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Företagsuppgifter
Företagets namn

Trollhättan Energi Elnät AB

Organisationsnummer

556686-0879

Övervakningsansvarig

Per Hansson

E-post

per.hansson@trollhattanenergi.se

Energislag

Elnät

Rapporten avser (årtal)

2019

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 at t förhindra
diskriminering av tredje part
Vi har som policy att hantera information till alla elhandelsföretag på samma sätt. För att
säkerställa att inte någon aktör diskrimineras, utbildas all berörd pesonal vid nyanställning
. Utöver det informeras berörd personal en gång per år om vikten av att hålla isär rollerna.
Berörd personal anser vi de vara som ingår i ledningsgruppen samt den personal som tillhör
elnät och marknad
Vilken information och vilka uppgifter betraktar
företaget som kommersiellt känsliga? Det är
möjligt at t ange flera alternativ samt ange annat i
fritext fältet nedan
Kundregister

Ja

Kundanläggningsstatistik

Ja

Annat

Ja

Notering annat

Nyetablering av större kunder.

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

Uppföljning av övervakningsplan och
rutiner samt utbildning av nyanställda.

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

Berörd personal har informerats. Vid
introduktion av nyanställd har första
utbildningen genomförts.

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

Uppdaterad övervakningsplan
redovisas för Trollhättan Energi´s
ledningsgrupp som även tar beslut att
fastställa den.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt at t anställda tagit del av övervakningsplanen
samt vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell överträdelse
Övervakningsansvarig inhämtar uppgifter från berörda personalgruppers chefer att
genomgång av övervakningsplanen har skett.
Ingen överträdelse har skett.
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Beskriv a) vilket tillvägagångssät t företaget använt för at t utse den
övervakningsansvarige och b) vilka befogenheter denne har
a) Övervakningsansvarige har utsetts av VD.
b) Övervakningsansvarige är affärsområdeschef och har befogenhet att styra över de frågor
som rör elnätsverksamheten.
Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året
Övervakningsansvarige har under året följt upp att våra skyldigheter uppfyllts. Bland annat
har man tittat på om hanteringen av känslig information har ändrats samt om det har gjort
förändringar i IT-system eller om personal har fått förändrade arbetsuppgifter och därmed skall
ha ändrade behörigheter.
Ingen förändring av vilken information som klassificeras som känslig har gjorts under året.
Vem eller vilka ansvarar för at t upprät ta
övervakningsplanen?

Affärsområdeschef Nät

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

www.trollhattanenergi.se

Support-Id: 2C0-727
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