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Företagsuppgifter
Företagets namn

Värnamo Elnät AB

Organisationsnummer

556528-0566

Övervakningsansvarig

Malin Classon

Energislag

Elnät

Rapporten avser (årtal)

2021

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
Interna tjänster prissätts på ett marknadsmässigt sätt. Koncernens förhållningssätt är att
- i rollen som nätägare behandla alla kunder lika oberoende av elleverantör
- att behandla alla leverantörer på ett affärsmässigt etiskt sätt
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

Avtalsvillkor

Ja

Kundens elhandelsleverantör

Ja

Leverantörsbyten

Ja

Nyanslutningar

Ja

Prisstrategier

Ja

Kunds eventuella tredjepartsaktör

Ja

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

Inga ytterligare åtgärder

Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte at t motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden
I samband med introduktion av nyanställda ansvarar Marknadschef för en genomgång av
regelverk, övervakningsplanen samt vad det innebär för den enskilde i sin roll på företaget.
Planen och dess innbörd kommuniceras på APT en gång/år.
Omfattande utbildning "Regelverk på elmarknaden" genomfördes 2018 för all berörd personal
och en ny omgång planeras 2022. Övervakningsplanen finns tillgänglig
på koncernens intranät.
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Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för at t regelbundet synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen
Övervakningsplan lyfts årligen i ledningsgrupp och på styrelsemöte. Ledningen informerar
personalen årligen vid APT i samband med att rapporten skickas in.
Vilket tillvägagångssät t har företaget använt för at t
utse den övervakningsansvarige

Utsedd av styrelsen

Beskriv vilka befogenheter denne har

i egenskap av vd med dennes
befogenheter

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt at t anställda tagit del av övervakningsplanen
Ingår som en del i introduktionsprogram vid nyanställning. Genomgånget introduktionsprogram
signeras av medarbetare och följs upp på medarbetarsamtal. Dokumentation från APT där
ledningen informerar om regelverket delges alla anställda
Har någon överträdelse sket t av
övervakningsplan?

Nej

Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året
Övervakningsplanen gås årligen igenom av vd och marknadschef och upprättar därefter en
rapport. Planen med ev justeringar samt rapporten godkäns av styrelsen
Vem eller vilka ansvarar för at t upprät ta
övervakningsplanen?

Malin Classon i samråd med
marknadschef Helen Eriksson

Ange befat tning

VD

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

www.varnamoenergi.se
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