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Karlsborgs Energi AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17§ 

ellagen (1997:857), 20 § elförordningen (2013:208) samt EIFS 

2013:5.  

Fastställd på styrelsemöte 2018-04-10 

 

Bakgrund 

Syftet med denna övervakningsplan är att få en övergripande bild av elnätsverksambetens 

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 (6 §)1  

 

Elnätsverksambeten bedrivs i aktiebolaget Karlsborgs Energi AB, elhandel bedrivs i 

systerbolaget Karlsborgs Energi Försäljning AB. 

Kraven i 3 kap. 1 a § ellagen upprätthålls genom att koncernens elnätsverksamhet å ena 

sidan och elhandelsverksamhet å andra sidan bedrivs i separata aktiebolag. Någon el 

produktion förekommer ej i koncernen. 

Vidare ingår elnätsverksambeten i koncernen AB Vaberget som till 100% ägs av 

Karlsborgs kommun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Paragrafhänvisning avser Energlmarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna r d (2013:5). 
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Koncernen är organiserat enligt nedanstående organisationsschema 
 

 

 
 

Koncernbolagens verksamhet utgörs av: 

• AB Vabergets funktion är enbart som moderbolag i kommunkoncernen. 

• Karlsborgs Energi Försäljning AB verksamhet utgörs av elhandel. 

• Karlsborgs Turism AB marknadsför och samordnar turistverksamhet. 

• Karlsborgs Energi AB verksamhet består av: 

o Elnät, ca. 4 000 anslutna kunder 

o Gatubelysning 

o Bredband och Kabel-TV 

o Elinstallationsverksamhet 

• AB Karlsborgsbostäder tillhandahåller hyreslägenheter 

• HjoTiBorg Energi AB är ett gemensamt inköpsbolag för Hjo Tibro och Karlsborgs 

elhandelsbolag. 

• Karlsborgs Värme AB producerar och säljer värme. 

• Bredband Östra Skaraborg AB, BÖSAB har ett bredbandsnät i kommunerna Tibro, 

Karlsborg, Hjo och Tidaholm. 

 
Karlsborgs Energi AB särredovisar nätverksamheten och upprättar årligen en årsrapport 

avseende elnätet. 

Karlsborgs kommun

AB Vaberget

Karlsborgs Energi 
Försäljning AB

HjoTiBorg Energi AB

Karlsborgs Turism 
AB

Karlsborgs Energi AB

Karlsborgs Värme 
AB

Bredband Östra 
Skaraborg AB

AB 
Karlsborgsbostäder
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Funktionell åtskillnad
2 

(7 §) 

 
Bolaget omfattas ej av 3 kap. 1b § ellagen. 

Antalet abonnenter i nätverksambeten var 2017-12-31 3 969 st. 

 

Koncerngemensamma tjänster (8 §) 

Elnätsföretaget tillämpar följande principer för avtal och köp av tjänster inom koncernen.  
 

 

Koncerngemensam 
tjänst (ex.) 

Inom vilken juridisk 
person 

Beslut dagliga 

driften 

Beslut 

budget 

Beslut 

personalfrågor 

Kundtjänst, inkl. 

debiteringssystem 

Elnät (Karlsborgs 
Energi AB) 

Kundtjänst- 

ansvarig/VD 

VD VD 

Ekonomiadministration 

inkl. 

personaladministration. 

Elnät (Karlsborgs 

Energi AB) 

Ekonom VD VD 

Finansiering Elnät (Karlsborgs 
Energi AB) 

VD VD VD 

IT, inkl. program Elnät (Karlsborgs 

Energi AB) 

VD VD VD 

Klagomål, skadestånd Elnät (Karlsborgs 
Energi AB) 

VD VD VD 

Övriga tjänster Elnät (Karlsborgs 

Energi AB) 

  VD   VD   VD 

 
 

Redovisa elnätsverksamhetens kostnader samt antal anställda för varje koncerngemensam 

tjänst: 

 

Koncerngemensam 

tjänst (ex.) 

