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Bjärke Energi ek för, årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen 

 

Allmänt 

Övervakningsplanen är nyupprättad och fastställd av VD för Bjärke Energi ek för. 

Funktionell åtskillnad 

Bjärke Energi ek för äger 100% av dotterbolaget Bjärke Energi Källafors AB som bedriver 
småskalig vattenkraftproduktion. Verksamheten i vattenkraftverket utförs i ett sk enkelt 
bolag tillsammans med Hjultorp Kraft AB. Det enkla bolaget redovisar sedan hälften var till 
de båda ägarna. Bjärke Energi Källafors AB:s del av elproduktionen är ca 1 GWh/år.  
Bjärke Energi ek för, hade under år 2021, 5144 nätkunder. 
 

Åtgärder under året 

Hantering av information och uppgifter 

 
Den information som i huvudsak hanteras av Bjärke Energi ek för och betraktas som känslig 
kan indelas i: 
 
Anläggningsinformation  
Uppgifter avseende teknisk information om förbrukningsanläggningen, eller adressangivelser 
för anläggningen. Uppgift om säkring, abonnerad effekt, anläggnings-id, mätarnummer etc. 
kan i vissa fall då elanvändaren är fysisk person (konsument) utgöra personuppgifter enligt 
GDPR:s definition 
 
Kundinformation  
Uppgifter avseende den elanvändare som föreningen har en avtalsrelation med. Dessa utgör 
alltid personuppgifter enligt GDPR då elanvändaren är fysisk person. 
 
Affärsinformation  
Uppgifter avseende affärsrelation med elanvändare. Innehåll i avtal. Elanvändares 
förbrukning, prisuppgifter, avtalslängder etc. 
 
Ekonomisk information  
Uppgift om skulder och fordringar. Inkassouppgifter och hantering av väsentligt avtalsbrott 
med tillhörande hantering av frånkoppling och /eller överlämnande för rättslig prövning. 
 
Övrig aktörsinformation  
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Uppgifter som Bjärke Energi ek för behandlar avseende övriga aktörer som har en 
affärsrelation med elanvändaren. Det kan tex. vara uppgiften om vilket elhandelsföretag 
med tillhörande balansansvarigt företag som elanvändaren har. 
 
Personal vilka hanterar informationen 
 
Information vilken kan anses vara känslig och som är koncerngemensamma hanteras av 
Kundtjänstpersonal vilka har instruktioner och riktlinjer för att ett diskriminerande beteende 
skall undvikas. 
Ansvarig är Bjärke Energis VD vad gäller instruktioner, personal- och budgetansvar. 
 
Övrig verksamhet är separerad. 

Utbildning 

 
Utbildning i Elmarknadshandboken, nya ”Allmänna bestämmelser” samt genomgång och 
utbildningar i övrigt som hänför sig till ny Mätförordning som börjar att gälla 2025-01-01. 
Löpande framgent kommer uppföljande utbildning att genomföras. 
  

Årlig rapport 

Rapporten offentliggörs på Bjärke Energis hemsida, www.bjerke-energi.se 

Ansvarig för övervakningsplanen 

Ansvarig för: 
▪ Upprättandet av övervakningsplanen 
▪ Uppföljning och åtgärder enligt övervakningsplanen 
▪ Upprättandet av den årliga rapporten 

är VD för Bjärke Energi. 
 
 
 

 

 


