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Frågor till aktörerna
I samband med att inventeringen av strukturdata startar igång behöver
hubbprojekt få en tydlig bild över statusen för marknadens aktörer inför
Elmarknadshubbens driftsättning. Därför går vi nu ut med en frågeenkät till alla
elnäts- och elhandelsföretag.
För att ni som aktörer ska kunna förbereda er på frågeenkäten har vi listat alla
frågor nedan. Frågorna besvaras online. Se länkar nedan:


Onlineenkät för elnätsföretag



Onlineenkät för elhandelsföretag

I Edielportalen kan ni som aktörer lägga in ett flertal kontaktpersoner, därför är
det viktigt att ni säkerställer att det endast är ett svar per aktör som skickas in. Det
är obligatoriskt att svara på samtliga frågor.
När enkäten är besvarad har aktören uppnått milstolpe 1. Detta är den första av ett
antal milstolpar som aktörerna ska passera under resan mot Elmarknadshubbens
driftsättning. Enkäten ska besvaras senast 30 november 2018.
På projektets hemsida kommer status visas per aktör: Passerat milstolpe 1: Ja/Nej

Om hantering av enkätsvaren:
De enskilda enkätsvaren kommer endast att användas inom Svenska kraftnät
som underlag för projektplanering.
Då Svenska kraftnät är en statlig myndighet gäller dock offentlighetsprincipen
för dess verksamhet. Vad angår inkomna enkätsvar är det emellertid Svenska
kraftnäts bedömning att dessa till stor del omfattas av bestämmelserna om
s.k. affärssekretess i offentlighets- och sekretesslagen och därför kan
hemlighållas. Vid ett eventuellt överklagande kan den slutliga bedömningen
komma att göras av domstol.
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Frågor till elnätsföretag

Svarsalternativ

Uppgifter om aktör
Aktörsnamn
Ediel-ID (5 siffror)
Hur många anläggningar har ni?
Status inventering och datakvalitetshöjande åtgärder
Ange på en skala mellan 1–5
hur långt ni har kommit med Uppgift 1 inventering av strukturdata inför
kommande migreringsaktiviteter.
Ange på en skala mellan 1–5
hur långt ni har kommit med Uppgift 2a Rätta och komplettera mätpunktsadresser?

Ange på en skala mellan 1–5
hur långt ni har kommit med Uppgift 2b Säkerställ att samtliga anläggningar
identifieras med GS1-kod?
Ange på en skala mellan 1–5
hur långt ni har kommit med Uppgift 2c Efterfråga och analysera AI-listor?

1.
2.
3.
4.
5.

Ej påbörjat

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Ej påbörjat

Slutfört

Slutfört
Ej påbörjat

Slutfört
Ej påbörjat

Slutfört

Generell status förberedelser
Har ni utsett ansvarig person1 för era
migreringsaktiviteter?

Ja/Nej

Har ni utsett ansvarig person1 för införandet
av Elmarknadshubben?

Ja/Nej

Har ni utsett ansvarig personFel!
Bokmärket är inte definierat. för tester
inför Elmarknadshubbens driftsättning?

Ja/Nej

Ange på en skala mellan 1–5
i vilken utsträckning ni har tagit del av
processdokumentation och projekt-

1.
2.
3.
4.

Inte tagit del av informationen

Kom ihåg att ange kontaktpersonerna i Edielportalen. Ett tips är att ange en personoberoende e-postadress som även andra i
organisationen kommer åt i t.ex. semestertider
1
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Svarsalternativ

information på hubbprojektets webbplats.

5.

Tagit del av all information

Ange på en skala mellan 1–5
i vilken utsträckning ni har identifierat vilka
av era system som kommer att påverkas av
Elmarknadshubben.

1.
2.
3.
4.
5.

Ej identifierat system

Vilka system- eller tjänsteleverantörer
använder ni för de system som kommer
påverkas av Elmarknadshubben?
(Fler svar möjliga.)

Identifierat alla system

Flervalslista med de vanligaste
förekommande systemleverantörerna:












Tieto
SAP
EG
CGI
Props
Hansen (fd Enoro)
Företagsdata i Åhus
Empower
Rejlers
Zavann
Annat system: (fritext)

Har ni kontaktat respektive system- eller
tjänsteleverantör för att påbörja dialogen
om vilka systemanpassningar och
aktiviteter som krävs inför driftsättning av
Elmarknadshubben?

