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1 Allmänt 

 

Den för perioden gällande övervakningsplanen fastställdes den 1 mars 2017 och 

började gälla samma dag. 

2 Bakgrund 

 

Affärsverket Svenska kraftnät, 202100-4284, är nätkoncessionshavare enligt el-

lagen och som sådan skyldig att enligt 3 kap. 17 § ellagen upprätta en övervak-

ningsplan. Närmare bestämmelser härom finns i Energimarknadsinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:5) om övervakningsplan enligt ellagen.  

 

De åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen skall sammanfattas i en 

årlig rapport vilken skall offentliggöras samt ges in till Energimarknadsinspekt-

ionen. Enligt 15 § Energimarknadsinspektionens föreskrifter skall den årliga 

rapporten senast den 15 mars varje år publiceras på nätkoncessionshavarens 

webbplats på Internet. Nätkoncessionshavaren är också skyldig att lämna ut  

rapporten till den som begär att få ta del av den. 

 

Rapporten skall enligt 16 § nämnda föreskrifter senast den 15 mars även ges in 

till Energimarknadsinspektionen. 

3 Funktionell åtskillnad 

 

Svenska kraftnät bedriver nätverksamhet i en koncern som i endast ringa mån 

även bedriver handel med eller produktion av el. Koncernens samlade elnät 

(stamnätet) har mindre än 100 000 elanvändare varför Svenska kraftnät inte  

omfattas av bestämmelsen i 3 kap. 1b § ellagen. 

4 Koncerngemensamma tjänster 

 

Dotterbolaget Svenska Kraftnät Gasturbiner AB har under den aktuella tids-

perioden köpt vissa tjänster av Svenska kraftnät, såsom: 
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- redovisning och budgeteringsärenden 

- styrning och driftövervakning av Svenska Kraftnät Gasturbiner ABs gasturbin-

anläggningar 

 

Dessa tjänster, som har reglerats i avtal mellan Svenska kraftnät och Svenska 

Kraftnät Gasturbiner AB, har tillhandahållits på marknadsmässiga villkor och 

mot marknadsmässiga priser. 

5 Hantering av uppgifter och information 

 

Svenska kraftnät är en statlig myndighet och omfattas därmed av regleringen i 

tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär 

att handlingar som inkommit till Svenska kraftnät eller upprättats är som huvud-

regel offentliga, såvida inte uppgiften skall hanteras med sekretess. 

Information eller uppgifter som Svenska kraftnät erhåller från aktörer på elmark-

naden, bl.a. balansansvariga, betraktas som kommersiellt känslig och hemlig i 

den mån detta är möjligt enligt gällande offentlighets- och sekretesslag. Enligt 

offentlighets- och sekretesslagen följer att sekretess gäller för kommersiella upp-

gifter om den enskilde av särskild anledning kan antas lida skada om uppgiften 

röjs. 

 

Externa konsulter och andra som anlitas av Svenska kraftnät men av någon  

anledning inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser har 

att teckna ett sekretessavtal. 

 

Åtgärder under året enligt övervakningsplanen avseende uppgifter och information inom nät-

verksamheten. 

 

Då det gällande regelverket inte har ändrats och då tillämpningen av detta be-

döms ha skett på ett korrekt sätt har det inte ansetts föreligga något behov av 

ändrade interna regler eller rutiner.  

6 Utbildning 

 

Information till de anställda om övervakningsplanen  

 

En artikel har publicerats på Svenska kraftnäts interna informationsnät (intranät) 

med syftet att underrätta alla anställda om övervakningsplanen. 

 

Under år 2017 har information om den upprättade övervakningsplanen getts på 

avdelningsmöten inom Svenska kraftnät för att säkerställa att de anställda skulle 
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få kunskap om vad övervakningsplanen innebär och vilka krav däri ställs på de 

anställda inom Svenska kraftnät. Övervakningsplanen har varit föremål för be-

handling i Svenska kraftnäts ledningsgrupp. 

 

Fastställda rutiner för hur nyanställda får information om övervakningsplan och principen om 

icke-diskriminering  

 

Alla nyanställda på Svenska kraftnät skall erhålla en kopia av övervakningsplanen 

och en muntlig förklaring om vad denna innebär. De skall också få information 

under introduktionsdagen för nyanställda på Svenska kraftnät.  

 

Även de som inte är anställda vid Svenska kraftnät, men som anlitas av Svenska 

kraftnät har i relevanta fall fått motsvarande information om övervaknings-

planen och dess innebörd. 

 

Ubildningsinsatser avseende övervakningsplanens innehåll och syfte för de anställda under året 

 

Svenska kraftnäts anställda erhöll under året (vid avdelningsmöten) en utbildning 

i tillämpliga delar om relevant ellagstiftning inkl. övervakningsplanen och till-

hörande rutiner för att säkerställa att diskriminerande beteende på grund av 

okunskap motverkas. På dessa möten deltar en av Svenska kraftnäts jurister för 

att informera om gällande rätt och för att svara på frågor från anställda. 

 

Det har inte framkommit att någon anställd under året gjort sig skyldig till över-

trädelse av övervakningsplanen. 

7 Årlig rapport 

 

Offentliggörande av den årliga rapporten  

 

Den årliga rapporten avseende övervakningsplanen fastställs av Svenska kraft-

näts chefsjurist efter förslag av ansvarig jurist vid avdelningen Stab och samord-

ning. 

 

Den årliga rapporten publiceras på Svenska kraftnäts hemsida www.svk.se och 

lämnas även ut till den som begär att få ta del av den. Svenska kraftnät ger också 

in den årliga rapporten till Energimarknadsinspektionen. 

 

Ansvarig för övervakningsplanen 

 

Det övergripande ansvaret för att upprätta övervakningsplan, följa upp åtgärder 

enligt denna samt att upprätta den årliga rapporten åligger enligt delegationsord-

ningen chefsjuristen. Svenska kraftnäts avdelning Stab och Samordning samt 

marknadsavdelning skall vid behov biträda i detta arbete. 

http://www.svk.se/

