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Övervakningsplan för Tekniska förvaltningen, Trelleborgs 
kommun, enligt 3 kap. 17§ ellagen (1997:857) och 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (EIFS 2012:5) 
 

Bakgrund 
Syftet med denna övervakningsplan är att få en övergripande bild av 
elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i 
koncernens totala verksamhet och att garantera att elnätsföretaget i egenskap av 
nätkoncessionshavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-
diskriminerande för att inte otillbörligt gynna någon aktör på elmarknaden, 
d.v.s. elhandlare eller elproducent. 

Övervakningsplanen ska i relevanta och tillämpliga delar för den enskilda 
processen i nätverksamheten, följas av personalen i enlighet med 
elnätsföretagets interna processer och rutiner. 

 

Omfattning 
Övervakningsplanen omfattar nätkoncessionshavarens (elnätsföretaget) 
nätverksamhet. För elnätsföretagets del innebär detta att en övervakningsplan 
upprättas avseende samtliga nätkoncessioner eller redovisningsområden som 
elnätsföretaget innehar, d.v.s. en övervakningsplan per juridisk person. 

 

Juridisk åtskillnad (2 §)1 
Elnätsverksamheten bedrivs i kommunal förvaltning 

Kraven i 3 kap. 1 a § ellagen upprätthålls genom att kommunens 
elnätsverksamhet å ena sidan och elhandelsverksamhet å andra sidan bedrivs 
separat. Elnätsverksamheten i kommunal förvaltning och elhandeln i, av 
Trelleborgs kommun helägt, aktiebolag. 

1 Paragrafhänvisning avser Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (2012:5). 
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Förvaltningen är organiserad enligt nedanstående organisationsschema. 

 

 

Kommentar 

Elhandel, fjärrvärmeverksamhet och bredbandsverksamhet bedrivs var för sig i, 
av Trelleborgs kommun, helägda aktiebolag. 

Funktionell åtskillnad2 (3 §) 
Elnätsföretaget har ca 17 005 abonnenter. 

Koncerngemensamma tjänster (4 §) 
Elnätsföretaget tillämpar följande principer för avtal och köp av tjänster inom 
koncernen. 

Typ av tjänst Verksamhets-
gren inom 
koncernen 

Beslutanderätt för 
daglig drift, budget 
och frågor rörande 
anställda 

Kund- och 
fakturasupport 

Energiavdelning Enhetschef 

Personaladminis
tration 

Personalavdelning Enhetschef/Energich
ef/Teknisk chef 

IT Kommunstyrelsen  IT-chef 

Klagomål Energiavdelning Enhetschef 

Kundtjänst Kommunlednings-
förvaltningen 

Chef 
medborgarservice 

 

Genom att tillämpa rutiner och teckna avtal samt redovisa fördelning av nerlagd 
tid och resurser avseende elnätsverksamheten respektive elhandelsverksamhet 
kan elnätsföretaget kontrollera och garantera att de koncerngemensamma 
tjänsterna tillhandahålls till självkostnadspris. 

Genom att informera personalen om de lagar och bestämmelser som finns så 
undviker vi att jäv och diskriminering uppkommer. 

2 För elnätsföretag i koncerner med minst 100.000 abonnenter. 

Teknisk nämnd 

Teknisk chef 

Administrativ avdelning Energiavdelning Gatuavdelning Avfall- och 
återvinningsavdelning Projekteringsavdelning VA-avdelning 
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Marknadsmässiga villkor (5 §) 
Gemensamma tjänster som köps av Trelleborgs kommun debiteras enligt 
självkostnadspricipen. 

Energiavdelning utför tjänster för kundtjänst, avläsning, fakturering, 
betalningsbevakning m.m. åt elnät-, elhandel-, vatten & avlopp-, 
renhållningsverksamheten. 

Samfakturering sker och kostnaden för dessa tjänster debiteras efter 
självkostnadsprincipen enligt en så kallad fördelningsnyckel. 

