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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

Nej

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

Vissa koncerngemensamma tjänster nyttjas av PE Nät. För de tjänster som nyttjas gemensamt
av moderbolaget och dotterbolaget sker en fördelning av kostnaderna baserat på nedlagdtid
och nedlagda resurser av respektive samnyttjande part. På så vis kan vi kontrollera
ochgarantera att de koncerngemensamma tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga
villkor. Kostnaden för koncerngemensamma tjänster framgår av elnätsverksamhetens
årsrapport till Energimarknadsinspektionen som även är granskad av auktoriserade revisorer.

Vilken information och vilka uppgifter betraktar
företaget som kommersiellt känsliga? Det är
möjligt att ange flera alternativ samt ange annat i
fritextfältet nedan

Förbrukningsregister Ja
Kundanläggningsstatistik Ja
Avtalsvillkor Ja
Kundens elhandelsleverantör Ja

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för att förhindra obehöriga från att
få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information

Kommersiellt känslig information skall enbart hanteras av personal som tilldelats uppdraget
att hantera denna information. Detta följer av uppdragsbeskrivningar och övriga rutiner.
Kommersiellt känslig information ska också hanteras på ett sådant sätt att diskriminering
gentemot övriga aktörer inte sker. I avtal med externa aktörer och dess anställda som
utför arbete i PE Näts namn regleras hur kommersiellt känslig information ska hanteras.
Elnätsföretagets rutiner och processer, inklusive åtgärder i IT-system t.ex. begränsningar av
behörigheter till IT-system, ska hindra obehörig personal, tillgång till kommersiellt känsliga
uppgifter. Endast personal som är i direkt behov av kommersiellt känslig information för att
fullfölja sina arbetsuppgifter skall ha tillgång till denna information.

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

Fastställda rutiner för hur anställda får information om övervakningsplanen och principen
om icke-diskriminering finns. Med anställda avses samtliga som representerar och/eller utför
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arbete i nätkoncessionshavarens namn. Vid behov, dock minst en gång per år genomförs
utbildning om övervakningsplanen och dess innebörd med berörd personal.

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

Delar av ledningsgruppen har
medverkat vid utbildningstillfällen samt
vid beslut om den årliga rapporten.

Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att
utse den övervakningsansvarige

Utsedd av styrelsen

Beskriv vilka befogenheter denne har Övervakningsansvarig har mandat
att rapportera direkt till bolagets
styrelse vid överträdelse från
övervakningsplanen.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att
anställda tagit del av övervakningsplanen

Övervakningsansvarig är en del av
ledningsgruppen och har genomfört
utbildningen av personal.

Har någon överträdelse skett av
övervakningsplan?

Nej

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

Övervakningsansvarig arbetar nära
verksamheten och följer löpande upp
så att övervakningsplanen följs.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

Mikael Jednell som är
utsedd av styrelsen att vara
övervakningsansvarig.

Ange befattning Annat
Annat - Notering Tf VD
Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder
enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars
nuvarande år? Ange webbplats:

https://partilleenergi.se/dokument/
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