Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

2020-03-19
Företagsuppgifter
Företagets namn

Statkraft Sverige Vind Elnät AB

Organisationsnummer

556796-8291

Övervakningsansvarig

Stian Andersen

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
Bolaget har i dagsläget bare en kund. Allt drift
ochunderhåll samt administrative tjänster hanteras av
externaleverantörer, främst Statkraft Sverige AB och vid
behovkonsulenter. Ingen risk för diskriminering har
identifierats.Avtal finns mellan moderbolaget SSVAB och
SSVEAB församtliga av varandra köpta tjänster.
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
Förbrukningsregister

Ja

Kundanläggningsstatistik

Ja

Kundens elhandelsleverantör

Ja

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

Inga åtgärder har bedömts nödvändiga
.

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

Bolaget har ingen personal.
Övervakningsansvarig Stian
Andersen håller sig informerad om
bolagets skyldigheter
och åtagande gentemot sin enda kund.

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

Ej bedömts som nödvändigt.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt at t
anställda tagit del av övervakningsplanen samt
vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse

Se overstående frågar.
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Beskriv a) vilket tillvägagångssät t företaget använt
för at t utse den övervakningsansvarige och b)
vilka befogenheter denne har

Driftsansvarig i bolaget har bedömts
vara den mest lämpade.

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

Inga åtgärder har bedömts nödvändiga
.

Vem eller vilka ansvarar för at t upprät ta
övervakningsplanen?

Stian Andersen. Sweco Energuide AB
assisterar SSVEAB med upprättande
av denne plan.

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

https://statkraftvind.se/vindparkerna/
morttjarnberget/

Om företaget vidtagit andra åtgärder enligt
övervakningsplanen eller vill lämna övrig
information kan det ta redovisas nedan

Kommunikation av
övervakningsplanen säkerställs via
Stian Andersen som er
övervakningsansvarig i SSVEAB
och VD i SSVAB.

Support-Id: E12-D7A
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