder som har vidtagits vid överträdelse.

FRITEXT





Ingår i nyanställningsintroduktion
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10. Beskriv hur den övervakningsansvarige har utsetts.

FRITEXT





Genom uppdragskort från VD

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

FRITEXT





Information och utbildning av nyanställda Incident och avvikelsehantering Deltagande i koncerngemensamma utvecklings- och IT styrgrupper för att säkerställa efterlevnad Dialog med viktiga enheter inom koncernen (Elhandel, Energitjänster, IT/CRM system, Kundcenter)

12. Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?

FRITEXT





Chefen för avdelningen Marknad & Mättjänster

13. Var publiceras den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplan?

FYLL I LÄNK TILL SIDA PÅ WEBBPLATS

https://www.malarenergi.se/sv/privat/kunskapsbanken/el-och-elsakerhet/sa-fungerar-elmarknaden/overvakningsplan/

13 a) Om ni inte har publicerat rapporten på webbplats. Ange vilken rikstäckande tidning 
rapporten har annonserats i och vilket datum annonseringen skett.

ANGE TIDNING OCH DATUM

14. Om företaget har vidtagit andra åtgärder enligt övervakningsplanen kan dessa 
redovisas nedan.

FRITEXT




15. Övrig info

FRITEXT





Beslutade aktiviteter under 2016 •Fortsatt säkerställa att information till nyanställda genomförs.  •Fortsatt arbeta med att hålla elnäts verksamhet skild från övriga koncernen ur övervakningsplanens perspektiv •Hålla utbildningspass runt övervakningsplanens i nnehåll och tillämpning för samtliga medarbetare vid medarbetardag under året •Delta vid KL möte under året och informera om övervakningsplanen och uppdatera överenskommelse 
TIPS! Om du vill spara dina uppgifter. Skriv gärna ut webbsidan innan du klickar på 
Skicka. Högerklicka och välj Skriv ut.
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Skicka

Du är här: Rapportera Elnätsföretag Rapportera in årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Elnätsföretagens årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Publicerad: 2015-01-22 Uppdaterad: 2015-01-22 Dela
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