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Företagsuppgifter
Företagets namn

Falbygdens Energi Nät AB

Organisationsnummer

556407-5165

Övervakningsansvarig

Noona Grönlund

Energislag

Elnät

Rapporten avser (årtal)

2020

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
Nätverksamheten köper tjänster av koncernen för att uppnå stordriftsfördelar i form av kvalitet
och effektivitet. Kostnaderna fördelas antingen via fördelningsnyckel eller bokförs direkt på
respektive företag.
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

Förbrukningsregister

Ja

Kundanläggningsstatistik

Ja

Kunders kreditvärdighet

Ja

Kundens elhandelsleverantör

Ja

Leverantörsbyten

Ja

Annat

Ja

Notering annat

Nyanslutningar

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för at t förhindra obehöriga från at t
få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information
All information rörande elnätskunder och överföring av el till elnätskunder är lagrad i
kundhanterings- och mätvärdeshanteringssystem. Personal från elproduktions- eller
elhandelsverksamhet har ingen åtkomst till kommersiellt känslig information rörande
elnätsverksamheten.
FENAB lyder inte under offentlighetsprincipen vilket innebär att handlingar som inkommit till
oss eller upprättats hos oss inte lämnas ut.
Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte at t motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden
All relevant berörd personal inom FEAB får regelbunden information om övervakningsplanens
innehåll jämte dess syfte och mål samt i förekommande fall vilka åtgärder som vidtas för att
säkerställa att inte någon aktör på elmarknaden otillbörligt gynnas.
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Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året
för at t regelbundet synliggöra ledningsgruppens
stöd för övervakningsplanen

Bolagets ledningsgrupp diskuterar
och följer löpande upp att
övervakningsplanen följs.

a) Beskriv vilket tillvägagångssät t företaget använt för at t utse den
övervakningsansvarige
FENAB är ansvarig för övervakningsplanen och att utse övervakningsansvarig för
övervakningsplanen. I ansvaret innefattas även uppföljning av övervakningsplanen och för
övervakningsansvarig att upprätta årlig rapport.
b) Beskriv vilka befogenheter denne har
Den övervakningsansvarige har befogenheter att företräda Elnätsbolaget utifrån gällande
lagstiftning och övervakningsplan inom och utom koncernen, samt att vidta åtgärder för att
förhindra att överträdelser sker eller kan komma att ske.
a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt at t anställda tagit del av övervakningsplanen
Genomgång av övervakningsplan samt utbildning i åtskillnadsregler för kundservicepersonal.
Introduktion innehållande åtskillnadsregler och övervakningsplan för alla nyanställda
b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse

Inga kända överträdelser som krävt
åtgärder har skett

Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året
Den övervakningsansvarige ansvarar för att övervakningsplanen följs upp regelbundet och att
åtgärder vidtas både i förebyggande och korrigerande syfte, vid behov.
a) Vem eller vilka ansvarar för at t upprät ta
övervakningsplanen?

Den övervakningsansvarige.

b) Ange befat tning

Affärsområdeschef Elnät.

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

www.falbygdensenergi.se

Support-Id: 6C1-73A
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