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Företagsuppgifter
Företagets namn

Landskrona Energi AB

Organisationsnummer

556803-9217

Övervakningsansvarig

Angelo Tizzano

Energislag

Elnät

Rapporten avser (årtal)

2020

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 som
bedrivs i annat företag inom koncernen. Personal i dessa verksamheter fattar oberoende
ekonomiska beslut från varandra. 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 kommersiell känslig information
Under året har ny personal utbildats angående åtskillnadsreglerna. Projekt med införande av
nytt system för ärendehantering har påbörjats. Det nya systemet kommer i framtiden att tillåta
ännu tydligare fördelning av ärenden bland verksamheterna.
Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte at t motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden
Under året har ny personal utbildats för att undvika diskriminering gentemot övriga aktörer på
elmarknaden. Åtskillnadsreglerna har presenterats bland annat på APT för elnät med
diskussion om vad som tillåts i samtal med kunder.
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Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för at t regelbundet synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen
Ledningsgruppens medlemmar har fattat oberoende ekonomiska beslut avseende
verksamheterna elnät, elhandel och elproduktion. Ledningsgruppens arbete innebär
regelbundna genomgångar där lagefterlevnad säkerställs. Flera interna revisorer har tillsatts
under året för att säkerställa kontinuerliga intern kontroll.
a) Beskriv vilket tillvägagångssät t företaget använt för at t utse den
övervakningsansvarige
Övervakningsansvarige har tillsatts inom ledningsgruppen. Elnätschef har ansvar för
övervakningsplan för att garantera efterlevnad av åtskillnadsreglerna inom verksamheten.
b) Beskriv vilka befogenheter denne har
Övervakningsansvarige tillhör ledningsgruppen, är ledningens representant i
samverkansgruppen tillsammans med VD och har full befogenhet över elnätsverksamhetens
ekonomi och personal.
a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt at t
anställda tagit del av övervakningsplanen

Vid anställning ska alla nya
medarbetare få genomgång av
relevanta policy för Landskrona Energi.

b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell överträdelse
Inga kända överträdelse har rapporterats. För eventuella avvikelse finns möjlighet att
rapportera i avvikelsesystem. Varje avvikelse ska utredas och åtgärder vidtas för att undvika
att de inte kan förekomma igen.
Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året
Övervakningsansvarige har utrett behov av uppdatering av övervakningsplan för att säkerställa
att plan stämmer överens med nuvarande organisation och utbildningskrav. Utvärdering har
lett till förslag att uppdaterat övervakningsplan tas fram under 2021.
a) Vem eller vilka ansvarar för at t upprät ta
övervakningsplanen?

Övervakningsansvarige upprättar
plan. VD fastställer. Förslag är att i
framtiden ledningsgruppen fastställer
övervakningsplan.

b) Ange befat tning

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/
privat/elnat/

Support-Id: 8D5-945
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