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Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver
produktion av eller handel med el?

Ja

Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade
elnät har minst 100 000 elanvändare

Ja

Har vd, ledamot eller firmatecknare under året
varit vd, ledamot eller firmatecknare i ett annat
företag inom koncernen som bedriver produktion
eller handel med el?

Ja

Beskriv på vilket sätt den faktiska beslutanderätten under året har varit självständig i
förhållande till övriga delar av koncernen när det gäller de tillgångar som nätföretaget
behöver för att trygga drift, underhåll och utbyggnad av elnätet

BCAB är sedan den 19 november 2019 en certifierad TSO i Tyskland (ITO certifiering).
BCAB har sedan fullständig ansökan om certifiering lämnades in den 28 mars 2019 efterlevt
de åtskillnadsregler som gäller för en ITO. BCAB är vidare ett självständigt aktiebolag där
styrelsens uppgift enligt 8 kap. 41 § aktiebolagslagen är att tillse bolagets intressen och inte
får företa rättshandling som är avsedd att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon
annan till nackdel för bolaget.

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

Det förekommer inga koncerngemensamma tjänster med undantag för tre tjänster.
Samtliga dessa avtal är på marknadsmässiga villkor och godkända av Bundesnetzagentur i
certifieringsprocessen.

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

Avtalsvillkor Ja
Annat - Notering Planerade & oplanerade avbrott

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

BCAB har erforderliga IT brandväggar för att säkerställa IT säkerhet. Vidare föreligger det
separation av IT landskap för att säkerställa IT säkerhet. Det har även under året företagits
utbildningsinsatser för de anställda avseende hantering av känslig information, såsom t.ex.
planerade och oplanerade avbrott.

Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden
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Som ett led i certifieringsprocessen som ITO har BCAB tagit fram ett så kallat Compliance
Program, som efterkommer de tyska reglerna för säkerställande av bland annat förhindrande
av diskriminering. De tyska reglerna grundar sig på samma direktiv som de svenska reglerna
. Compliance Program samt övervakningsplanen finns tillgängligt för samtliga anställda
på företagets intranät samt tillhandahålls nyanställda. Samtliga styrelseledamöter samt
anställda i BCAB har även i september 2021 genomgått utbildning avseende motverkande av
diskriminering.

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

BCAB är ett litet företag med idag totalt 11 anställda (inledningsvis under 2021 endast
8 anställda) där ledningsgruppen i den dagliga interaktionen mellan medarbetarna och
ledningen tydliggör ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen.

Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att
utse den övervakningsansvarige

Annat

Beskriv vilket tillvägagångssätt företaget har
använt

VD har utnämnt sig själv till
övervakningsansvarig.

Beskriv vilka befogenheter denne har VD har därmed samtliga befogenheter
som tillkommer en VD enligt svensk
bolagsrätt.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att
anställda tagit del av övervakningsplanen

Ledningsgruppen har i det dagliga
arbetet tillsett att samtliga anställda är
informerade om övervakningsplanen.

Har någon överträdelse skett av
övervakningsplan?

Nej

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

Kontinuerlig uppföljning och
utvärdering sker under det löpande
arbetet i bolaget.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

VD

Ange befattning VD
Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder
enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars
nuvarande år? Ange webbplats:

www.balticcable.com

Support-Id: A60-4B9
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Baltic Cable - Surveillance Plan  

 

1. LEGAL REQUIREMENTS, ETC. 

Pursuant to Chapter 3, 17 § of the Swedish Electricity Act (1997:857) (the “Electricity 

Act”), a transmission system operation company (Sw. företag som bedriver 

nätverksamhet), which is part of the same group of companies as a company 

conducting generation or trading of electricity shall have a surveillance plan and shall 

ensure that the surveillance plan will be followed. 

 

The surveillance plan shall set out such measures that shall be taken in order to 

counteract any discriminatory behaviour as against other market participants. The 

surveillance plan shall specifically state such special obligations that the employees 

have in order to achieve this purpose. 

 

Pursuant to Chapter 3, 17 a § of the Electricity Act, a transmission system operation 

company required to have surveillance plan, shall appoint a responsible person, who 

shall independently control that the plan exist and that is followed. Such responsible 

person shall annually draft a report on the measures taken under the surveillance plan 

and submit such report to the regulatory authority. The transmission system operation 

company shall make the report public. 

 

Baltic Cable AB is part of the Statkraft AS group of companies, which contains 

companies conducting generation or trading of electricity. While Baltic Cable AB does 

not fully meet the criterion of being a transmission system operation company under 

the Electricity Act, Baltic Cable AB undertakes that it will take the measures set out in 

this document in order to counteract any discriminatory behaviour as against market 

participants. Moreover, Baltic Cable AB will appoint a responsible person who shall 

independently control that the plan exists and that it is followed.  

 

2. ENSURING NON-DISCRIMINATION OF MARKET PARTICIPANTS 

2.1 Customers 

Baltic Cable is a 600 MW High Voltage Direct Current Link between Västra Kärrstorp in 

southern Sweden and Herrenwyk in Germany. As such, it is not a transmission system 

(Sw. ledningsnät) that is capable of connecting any customers (whether generation 
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or consumption). Baltic Cable AB has no connected customers and will not connect 

any customers. 

 

2.2 Generation or trading market participants 

Baltic Cable AB is market coupled, i.e. all day-ahead trading is made by the 

independent contractor NordPool European Market Coupling Operator AS. Hence, 

there is third party access to Baltic Cable. Operation of the link is outsourced to the 

independent contractors E.ON Energidistribution AB and TenneT TSO GmbH. Baltic 

Cable AB shall maintain third party access to the link through maintaining the market 

coupling. 

 

3. SPECIAL OBLIGATIONS FOR EMPLOYEES 

The Responsible Person pursuant to clause 4 shall ensure that all staff are aware and 

adhere to the undertakings made in clause 2. 

 

4. RESPONSIBLE PERSON 

The Board of Directors appointed by decision BC12/06-03/140 the managing director 

to be the responsible person pursuant to Chapter 3, 17 a § of the Electricity Act. 

 

 


