
 

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen 
1 januari 2020 till 31 december 2020 

 

Allmänt 

Syftet med övervakningsplanen är att få en övergripande bild av elnäts-
verksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i koncernens 
totala verksamhet och garantera att Alingsås Energi Nät AB i egenskap av 
nätkoncessionshavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-
diskriminerande för att inte otillbörligt gynna någon aktör på elmarknaden. 
 
Övervakningsplanen antagen 2007-03-06 uppdaterades senast 2019-02-18. 
 
Övervakningsplanen har fastställts av styrelsen för Alingsås Energi Nät AB 
2019-02-26. 

Funktionell åtskillnad 
Nätverksamheten ingår i en koncern som även bedriver elproduktion och handel 

med el. Koncern samlade elnät har mindre än 100 000 kunder.  

 
 

Åtgärder under året 

Hantering av information och uppgifter 
Följande kategorier av information och uppgifter betraktar Alingsås Energi Nät AB 
som kommersiellt känsliga: 
 
* Uppgifter och information i nätverksamheten som inte är allmänt publicerad eller 
på annat vis offentliggjord till tredje part och utgör en kommersiell fördel för det 
egna elhandelsbolaget. 
 
Rutiner för hantering av kommersiellt känslig information: 
 
* Kommersiellt känslig information ska enbart hanteras av personal som tilldelats 
uppdraget att hantera denna information.  
 
* Kommersiellt känslig information ska också hanteras på ett sådant sätt att 
diskriminering gentemot övriga aktörer inte sker. 
 
* Alingsås Energi Nät AB:s interna rutiner och processer, inklusive system t.ex. 
begränsning av behörighet till IT-system, hindrar icke-behöriga anställda vid 
nätverksamheten eller annan verksamhet inom koncernen, tillgång till kommersiellt 
känsliga uppgifter. 



 
 
 
* Information om elförbrukningsuppgifter och kundregister hanteras enligt 
fastställda rutiner i syfte att uppfylla kraven enligt föreskrifterna. Exempelvis 
begränsad tillgång till kundregister m.m. 
 
* Enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd följer att 
inhyrd personal eller personal som p.g.a. avtalsförhållanden eller liknande utför 
arbete åt elnätsföretaget eller i elnätsföretagets namn, utan att vara anställd i 
elnätsföretaget, ska jämställas med anställda i fråga om dessa skyldigheter. Därför 
ska regler som återger dessa skyldigheter införas i avtal med externa aktörer och all 
personal som utför arbete i elnätsföretagets namn ska upplysas om sina 
skyldigheter. 
 
 
Redogör för företagets åtgärder under året enligt övervakningsplanen avseende 
uppgifter och information inom nätverksamheten. 
 
Översyn av Alingsås Energi Nät AB:s interna rutiner och processer, inklusive 
system t.ex. begränsning av behörighet till IT-system, hindra icke-behöriga 
anställda vid nätverksamheten eller annan verksamhet inom koncernen, tillgång till 
kommersiellt känsliga uppgifter. 
 

Utbildning 
Utbildning i övervakningsplanen har hållits för personalen. 

 
Fastställda rutiner för hur nyanställda får information om övervakningsplan och 
principen om icke-diskriminering finns. 
Med anställda avses samtliga som representerar och/eller utför arbete i 
nätkoncessionshavarens namn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Koncerngemensamma tjänster 
 
Alingsås Energi Nät AB tillämpar följande principer för avtal och köp av tjänster 
inom koncernen.  
 

Koncerngemensam 
tjänst (ex.) 

Inom vilken 
juridisk person 

Beslutanderätt för 
daglig drift, budget och 
personal 

Antal anställda totalt/ i 
elnätsverksamheten 

Marknad Nätverksamhet Chef Marknad 13/9 
Affärsstöd – 
Personal / Juridik 

Nätverksamhet Chef Affärsstöd 2/2 

Affärsstöd – 
Ekonomi 

Nätverksamhet Chef Affärsstöd 6/6 

Affärsstöd – IT Nätverksamhet Chef Affärsstöd 2/2 
Tjänster - 
Förvaltning 

Nätverksamhet Chef Teknik 1/1 

 
Genom att tillämpa rutiner och teckna avtal samt redovisa fördelning av nedlagd tid 
och resurser avseende elnätsverksamheten respektive elhandels- och 
elproduktionsverksamheten kan Alingsås Energi Nät AB kontrollera och garantera 
att de koncerngemensamma tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga villkor. 
 

Årlig rapport 

Offentliggörande av årlig rapporten kommer att göras på Alingsås Energis hemsida 
www.alingsasenergi.se senast den 15 mars. 
  

Ansvarig för övervakningsplanen 

För upprättandet av övervakningsplanen, för uppföljning och åtgärder enligt 
övervakningsplanen samt upprättande av den årliga rapporten svarar:  
Stefan Börjesjö Elnäts- och Säkerhetschef 

 
 
Alingsås 2021-02-19 
 
Alingsås Energi Nät AB 
 
 
Stefan Börjesjö 
 
Stefan Börjesjö 
Elnäts- och Säkerhetschef 

http://www.alingsasenergi.se/
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