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Företagsuppgifter
Företagets namn Hallstaviks Elverk ek.för.
Organisationsnummer 714400-0515
Övervakningsansvarig Sanna Sundell
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 att förhindra
diskriminering av tredje part

Hallstaviks Elverk ek.för debiterar Hallstaviks Elverk AB för upplupna kostnader. Kostnader
baseras på för området representativa marknadspriser för motsvarande arbeten.

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

Kundregister Ja
Förbrukningsregister Ja
Kundanläggningsstatistik Ja
Kunders kreditvärdighet Ja

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

I IT-system skall Elverkschefen
anordna accesskoder som bara ger
auktoriserad personal tillträde till
känslig information.

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

Samtliga anställda har tagit del av
övervakningsplanen. Uppdaterades
under månadsmötet 2021-02-03.

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

De anställda medverkar i styrelsemötet
där revidering, diskussioner och
utfrågning genomförs.

a) Beskriv vilket tillvägagångssätt företaget använt
för att utse den övervakningsansvarige

Styrelsen delegerar till Elverkschef.

b) Beskriv vilka befogenheter denne har Elverkschef har fullständiga
befogenheter att tillse att
övervakningsplanen följs.

a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att
anställda tagit del av övervakningsplanen

Genomgång av övervakningsplanen
sker på första styrelsemötet på året.
Då medverkar styrelse och samtliga
anställda.
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b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse

Upptäcks överträdelse informeras
Elverkschef och denne får klara ut
problemet och upprätta rutiner så
framtida överträdelse ej kan ske.

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

Elverkschef är ständigt medverkande
i den dagliga driften och ämnet är
stående punkt på månadsmötena.

a) Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

Styrelsen delegerat till Elverkschef.

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

www.hallstavikselverk.se

Support-Id: 944-697
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