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1 januari 2019 till 31 december 2019 

Allmänt 
Syftet med övervakningsplanen är att få en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och 

organisatoriska ställning och funktion i koncernens totala verksamhet och garantera att Partille 

Energi Nät AB (PE Nät) med organisationsnummer 556528-5698 i egenskap av nätkoncessionshavare 

inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke diskriminerande för att inte otillbörligt gynna 

någon aktör på elmarknaden. Övervakningsplanen uppdaterades senast 2019-02-25. 

Funktionell åtskillnad ska tillämpas för elnätsbolag med minst 100 000 kunder. PE nät har ca 15 000 

kunder. Funktionell åtskillnad är därför inte ett krav för PE Nät. 

Koncerngemensamma tjänster 
Vissa koncerngemensamma tjänster nyttjas av PE Nät. För de tjänster som nyttjas gemensamt av 

moderbolag och dotterbolag sker fördelning av kostnader baserat på nedlagd tid och nedlagda 

resurser av respektive samnyttjande part. På så vis kan vi kontrollera och garantera att de 

koncerngemensamma tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga villkor. 

Kommersiellt känslig information 
PE Nät betraktar avtal, mätvärden, elförbrukningsmönster och elleverantör som kommersiellt känslig 

information. Undantagen är sådan information som är allmänt publicerad eller på annat sätt 

offentliggjord till tredje part. 

Åtgärder under året 
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 mot övriga aktörer inte sker. Elnätsföretagets rutiner och processer, inklusive 

åtgärder i IT-system t.ex. begränsningar av behörigheter till IT-system, ska hindra obehörig personal 

tillgång till kommersiellt känslig information. 

I enlighet med energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd reglerar PE Nät i avtal 

med externa leverantörer om hur kommersiellt känslig information får hanteras. 

Utbildning och säkerställande att personal tar del av övervakningsplanen 

Fastställda rutiner för hur anställda får information om övervakningsplanen och principen om icke

diskriminering finns. Med anställda avses samtliga som representerar och/eller utför arbete i 
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nätkoncessionshavarens namn. Partille Energi har under november 2019 tagit över kundservice i 

egen regi och genomfört utbildning om övervakningsplanen och dess innebörd med berörd personal. 

Synliggörande av övervakningsplanen 
Den som utsetts till övervakningsansvarig ansvarar för att övervakningsplanen finns publicerad på 

hemsidan så att såväl personal som leverantörer enkelt kan ta del av övervakningsplanen. 

Ansvarig för övervakningsplanen 
Övervakningsansvarig utses av bolagets styrelse. Mikael Jednell, vVD Partille Energi är av bolagets 

styrelse utsedd till övervakningsansvarig. övervakningsansvarig ansvarar för upprättandet av 

övervakningsplanen, för uppföljning och åtgärder enligt övervakningsplanen samt upprättande av 

den årliga rapporten. 

Årlig rapport 
Offentliggörande av den årliga rapporten kommer att göras på hemsidan, www.partilleenergi.se 

senast den 15 mars 2020. 
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