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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

Ja

Har vd, ledamot eller firmatecknare under året
varit vd, ledamot eller firmatecknare i ett annat
företag inom koncernen som bedriver produktion
eller handel med el?

Ja

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 elnätet

Organisationen inom elnät arbetar helt självständigt från moderbolaget enligt egna
investerings- och underhållsplaner och har självständig beslutanderätt.

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

Vissa koncerngemensamma tjänster nyttjas av nätbolaget via moderbolaget. För kundser-
vice sker en fördelning av kostnaderna utifrån antalet kunder per affärsområde. För de tjäns-
ter inom ekonomi och IT som nyttjas gemensamt av moderbolaget och dotterbolaget sker en
fördelning av kostnaderna enligt mall framtagen av vår ekonomifunktion baserat på ned-lagd
tid och nedlagda resurser av respektive samnyttjande part.

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
Prisstrategier Ja
Kunds eventuella tredjepartsaktör Ja
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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 tilldelats uppdraget och
det är endast dessa personer som har tillgång till de system där dessa uppgifter kan erhållas.
Systemen är lösenordsskyddade för att förhindra obehörigas åtkomst.

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

Nyanställda inom kundservice och elhandel informeras alltid om övervakningsplanens innehåll
. I övrigt gås övervakningsplanen igenom med berörd personal årligen.

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

Övervakningsansvarige går
igenom övervakningsplanen med
ledningsgruppen årligen. VD går
igenom övervakningsplanen med
styrelsen årligen.

Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att
utse den övervakningsansvarige

Vidaredelegation av VD

Beskriv vilka befogenheter denne har Har de befogenheter som behövs för
rollen.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att
anställda tagit del av övervakningsplanen

Övervakningsansvarige går igenom
med samtlig personal som berörs av
planen.

Har någon överträdelse skett av
övervakningsplan?

Nej

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

Kundservicechef tillsammans med
övervakningsansvarige har löpande
tagit upp regelverket under året.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

Maria Berglund

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

https://bodensenergi.se/elnat/elnatet-i-
boden/

Support-Id: EF8-130
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