Total 

Kostnad 

År 2017 
kkr 

Varav 

elnätsverksam-

hetens kostnad 
kkr 

Totalt 

antal 

anställda 

Varav 

anställda 

inom elnäts- 
verksamheten 

Kundtjänst, inkl. 

debiteringssystem 
722 424 0,9 0,5 

Ekonomiadministration 

inkl. 

personaladministration. 

425 291 0,64 0,4 

Finansiering 381 162   

IT, inkl. program 546 292   

Klagomål, skadestånd 0 0   

     

 
All personal är anställda i Karlsborgs Energi AB. Karlsborgs Energi Försäljning AB köper 

tjänster av systerbolaget inkl. VD-funktion. 

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 på 

marknadsmässiga villkor. 
 

 

 

2 För elnätsföretag i koncerner med minst 100 000 abonnenter. 
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Marknadsmässiga villkor (5 §) 
 
 

Typ av garanti eller typ av 

tjänst 

Rutiner för att 

förhindra 

korssubventionering 

Upphandling (LOU) 

eller beräkning 

Befintligt avtal och 

avtalspart 

Kundtjänst 

Administration 

VD/Företagsgemensamt 

Dokumentation av 

nedlagd tid, 

årsavstämning av 

kostnader för 

gemensamma resurser 

Beräkning 

Beräkning 

Beräkning 

Avtal mellan 

Karlsborgs Energi 

AB (nätfilretaget) och 

Karlsborgs Energi 

Försäljning AB 

 
Elnätsföretaget tillämpar redovisade rutiner för att säkerställa att ingen form av 

korssubventionering förekommer. Genom nämnd beräkning som visar att tjänsten är 

marknadsmässigt prissatt, säkerställer elnätsföretaget föreskriftens krav. Att beräkning har 

tillämpats, framgår av avtal enligt tabell. Avtalen är tillgängliga för det fall 

Energimarknadsinspektionen anser det nödvändigt för att elnätsföretagets skyldigheter 

enligt föreskriften ska uppfyllas. 

 
 

Hantering av kommersiellt känslig information (9 §, 10 §) 

 
Följande information skall anses vara kommersiellt känslig: 

• Kundregister 

• Förbrukningsregister 

• Kunders kreditvärdighet 

• Kundanläggningsstatistik 

• Kundens elhandelsleverantör 

• Leverantörsbyten 

 
Kommersiellt känslig information hanteras enbart av personal som tilldelats uppdraget att 

hantera denna information. Detta följer av personalkategorins uppdragsbeskrivning och 

övriga rutiner. 

 

Kommersiellt känslig information ska också hanteras på ett sådant sätt att diskriminering 

gentemot övriga aktörer inte sker. Denna skyldighet följer av personalkategorins 

uppdragsbeskrivning och övriga rutiner. 

 

Elnätsföretagets interna rutiner och processer, inklusive åtgärder i IT-system t.ex. 

begränsning av behörighet till IT-system, hindrar icke-behöriga anställda vid 

nätverksamheten eller annan verksamhet inom koncernen, tillgång till kommersiellt 

känsliga uppgifter på sätt som beskrivs nedan. 

 

Information om elförbrukningsuppgifter och kundregister hanteras i syfte att uppfylla 

kraven enligt föreskrifterna. Endast behöriga personer har tillgång till kundregister och 

mätvärden. Eventuellt inhyrd personal eller personal som p.g.a. avtalsförhållanden eller 

liknande utför arbete åt elnätsföretaget eller i elnätsföretagets namn, utan att vara anställd i 

elnätsföretaget, jämställs med anställda i fråga om dessa skyldigheter.  

 

Elnätsföretaget följer årligen upp att dessa skyldigheter uppfylls.  



 

 

5(7) 
 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

( 

 

 
 

 
 

Inom kundtjänst är fördelningen att en person arbetar i huvudsak med nätfrågor och en 

person i huvudsak med elhandelsfrågor. Dock blir följden på grund av bolaget/koncernens 

storlek att samma person till och från behandlar både nät- och elhandelsfrågor. 

