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Företagsuppgifter
Företagets namn

Carlfors Bruk E. Björklund & o KB

Organisationsnummer

926000-2671

Övervakningsansvarig

Svante Björklund

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

Den enda gemensamma tjänst som
föreligger är utskrift av fakturor. Ingen
annan har hört av sig för att utföra
detta.

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

Kunders kreditvärdighet

Ja

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under
året för at t förhindra obehöriga från at t få tillgång
till ovannämnd känslig kommersiell information

Aktuell information förvaras av
undertecknad i låst dokumentskåp.
ingen annan har tillgång till skåpet.

Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget
har genomfört under året i syfte at t motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på
elmarknaden

Undertecknad utgör den enda
personalen. Ingen specifik utbildning
av mig själv har förekommit.

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

Nätverksamheten är en så obetydlig
del av företagets totala verksamhet att
ledningsgruppen saknar kännedom om
förekomsten av densamma.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt at t anställda tagit del av övervakningsplanen
samt vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell överträdelse
Ledningsgruppen saknar kännedom om vad detta handlar om. Undertecknad, som är den
ende som berörs har enligt egen bedömning inte gjort sig skyldig till några överträdelser.
Beskriv a) vilket tillvägagångssät t företaget använt för at t utse den
övervakningsansvarige och b) vilka befogenheter denne har
a) Den övervakningsansvarige har aldrig utsetts, då det aldrig har funnits mer än en person att
välja på.
b) Den övervakningsansvarige har alla de befogenheter som krävs för att sköta verksamheten.
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Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året
Den övervakningsansvariges arbete med detta har under året varit obefintligt.
Den mesta tiden har gått åt till all annan rapportering som Energimarknadsinspektionen,
Energimyndigheten, Statistiska centralbyrån, Elsäkerhetsverket, SWEDAC, m.fl. myndigheter
avkräver.
Vem eller vilka ansvarar för at t upprät ta
övervakningsplanen?

Den övervakningsansvarige, Svante
Björklund.

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

carlfors.com/downloads/documents

Support-Id: 663-884
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