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GILTIGHET
Denna rapport avser rapportering om åtgärder enligt övervakningsplan för Alvesta Elnät AB, organisationsnummer
556525-6210, under perioden 2015-01-01 till 2015-12-31.

BAKGRUND
Alvesta Elnät AB är det bolag inom Alvesta Energikoncernen som har nätkoncession i Alvesta och Moheda med
omkringliggande landsbygd och därmed ansvarar för eldistributionen till knappt 5.000 kunder i detta område.
Övervakningsplan ska upprättas enligt 3 kap 17 § ellagen (1997:857) och har sin bakgrund i och är en konsekvens
av art 10.2.d och 15.2.d i elmarknadsdirektivet 2003/54/EG.
Övervakningsplanen ska syfta till att säkerställa att Alvesta Elnät AB som eldistributör inser vikten av att agera
neutralt, objektivt och icke-diskriminerande, dvs att inte otillbörligt gynna någon aktör på marknaden.
Övervakningsplanen ska fokusera på uppgifter/information som har av betydelse för att klarlägga att ingen
diskriminering sker.
Verksamheten i Alvesta Elnät AB omfattar distribution av el inom delar av Alvesta kommun. Bolaget erbjuder
dessutom entreprenad, service och energitjänster inom elområdet. Alvesta Energi-koncernen bedriver ingen egen
elhandel. Alvesta Energi AB är delägare i elhandelsbolaget Bixia AB. I Alvesta Energi AB produceras el vid kraftverket
i OHS ca 3 GWh/år. Alvesta Elnät AB äger 100% av BIVA, som i sin tur äger aktier i det med Växjö, Lessebo och
Tingsryds kommuner gemensamma ägda bredbandsbolaget Wexnet AB.

ANSVARIGA FÖR RAPPORTEN
I enlighet med direktivet i övervakningsplanen har uppföljning, utvärdering och sammanställning av rapport
genomförts av vd och ekonomichef.

ALLMÄNT
Datum när övervakningsplanen senast reviderades.

2016-02-03

Hur har övervakningsplanen fastställts inom företaget?

Av VD

Ingår nätverksamheten i en koncern som även bedriver handel Ja
med eller produktion av el? JA/NEJ
Om JA. Ingår företaget i en koncern vars samlade elnät har
minst 100 000 kunder? JA/NEJ

Nej
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ÅTGÄRDER UNDER ÅRET
Vilka kategorier av information och uppgifter betraktar
företaget som kommersiellt känslig?

Med kommersiellt känslig information avses sådana
uppgifter som dels innebär att enskild elhandlare ges
konkurrensfördelar, dels är av sådan art att den enskilde
elhandlaren inte kan få tillgång till dem på annat sätt.

Redogör för de rutiner företaget har för att hantera
kommersiellt känslig information.

Kommersiellt känslig information hanteras främst av
personal inom verksamhetsområdena Kundtjänst,
Mätning, Ekonomi och Företagsledning.
Den som är anställd eller arbetar på uppdrag av Alvesta
Elnät AB och som har tillgång till eller fått kunskap om
kommersiellt känslig information enligt definition i
övervakningsplanen, får inte medverka till att denna
utnyttjas på ett sätt som är diskriminerande för en eller
flera elhandlare.
Vid bedömning om vad som är kommersiell känslig
information ska försiktighetsprincipen tillämpas. Vid
osäkerhet ska närmaste arbetsledare konsulteras.

Redogör för företagets åtgärder under året enligt
övervakningsplanen avseende uppgifter och information inom
nätverksamheten.

Löpande kontroller. Inga incidenter har noterats.

UTBILDNING
Har samtliga anställda tagit del av övervakningsplanen?
JA/NEJ

Ja

Hur har de anställda tagit del av övervakningsplanen?

Gemensam information samt individuellt

Finns fastställda rutiner för hur nyanställda får information om Ja
övervakningsplan och principen om icke-diskriminering?
JA/NEJ
Om JA. Redovisa vilka rutiner.

Respektive arbetsledare är ansvarig för att nyanställda
och tillfälligt inhyrd personal omgående introduceras och
utbildas vad gäller övervakningsplanen.

Redogör för vilka utbildningsinsatser avseende
övervakningsplanens innehåll och syfte som har genomförts
för de anställda under året.

Muntlig information samt tillgång till planen.

KONCERNGEMENSAMMA TJÄNSTER
Nyttjar elnätsverksamheten koncerngemensamma tjänster?
JA/NEJ

Ja

Om JA, redovisa för varje koncerngemensam tjänst i vilken
organisatorisk form tjänsten bedrivs samt vem inom
koncernen som har beslutanderätt vad gäller den dagliga
driften, budget och frågor gällande anställda.

Vid inköp och försäljning inom koncernföretag
tillämpas självkostnadsprincip för prissättning.
Personalen som är anställd i och erhåller löner och
ersättning från Alvesta Elnät AB utför även arbete åt
Alvesta
Energi
AB.
En
fördelning
av
personalkostnader sker i förhållande till vilket bolag
personalen
arbetar
genom
tidsskrivning.
Personalkostnaden som avser Alvesta Energi AB:s
andel faktureras från Alvesta Elnät AB till Alvesta
Energi AB. Samma princip tillämpas för VD och
styrelseledamöter.
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Koncerngemensam tjänst

Inom vilken juridisk
person

Beslut dagliga driften

Beslut budget

Beslut personalfrågor

Personal
Alvesta Elnät AB
(företagsledning,
ekonomi, intern teknik,
personaladm, inköp etc)

Respektive
arbetsledare

Styrelse

VD

Inköpta tjänster och
system
(kundtjänst, ekonomi,
personal-administration,
IT, telefoni, konsulter
etc)

Alvesta Elnät AB
(externa leverantörer
som ex Alvesta
Kommun)

Respektive
arbetsledare

Styrelse

VD

Övrigt
(lokaler, försäkringar
etc)

Alvesta Elnät AB

Respektive
arbetsledare

Styrelse

VD

Koncerngemensam tjänst
(verksamhetsåret 2015)

Total kostnad

Elnätsverksamhetens
kostnad

Totalt antal anställda

Anställda inom elnätsverksamheten

Personal
(företagsledning,
ekonomi, intern teknik,
personaladm, inköp etc)

15089 tkr

62 %

19 st

19 st

Inköpta tjänster och
system
(kundtjänst, ekonomi,
personal-administration,
IT, telefoni, konsulter
etc)

875 tkr

53 %

-

-

1569 tkr

49 %

-

-

Övrigt
(lokaler, försäkringar
etc)

Redogör för företagets åtgärder under året enligt
övervakningsplanen avseende koncerngemensamma tjänster.

För att säkerställa koncernens kostnadseffektivitet sker
fortlöpande översyn av gällande avtal och leveranser,
med förnyelse och upphandling när detta är aktuellt.

ÅRLIG RAPPORT
Hur offentliggör företaget den årliga rapporten?

Alvesta Energis hemsida

Vem/vilka ansvarar för:


Upprättandet av övervakningsplanen

VD



Uppföljning och åtgärder enligt övervakningsplanen

VD och ekonomichef



Upprättandet av den årliga rapporten

VD och ekonomichef

Mats Karlsson
Vd
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