För att säkerställa att elnätsföretagets anställda att ingen diskriminering, av koncernexterna 

elhandels- och elproduktionsbolag, sker i elnätsföretagets interna arbete finns följande 

anvisningar till kundtjänstpersonal: 

• Ringer kund om nätfråga, ska inte elavtalsfrågor tas upp av anställd. Om kund 

frågar om elavtal är det möjligt att svara. 

• Svensk Elmarknadshandbok ska följas 

 
Följande åtgärder genomförs för att säkerställa att personal som har tillgång till 

kommersiellt känslig information i företaget hanterar information på ett korrekt sätt. Ange 

uppföljningsrutiner och eventuellt kvalitetssystem. 

• Återkommande utbildning samt att alla klagomål om någon anser sig felaktigt 

behandlad rapporteras direkt till VD. 

Elnätsföretagets verkställande direktör verksam inom elhandelsverksamheten. Följande 

rutiner finns och följande åtgärder har vidtagits i syfte att säkerställa att personen hanterar 

sin roll och agerar på ett sätt som inte ger upphov till diskriminerande beteende mot andra 

aktörer. 

• VD följer löpande Energlmarknadsinspektionens information, lagar och 

förordningar, samt deltar i Svensk Energis utbildningar inom området. 

• Bolagets revisor har fått i uppdrag att särskilt granska VD:s roll. 

 

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  

( 

Krav enligt föreskrift Informationstyp, frekvens, 

uppdateringsfrekvens, åtgärd 

11§ Rutiner för utbildning av 

anställda och nyanställda 

Utbildning årsvis, löpande frågor 

månadsvis. Förnyanställda ingår detta i  

Instruktionen 

12 § Hur elnätsföretaget tydliggör 

ledningsgruppens stöd för 

övervakningsplanen 

VD svarar för övervakningsplan och 

utbildning. 

12 § Hur elnätsföretaget säkerställer 

att anställda tar del av och ställer sig 

bakom övervakningsplanen 

Internutbildning. 

12 § Disciplinära åtgärder Skriftlig tillrättavisning, 

kompletterande utbildning, vid 

återkommande upprepning skriftlig 

varning. 

 



, 
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elmarknadsdirektivet3 och som har implementerats i svensk lagstiftning genom 3 kap. 17§ 

ellagen (1997:857), elförordningen (2013:208), föreskriften 2013:5. 

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 §) 

 
 

( 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I syfte att undvika eventuella risker för diskriminering av kunder och andra aktörer i 
elnätsföretagets kontakt med nätkunder och övriga aktörer på marknaden hanterar 

elnätsföretaget, i tabellen uppräknade processer, i enlighet med Svensk 

Elmarknadshandbok och relevanta delar av de allmänna avtalsvillkoren.4 

 

Offentliggörande av den årliga rapporten (15 + 16 §§) 

Övervakningsplanen fastställs efter beslut av styrelsen, på förslag av den person som är 

ansvarig för upprättande av övervakningsplanen.  

Den årliga rapporten avseende övervakningsplanen tas fram och fastställts av 

elnätsföretagets verkställande direktör. 

Den årliga rapporten avseende övervakningsplanen publiceras på nätföretagets hemsida 

senast den 31 mars varje år. 

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

 

 

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. 
4 Se www.elmarknadshandboken.se 

Ansvarig person 

(namn och 

befattning) 

Uppgift Processer som ska ingå i 

redovisningen 

Rolf Andersson 

VD 

Upprätta 

övervakningsplan 

 

Rolf Andersson 

VD 

Uppföljning av åtgärder 

enligt övervakningsplan 

Leverantörsbyten, avräkning, 

mätvärdesrapportering, 

tariffutformning, 

informationshantering, 

utbetalning skadestånd 

Rolf Andersson 

VD 

Upprätta årlig rapport  

 

http://www.elmarknadshandboken.se/
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Nätföretaget skickar även den årliga rapporten till Energimarknadsinspektionen senast den 

31 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. 
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