
 

 

 
 

 

 
          

  

 

 
 
 
 

 

Från: Jönsson, Karin 
Till: Christina Rasmussen; I Remissvar 
Kopia: I E remissvar; Andreas Lindholm 
Ärende: diarienummer I2022/02333 E.ON Sverige AB - Remiss av Promemorian Sekretess till skydd för enskilds affärs- och 

driftförhållanden vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd till elanvändare, svar senast måndag 
19 december kl 12:00 

Datum: den 19 december 2022 12:32:21 
Bilagor: image001.png 

image002.png 

Hej, 

Tack för inbjudan att besvara rubricerad remiss. Vi står bakom och hänvisar till Energiföretagens 
Sveriges remissvar i ärendet. 

Med vänliga hälsningar, 
Karin Jönsson 

Karin Jönsson 
Head of Political Affairs 
Brand, Marketing and Corporate Communications 

M +46 70 509 55 97 │ karin.jonsson@eon.se 

E.ON Sverige AB, Carl Gustafs väg 4, 205 09 Malmö, Sweden 
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube 

Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data. 
Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the use of the addressee. If you receive this mail by mistake, you may not use, 
copy or distribute it to anyone else. Please erase the message and notify us immediately. 
E.ON Sverige AB Säte/Registered Office Skåne län, Malmö Kommun. Organisationsnummer/Registered Number of the company 556006-8420. 

Från: Christina Rasmussen <christina.rasmussen@regeringskansliet.se> 
Skickat: den 16 december 2022 18:57 
Till: registrator@svk.se 
Kopia: betankande@elanders.com 
Ämne: Remiss av Promemorian Sekretess till skydd för enskilds affärs- och driftförhållanden vid 
Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd till elanvändare, svar senast måndag 19 
december kl 12:00 

Du får inte e-post ofta från christina.rasmussen@regeringskansliet.se. Se varför det här är viktigt. 

Remiss av promemorian
Sekretess i fråga om elektriska anläggningars identitet vid
Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd till elanvändare 

mailto:christina.rasmussen@regeringskansliet.se
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2faka.ms%2fLearnAboutSenderIdentification&umid=90323E94-F02C-AB05-8537-6505A9996B0C&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-b3aeb57031789c7e04d358316a5fd5de1b5c3ce3
mailto:Karin.Jonsson@eon.se
mailto:christina.rasmussen@regeringskansliet.se
mailto:i.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:i.e.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:andreas.lindholm@regeringskansliet.se
mailto:karin.jonsson@eon.se
http://www.eon.se/
https://www.facebook.com/eonsverige/
https://twitter.com/EON_Nordic
https://www.linkedin.com/company/eonsverige/
https://www.instagram.com/eon_sverige/
https://www.youtube.com/user/eonsverige
https://www.eon.se/legal
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Remissinstanser 

1. Affärsverket svenska kraftnät 
2. Domstolsverket 
3. Ellevio AB 
4. Energiföretagen Sverige 
5. Energimarknadsinspektionen 
6. E.ON Elnät Sverige AB 
7. Fortifikationsverket 
8. Försvarsmakten 
9. Försäkringskassan 
10. Göteborg Energi 
11. Integritetsskyddsmyndigheten 
12. Justitiekanslern 
13. Kammarrätten i Göteborg 
14. Kammarrätten i Stockholm 
15. Kammarrätten i Sundsvall 
16. Konsumentverket 
17. Kraftringen AB 
18. Lunds universitet, Juridiska fakulteten 
19. Mälarenergi Elnät AB 
20. Polismyndigheten 
21. Riksdagens ombudsmän 
22. Riksrevisionen 
23. Statens energimyndighet 
24. Svenska Journalistförbundet 
25. Svenskt Näringsliv 
26. Sveriges Kommuner och Regioner 
27. Sveriges Konsumenter 
28. Säkerhetspolisen 
29. TU Medier i Sverige AB 
30. Utgivarna 
31. Vattenfall Eldistribution AB 
32. Villaägarnas Riksförbund 
33. Öresundskraft 

Remissmöte 
Måndagen den 19 december 2022 kl. 11.00–12.00 hålls ett remissmöte angående 
promemorian (Infrastrukturdepartementet, Malmtorgsgatan 3, lokal Post Festum). Anmäl 
medverkan på plats eller via Skype till i.e.remissvar@regeringskansliet.se senast måndag 
den 19 december kl. 9.30. Vid ankomst anmäler och legitimerar sig den föranmälda 
personen till vakten. En länk till remissmötet mejlas till den uppgivna mejladressen före kl. 
11.00. 

mailto:i.e.remissvar@regeringskansliet.se
https://11.00�12.00


  

 

 

 
 
 

 

Remissvaren 
Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 19 december 
2022 kl. 12.00. Svaren bör lämnas per e‑post till i.remissvar@regeringskansliet.se och 
med kopia till i.e.remissvar @regeringskansliet.se och 
andreas.lindholm@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2022/02333 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör 
dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten 
inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Magnus Blümer 
Departementsråd 

mailto:x.x.@regeringskansliet.se
mailto:andreas.lindholm@regeringskansliet.se
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregeringen.se%2Frapporter%2F2021%2F09%2Fsvara-pa-remiss%2F&data=05%7C01%7CKarin.Jonsson%40eon.se%7C91ed6a09eb06425bbebd08dadf8f0084%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C638068102822437041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hnfLGxrU61ZX7VXKq9UPDfm0qbYcT8umepfk2gBGWMY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregeringen.se%2Frapporter%2F2021%2F09%2Fsvara-pa-remiss%2F&data=05%7C01%7CKarin.Jonsson%40eon.se%7C91ed6a09eb06425bbebd08dadf8f0084%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C638068102822437041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hnfLGxrU61ZX7VXKq9UPDfm0qbYcT8umepfk2gBGWMY%3D&reserved=0
http://www.regeringen.se/
mailto:i.remissvar@regeringskansliet.se
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REMISSVAR 1 (1) 

Datum 

2022-12-19 

I2022/02333 

Elin Krona 

elin.krona@energiforetagen.se 

Remisssvar: Sekretess i fråga om elektriska anläggningars 
identitet vid Försäkringskassans handläggning av ärenden 
om elstöd till elanvändare 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som 
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, 
en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla 
energibranschen – till nytta för alla. 

Energiföretagens synpunkter 

Precis som Energiföretagen framförde i svaret på remissen I2022-02218 anser vi 
att det är av stor vikt att de uppgifter som inrapporteras av elnätsföretagen (inte 
minst skyddade personuppgifter och eventuella säkerhetsskyddskänsliga 
uppgifter) inte röjs i samband med Försäkringskassans handläggning av ärenden 
om högkostnadsskydd. Vi välkomnar därför det föreslagna tillägget i offentlighets-
och sekretesslagen vilket ytterligare stärker skyddet för enskild men också 
minimerar risken för oseriösa säljmetoder på marknaden. 

Energiföretagens synpunkter i remissvaret avseende remissen I2022-02218 om 
att det även avseende inrapporterade uppgifter om förbrukning mm gällande 
företagen bör vara en presumtion för sekretess kvarstår dock. 

Åsa Pettersson 
vd, Energiföretagen Sverige 

101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes Gata 31 
Tel: 08-677 25 00, E-post: info@energiforetagen.se, www.energiforetagen.se 
Org. nr: 802000-7590, Säte: Stockholm 

www.energiforetagen.se
mailto:info@energiforetagen.se
mailto:elin.krona@energiforetagen.se
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