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Avser

Övervakningsplanen för Staffanstorps Energi AB avseende 1 januari -31 december 2018

Allmänt
Den som har nätkoncession är sedan den 1 juli 2005 skyldig att upprätta en så kallad övervakningsplan. Syftet med
övervakningsplanen är att säkerställa att nätföretaget inser vikten av att de agerar objektivt och inte otillbörligen
gynnar någon aktör på marknaden. Se vidare 3 kap. 17§ ellagen (1997:857, elförordningen (1994:1250) och
föreskriften STEMFS 2006:5.
Den årliga rapporten skall offentliggöras och hållas tillgänglig, samt sändas till Energimarknadsinspektionen.
STAFFANSTORPS ENERGI AB org. nr 12-556447-6736, som i fortsättningen kallad SEAB, ägs av Staffanstorps
kommun och ingår som ett dotterbolag i Staffanstorps Centrum.
Funktionell åtskillnad
SEAB bedriver enbart elnätverksamhet i aktiebolagsform sedan år 2003. Inom koncernen finns ingen verksamhet
som bedriver elhandel. Inom koncernen finns ett bolag som bedriver produktion . Denna produktion används
uteslutande för egenförbrukning inom koncernen och säljer inte till slutkund. Med anledning av ovan finns inget
som kan föranleda att bolaget inte agerar objektivt eller otillbörligen gynnar någon aktör på marknaden.. SEAB
omfattas därmed inte av kravet om funktionell åtskillnad.
Aktuell övervakningsplan har reviderats och antagits av VD februari 2018.

Åtgärder under året
Hantering av uppgifter och information
Följande information och uppgifter betraktas som kommersiellt känsliga
Mätvärden
Kundernas val av elhandlare
Kundanläggningsinformation
Kreditvärdighet
Personal som arbetar med känslig information har mottaget denna information.
Rutiner gentemot anvisningsleverantör sker enligt gällande lagbestämmelser.
Övriga rutiner avseende leverantörsbyte mm hanteras för alla nätkunder enligt gällande leverantörsbytesregler.
I det fall att organisationen av någon anledning skulle diskriminera eller göra åtskillnad mellan olika utomstående
elhandelsbolag eller skulle favorisera något av dessa kommer bolaget att vidtaga de åtgärder som krävs för att
efterleva lagen.
Utbildning av anställda

Information om övervakningsplanens syfte ges 1 ggr/år för att säkerställa att känslig information inte
lämnas ut till någon otillbörlig. I dagsläget föreligger inga åtgärder som kräver större utbildningsinsatser
än vad som anges enligt ovan.
Årlig rapport
Offentliggörande av årlig rapport
Rapporten kommer att publiceras på bolagets hemsida
www.staffanstorpsenergi.se

Staffanstorps Energi AB

Ansvarig för övervakningsplanen
Inom SEAB har Nätchef det operativa ansvaret för bolagets nätverksamhet.
Uppföljning och åtgärder enligt Övervakningsplanen: Göran Sturesson Staffanstorps Centrum AB
Upprättande av och revidering av Övervakningsplanen: Nätchef Staffanstorps Energi AB Johan Kennryd

Delgivna

Följande personer är delgivna denna information. Dessa personer är antingen ansvariga för
tillgängligheten och eller har tillgänglighet av känslig information.
Madeleine Stern
Lis Parri
Per-Otto Ling
Sonny Bodell
Johan Kennryd
Thomas Dahlbom
Göran Sturesson
Rejlers
Cap Gemini
One Nordic AB

Kundtjänst
Kundtjänst
Planering
Planering
Nätchef
IT-chef
VD
Kundservice (delgiven Christina Bergqvist)
Mätinsamling (delgiven Jonas Olander)
Mätinsamling (delgiven David Wadst)

Staffanstorps Energi AB
Elnätchef
Johan Kennryd
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