 Nej
 Pågående arbete
 Ja, kontaktat samtliga leverantörer

Har ni testmiljöer för de system som
kommer att ha informationsutbyte med
Elmarknadshubben?

 Nej
 För vissa av våra system
 Ja, för samtliga system

Övriga frågor
Utför ni kontroller mot SPAR2 (Statens
personadressregister) gällande
kunduppgifter för privatpersoner?

 Nej
 Ja – vissa kontroller
 Ja – kontinuerliga kontroller

Utför ni kontroller mot Bolagsverket2
gällande kunduppgifter för företag?

 Nej
 Ja – vissa kontroller
 Ja – kontinuerliga kontroller

Utför ni kontroller mot Lantmäteriets
fastighetsregister2 gällande era
mätpunktsadresser?

 Nej
 Ja – vissa kontroller
 Ja – kontinuerliga kontroller

Övriga kommentarer kring inventering och
migrering
2

Uppkoppling till SPAR, Bolagsverket och Lantmäteriets fastighetsregister kan ske direkt eller via en tjänsteleverantör.
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Svarsalternativ
Uppgifter om aktör

Aktörsnamn
Ediel-ID (5 siffror)
Hur många anläggningar har ni leverans
till?
Status inventering och datakvalitetshöjande åtgärder
Ange på en skala mellan 1–5
hur långt ni har kommit med Uppgift 1:
inventering av strukturdata inför
kommande migreringsaktiviteter.
Ange på en skala mellan 1–5
hur långt ni har kommit med Uppgift 2c:
Efterfråga och analysera AI-listor3?

1.
2.
3.
4.
5.

Ej påbörjat

1.
2.
3.
4.
5.

Ej påbörjat

Slutfört

Slutfört

Generell status förberedelser
Har ni utsett ansvarig person4 för era
migreringsaktiviteter?

Ja/Nej

Har ni utsett ansvarig person4 för
införandet av Elmarknadshubben?

Ja/Nej

Har ni utsett ansvarig person4 för tester
inför Elmarknadshubbens driftsättning?

Ja/Nej

Ange på en skala mellan 1–5
i vilken utsträckning ni har tagit del av
processdokumentation och
projektinformation på hubbprojektets
webbplats.

1. Inte tagit del av informationen
2.
3.
4.
5. Tagit del av all information

Uppgift 2a och 2b är enbart för elnätsföretagen
Kom ihåg att ange kontaktpersonerna i Edielportalen. Ett tips är att ange en personoberoende e-postadress som även andra i
organisationen kommer åt i t.ex. semestertider
3

4
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Svarsalternativ

Ange på en skala mellan 1–5
i vilken utsträckning ni har identifierat vilka
av era system som kommer att påverkas av
Elmarknadshubben.

1.
2.
3.
4.
5.

Vilka system- eller tjänsteleverantörer
använder ni för de system som kommer
påverkas av Elmarknadshubben?
(Flera svar möjliga)

Ej identifierat system

Identifierat alla system

Flervalslista med de vanligaste
förekommande systemleverantörerna:












Tieto
SAP
EG
CGI
Props
Hansen (fd Enoro)
Företagsdata i Åhus
Empower
Rejlers
Zavann
Annan: (fritext)

Har ni kontaktat respektive system- eller
tjänsteleverantör för att påbörja dialogen
om vilka systemanpassningar och
aktiviteter som krävs inför driftsättning av
Elmarknadshubben?

 Nej
 Pågående arbete
 Ja, kontaktat samtliga leverantörer

Har ni testmiljöer för de system som
kommer att ha informationsutbyte med
Elmarknadshubben?

 Nej
 För vissa av våra system
 Ja, för samtliga system

Övriga frågor
Utför ni kontroller mot SPAR5 (Statens
personadressregister) gällande
kunduppgifter för privatpersoner?

 Nej
 Ja – vissa kontroller
 Ja – kontinuerliga kontroller

Utför ni kontroller mot Bolagsverket5
gällande kunduppgifter för företag?

 Nej
 Ja – vissa kontroller
 Ja – kontinuerliga kontroller

Övriga kommentarer kring inventering och
migrering

5

Uppkoppling till SPAR och Bolagsverket kan ske direkt eller via en tjänsteleverantör.
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