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Företagsuppgifter
Företagets namn

Landskrona Energi AB

Organisationsnummer

556803-9217

Övervakningsansvarig

Angelo Tizzano

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
Elnätsverksamheten är särskild från både elproduktions och elhandelsverksamheten. Personal
i de olika verksamheterna fattar oberoende ekonomiska beslut. Eventuell användning av
personal, utrustning eller material inom andra verksamheter än de man är anställd i regleras
ekonomiskt. Behörigheter är implementerade i bolagets
kundinformations- och karthanteringssystem. För att kontrollera och garantera att
koncerngemensamma tjänster tillhandahålls till självkostnadspris tillämpas rutiner, avtal
tecknas och fördelning av nerlagd tid och resurser redovisas avseende elnätsverksamheten
respektive elproduktions- och elhandelsverksamheten.
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

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för at t förhindra obehöriga från at t
få tillgång till ovannämnd känslig kommersiell information
Under året har ny personal utbildats angående åtskillnadsreglerna. Systemet för hantering
av elnätsanläggningarna har ytterligare uppdaterats för att säkerställa att information är
uppdaterat och tillgänglig bara till behörig personal.
Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget
har genomfört under året i syfte at t motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på
elmarknaden
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Under året har ny personal utbildats
för att undvika diskriminering gentemot
övriga aktörer på
elmarknaden.

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

2020-02-24

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

Frågan om hantering av känslig
kundinformation har tagits upp vid
informationsmöte.

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

Informationsmöte har hållits med
personalen.

Beskriv a) vilket tillvägagångssät t företaget använt för at t utse den
övervakningsansvarige och b) vilka befogenheter denne har
Övervakningsansvarige är elnätschef inom organisationen. Detta eftersom elnätschef ansvarar
för all elnätsverksamhet samt uppföljning av lagar och andra krav inom verksamheten.
Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året
Övervakningsansvarige ser till att problem som förekommer i hanteringen av känsliga uppgifter
åtgärdas så att ingen aktör på elmarknaden missgynnas. Dessutom
ser övervakningsansvarige till att det finns lämpliga rutiner, avtal och behörigheter. Den
ansvarige planerar åtminstone ett informationsmöte per år samt eventuella andra vid
behov, exempelvis om det skulle förekomma felhantering av känsliga uppgifter eller
förändringar i regelverken.
Vem eller vilka ansvarar för at t upprät ta
övervakningsplanen?

Elnätschef med kontroll av VD.

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

https://www.landskronaenergi.se

Support-Id: 41F-E5E
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