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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

Elnätsverksamheten bedrivs i Njudung Vetlanda Elnät AB
Kraven i 3 kap. 1 a § ellagen upprätthålls genom att koncernens elnätsverksamhet å ena
sidan och elproduktions- respektive elhandelsverksamhet å andra sidan bedrivs i separata
aktiebolag
Elproduktion- respektive elhandelsverksamhet bedrivs under Njudung Energi Vetlanda AB som
äger till 100 % dotterbolaget Njudung Vetlanda Elnät AB.

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
Kundanläggningsstatistik Ja
Kunders kreditvärdighet Ja
Avtalsvillkor Ja

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

I enighet med NIS-direktiven som
Njudung Vetlanda Elnät AB jobbar
med ses rutiner och IT över.

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

Följande allmänna skyldigheter åligger elnätsföretagets anställda för att säkerställa att ingen
diskriminering, av koncernexterna elhandels- och elproduktionsbolag, sker i elnätsföretagets
interna arbete.
All berörd personal (i första hand kundtjänst) är skyldig att vara observant på vad kunden
efterfrågar, så att man inte diskriminerar övriga aktörer på marknaden.

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

Elnätsföretaget VD är verksam inom elhandels- och elproduktionsverksamhet. Regelbunden
uppdateringen av övervakningsplanen, krav och rutiner görs för att förhindra felaktigt beteende
.Om skyldigheterna enligt övervakningsplanen inte följs av personalen kan elnätsföretaget
vara tvingat att tillämpa de disciplinära påföljder som följer av svensk lagstiftning och svenska
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kollektivavtal vid brott mot sekretessbestämmelserna som föreskrivs i elmarknadsdirektivet,
och som har implementerats i svensk lagstiftning genom 3 kap. 17§ ellagen (1997:857) samt
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS 2006:5.
Elnätsföretagets personal erhåller årligen utbildning i tillämpliga delar av ellagen samt
övervakningsplanen och tillhörande rutiner och policys för att säkerställa att diskriminerande
beteende p.g.a. okunskap motverkas.

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

Affärsområdeschef för Njudung
Vetlanda Elnät AB har av VD för
Njudung Energi AB fått uppdraget för
övervakningsplanen.

b) Beskriv vilka befogenheter denne har
Affärsområdeschef för elnät är i egenskap av sakkunnig den som VD och ledningsgrupp
fått uppdraget att se till att företaget sköter lagar och föreskrifter som härleder till
övervakningsplanen..

a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen
Följande åtgärder genomförs för att säkerställa att personal som har tillgång till kommersiellt
känslig information i företaget hanterar information på ett korrekt sätt. Regelbunden
information till berörd personal och vidareutbildning genomförs.

b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse

Under 2020 har inga åtgärder vidtagits
som har utmynnat i erinran eller skäll
till uppsägning.

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

Den årliga rapporten är föremål för en årlig översyn med kontinuerlig uppdatering under året.
Den årliga översynen liksom den kontinuerliga uppdateringen dokumenteras i slutet av
övervakningsplanen.

a) Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?  *

Marcus Tingvall och Torbjörn Eklund.

b) Ange befattning * VD Marcus Tingvall
Affärsområdeschef Torbjörn Eklund.

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

www.njudung.se

Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder
enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars
nuvarande år? Eller rikstäckande dagstidning:

Den årliga rapporten lämnas ut till den
som begär att få ta del av den samt
publiceras på företagets hemsida,
www.njudung.se
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