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Företagsuppgifter
Företagets namn Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)
Organisationsnummer 556029-2202
Övervakningsansvarig Lars Edström
Energislag Gasnät
Rapporten avser (årtal) 2020

Ingår naturgasverksamheten i en koncern som
bedriver produktion av gas eller handel med gas?

Ja

Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra
diskriminering av tredje part

Nedan redovisas hur GEGAB nyttjar koncerngemensamma tjänster inom GE sedan
gasmarknadsavreglering 2005.
- Kundtjänst
- Marknad
- Ledningsägande och nätplanering
- Inköpstjänster
- Stabs och IT-tjänster
- Drift och underhåll samt mättjänster
- Projektering och byggande av nät
- Redovisning och controllertjänster
VD GEGAB är ansvarig för framtagande av budget och uppföljning av koncerngemensamma
tjänster genom avtal.

Vilken information och vilka uppgifter betraktar
företaget som kommersiellt känsliga? Det är
möjligt att ange flera alternativ samt ange annat i
fritextfältet nedan

Kundregister Ja
Förbrukningsregister Ja
Kundanläggningsstatistik Ja
Avtalsvillkor Ja
Kundens gashandelsleverantör Ja

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

All berörd personal inom GE som utför arbete för GEGAB följer Gasmarknadshandboken i det
dagliga arbetet. Detta gäller såväl i kontakter med kunder, som i kontakter med andra aktörer
inom gasbranschen.
Efterlevnaden följs kontinuerligt upp genom löpande avtals-och uppdragsuppföljning.

Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på gasmarknaden

Utbildning till berörd personal
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All berörd personal inom GE som arbetar för GEGAB får information om övervakningsplanens
innehåll, dess syfte och mål samt i förekommande fall om vilka åtgärder som vidtas för att
säkerställa att inte någon aktör på gasmarknaden otillbörligt gynnas.

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

Genomförda insatser för utbildning 2020
Under 2020 har koncernen genomfört en omfattande översyn utifrån åtskillnadslagstiftningen,
för både el och gasnät, och tagit fram ett anvisningsdokument som beskriver hur koncernens
medarbetare ska agera i linje med regelverket och hur information ska hanteras för att inte
snedvrida konkurrens.
Ett nytt utbildningsmaterial har också tagits fram och detta ska under 2021 kompletteras med
en digital webbaserad utbildning som ska kunna användas mer frekvent för att underhålla
kompetens mellan de större mer omfattande handledda utbildningarna.
Ny utbildningsinsats planeras till hösten 2021. Målet är att alla som utför en arbetsuppgift för
GEGAB ska känna till Åtskillnadsreglerna och Övervakningsplanen samt dess syfte.

a) Beskriv vilket tillvägagångssätt företaget använt
för att utse den övervakningsansvarige

Genom att utse VD GEGAB som
har fulla befogenheter att vidtaga de
åtgärder som krävs,
i enlighet med det juridiska
åtskillnadskravet.

b) Beskriv vilka befogenheter denne har - Firmatecknare
- Beslut över budget
- Följa upp alla verksamhetsområde
där GEGAB:s köper tjänster och kräva
åtgärder vid behöv.

a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen
Övervakningsplanen är tillgänglig för allt berörd personal som utför arbete för GEGAB.
Övervakningsplanen finns även inom GE:s intranät tillgänglig för alla.
Genomförs utbildningsinsatser minst vartannat år och vid större omorganisationer.

b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse

Ingen överträdelse inträffat under 2020
som medförde någon åtgärd.

Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året

VD GEGAB eller de utsedda av VD har loppande uppföljning med chefer inom koncernens
ansvariga för de interna tjänsteavtal som finns mellan GEGAB och GE. Utöver det deltar och
påvisar VD GEGAB vid möten och sammanskonster och där upplyser om åtskillnadsregler och
talar om vilka aktiviteter som inte ligger i linje med regelverket.

a) Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

VD GEGAB ansvarar för upprättandet
med stöd från Specialist Teodoro Peña
Crespo
Lars Edström ny VD för GEGAB sedan
februari 2021

b) Ange befattning Lars Edström, VD GENAB och
GEGAB
Teodoro Peña Crespo, Specialist
Gassäkerhetsansvarig, DDA
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Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder
enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars
nuvarande år? Ange webbplats:

www.goteborgenergi.se

Om företaget vidtagit andra åtgärder enligt
övervakningsplanen eller vill lämna övrig
information kan detta redovisas nedan

Ny anställda utbildas löpande i
regelverket.

Support-Id: 629-799
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