ÖVERVAKNINGSPLAN
för
Rödeby Elverk ek. för.
org. nr 735000-1520
Inledning
Ellagen, 3 kap 17§, stadgar att varje nätföretag och naturgasföretag skall upprätta en
övervakningsplan för att eliminera risken för att aktörer på elhandels- och
elproduktionsmarknaden diskrimineras.
Med stöd av lagen har Energimyndigheten utfärdat en författning, STEMFS 2006:5,
2006-11-09 och som myndigheten avser att tillämpa i sin tillsyn över nätföretagen. Varje
nätföretag är skyldigt att varje år (15/3) avge en rapport till myndigheten om hur
tillämpningen av företagets övervakningsplan sker.
Föreliggande övervakningsplan har upprättats och antagits av styrelsen för Rödeby Elverk
ek.för. vid sammanträde 2018-01-29. Planen uppfyller ellagens krav enligt 3 kap 17§ och
utgör företagets huvuddokument för att tillgodose att nätverksamheten bedrivs så att
diskriminering av att aktörer på elhandels- och elproduktionsmarknaden inte förekommer,
d.v.s. att företaget eller någon av dess anställda otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden.
Planen skall genom VDs försorg revideras och föreläggas styrelsen för beslut när behov
föreligger. Planen ska finnas tillgänglig som ett öppet dokument för den som önskar ta del av
den.
Företagsbeskrivning
Nätverksamhet bedrivs i den juridiska personen Rödeby Elverk ek.för.
org. nr 735000-1520. Företaget har sitt säte i Rödeby, Blekinge län.
Företagets associationsform är ekonomisk förening med 1091 medlemmar.
Föreningen en koncern där moderföretaget bedriver nätverksamhet. Handel med el bedrivs av
Rödeby Energi AB som ingår i koncernen som dotterföretag.

Följande ledamöter ingår i Rödeby Elverk ek.för.(735000-1520) styrelse enligt beslut i
föreningsstämma 2017-05-29:
Ordinarie ledamöter:
600610-3318 Palmgren, Torsten Gustav
700310-3327 Nelsson, Jenny
620518-3319 Fransson, Åke Sven-Erik
630326-3336 Henriksson, Per Magnus
511221-4175 Nilsson, Lars-Börje
690811-3373 Nilsson, Bengt Ulf Mikael
520318-3578 Thörn, Arne Lennart
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Suppleanter:
Inga suppleanter
VD Per-Gunnar Johanson ingår ej i styrelsen
Firmatecknare i den löpande förvaltningen är VD Per-Gunnar Johansson.
Övriga firmatecknare är förutom styrelsen Per-Gunnar Johansson, Torsten Palmgren och Arne
Thörn, två i förening.
Funktionell åtskillnad

Ledning
Som framgår av ovanstående företagsbeskrivning har Rödeby Elverk ek.för. ägargemenskap
med företag som bedriver handel med el. Det vore då önskvärt att ej tillåta persongemenskap,
men med hänsyn till den mycket begränsade omfattningen på företagens verksamhet är det
oundvikligt med persongemenskap i såväl ledningsfunktioner som operativ verksamhet.
Likväl ska diskriminering av att aktörer på elhandels- och elproduktionsmarknaden inte ske.
Styrelsen avser att med denna plan ge regler för dem som hanterar känslig information för att
undvika diskriminering, eller misstanke om diskriminering, av någon aktör på marknaden.
Övrig personal
Företagsgruppens begränsade verksamhetsomfattning medger inte en sådan organisation att
vare sig personal eller system kan utformas exklusivt för nätverksamhet och elproduktion och
elhandel. Det fåtal anställda som finns tillgängliga måste av naturliga skäl vara väl insatta i
företagsgruppens olika aktiviteter. Därmed faller uppgiften på VD att tillse att aktörer på
elhandels- och elproduktionsmarknaden inte genom ovarsamhet bereds tillgång till otillbörlig
information eller på annat sätt kan lida skada.
VD ska årligen rapportera till styrelsen hur uppfyllelsen av ellagens krav sker.

Ansvarig för övervakningsplanen och rapportering
VD Per-Gunnar Johansson är ansvarig för upprättande och ajourhållning av
övervakningsplanen. Beslut om övervakningsplanen fattas av styrelsen liksom väsentliga
ändringar.
VD har det övergripande ansvaret för tillämpningen av övervakningsplanen.
VD svarar för den årliga rapporteringen till Energimarknadsinspektionen och att den
rapporten görs tillgänglig på Internet.
________________________
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