Tjänster som energiavdelningen utför åt elhandelsbolaget faktureras enligt 
befintligt avtal. 

Energiavdelningen tillämpar redovisade rutiner för att säkerställa att ingen form 
av korssubventionering förekommer. Genom nämnda förfarande och nämnd 
beräkning som visar att tjänsten är marknadsmässigt prissatt, säkerställer 
elnätsföretaget föreskriftens krav. Att beräkning har tillämpats, framgår av avtal. 
Avtalen är tillgängliga för det fall Energimarknadsinspektionen anser det 
nödvändigt för att elnätsföretagets skyldigheter enligt föreskriften ska uppfyllas. 

 

Hantering av kommersiellt känslig information (6+7 §§) 
Energiavdelningen drivs i kommunal förvaltning och lyder därmed under 
offentlighetsprincipen. 

Både interna och externa företag som efterfrågar information t.ex. om kundens 
anläggnings id, nätområde, avräkningsmetod och förbrukningsuppgifter, erhåller 
denna information efter att fullmakt, från aktuell kund, uppvisats inkluderat ett 
namnförtydligande. 

Samma regelverk som gäller egen personal gäller också inhyrd personal. 

Utbildning till anställda för att motverka diskriminerande 
beteenden (8+9 §§) 
 

Krav enligt föreskrift Informationstyp, frekvens, 
uppdateringsfrekvens, åtgärd 

Rutiner för utbildning av anställda 
och nyanställda 

Som medlem i Svensk energi så tar vi 
del av nya och gamla bestämmelser samt 
får del av nödvändiga seminarier och 
utbildnings.  

Hur elnätsföretaget tydliggör 
ledningsgruppens stöd för 
övervakningsplanen 

Enhetsmöten, ledningsgruppsmöten, 
avdelningsmöten 

Hur elnätsföretaget säkerställer att 
anställda tar del av och ställer sig 

Internutbildning, stickprov 
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bakom övervakningsplanen 

Disciplinära åtgärder Skriftlig eller muntlig tillrättavisning, 
omplacering, avsked. 

 

För att säkerställa att ingen diskriminering av koncernexterna elhandels- och 
elproduktionsbolag sker i elnätsbolaget interna arbete är anställda skyldiga att 
följa gällande lagar och föreskrifter.  

Om skyldigheterna enligt övervakningsplanen inte följs av personalen kan 
elnätsföretaget vara tvingat att tillämpa de disciplinära påföljder som följer av 
svensk lagstiftning och svenska kollektivavtal vid brott mot 
sekretessbestämmelserna som föreskrivs i elmarknadsdirektivet3, och som har 
implementerats i svensk lagstiftning genom 3 kap. 17§ ellagen (1997:857) samt 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:5). 

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. 

Elnätsföretagets personal informeras om relevanta rekommendationer och 
etiska riktlinjer över agerande gentemot övriga aktörer på marknaden. 
Informationen/utbildningen organiseras och genomförs regelbundet och 
återkommande i elnätsföretagets egen regi eller genom Svensk Energis 
utbildningsverksamhet. Elnätsföretaget genomför årligen en uppföljning av hur 
personalen tillämpar utbildningen. 

Ansvarig för övervakningsplanen och rutiner för 
uppföljning (10 §) 
Teknisk chef 

Offentliggörande av den årliga rapporten (11+12 §§) 
Övervakningsplanen fastställs efter beslut av teknisk chef på förslag av den 
person som är ansvarig för upprättande av övervakningsplanen. 

Den årliga rapporten avseende övervakningsplanen tas fram och fastställts av 
elnätsföretagets tekniska chef. 

Den årliga rapporten avseende övervakningsplanen publiceras på nätföretagets 
hemsida senast den 15 mars varje år.  

Den årliga rapporten lämnas ut till den som begär att få ta del av den. 

Nätföretaget skickar även den årliga rapporten till Energimarknadsinspektionen 
senast den 15 mars varje år. 

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. 

3 Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om 
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av 
direktiv 96/92/EG. 
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