
 
 

Viktig information 

Ny personuppgiftslag  
from 25 maj! 
 
På Skara Energi, Billinge Energi och Fastbit värnar 
vi om en hög nivå av skydd för våra kunders 
personliga integritet. Vi vill därför informera dig 
om en viktig och positiv förändring om hur vi får, 
och kommer att hantera dina personuppgifter i 
framtiden. 

GDPR (Dataskyddsförordningen) är en ny EU-
förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 
2018. 
 
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. 
Mycket är sig likt men kraven på hur företag får 
behandla dina personuppgifter skärps. Med 
anledning av GDPR har vi uppdaterat befintliga 
rutiner och arbetat fram nya rutiner och 
riktlinjer för hur just dina personuppgifter 
behandlas av oss. 

På baksidan av detta nyhetsbrev finner du 
information om hur vi på Skara Energi, Billinge 
Energi och Fastbit behandlar dina 
personuppgifter, till denna informationstext 
finns också en Integritetspolicy som mer utförligt 
beskriver hur vi sparar och analyserar din 
personliga information på respektives bolags 
hemsida. 

ORD FRÅN VD:N 
Magnus Jacobsson 

Vintern är på upphällningen men den 
ger inte riktigt med sig än och den 
verkar hålla i sig ända in i april. Vissa 
dagar har det varit riktigt kallt och den 
28 februari toppade vi vår 
fjärrvärmeproduktion i våra värmeverk. 
Totalt producerades hela 670 MWh på ett dygn! 

Vi har nu fått bidrag till åtta laddstolpar i Skara och nu 
funderar vi på vilket betalsystem vi ska välja för att det ska 
bli så bra som möjligt för dig som kund. Men det är inte 
helt enkelt. Jag kan konstatera att det just nu finns ett antal 
betallösningar att välja mellan.  Jag är helt övertygad om 
att det i nära framtid kommer att finnas system som gör 
det betydligt enklare för dig som kund. Vi tar gärna emot 
dina tankar och idéer!  

Utveckling är viktigt för oss på Skara Energi och i dagarna 
provar vi att elda slam blandat med flis i värmeverket i 
Uddetorp. Det kanske visar sig vara ett bra sätt att ta hand 
om rötat slam från reningsverk. Detta i synnerhet om vi 
kan återvinna fosforn i askan efteråt.  

ENERGIINFO 

Alla kunder som har elnät-, vatten- eller fjärrvärmetjänst 
hos oss kan följa sin förbrukning via Mina sidor.  
Du kan även se och ladda ner alla dina fakturor, ta ut 
rapporter och använda flera andra smarta funktioner. Du 
loggar enkelt in via vår hemsida! 

 

 

KIVRA! SNART EN MÖJLIGHET HOS OSS! 
Fler kunder efterfrågar digitala alternativ för sin post. Ett 
smidigt och miljövänligt sätt att hantera alla utskick och 
fakturor. Därför kommer vi inom kort att införa Kivra som 
en möjlig tjänst för våra standardutskick och fakturor. 

 
Mer information om detta 
hittar du på vår hemsida 
framöver! 

 

 

www.skaraenergi.se/om-oss/intergritetspolicy/  

 

 
www.billingeenergi.se/policy 

 

 
www.fastbit.se  

www.openbit.se   

http://www.skaraenergi.se/om-oss/intergritetspolicy/
http://www.billingeenergi.se/policy
http://www.fastbit.se
http://www.openbit.se


Information om behandling av personuppgifter Skara Energi AB 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, 
mätarnummer, anläggnings-id, förbrukningsstatistik m.m. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra våra 
åtaganden gentemot dig, hantera och administrera felanmälningar, hantera och administrera byte eller underhåll av mätare, 
kunna uppskatta din förbrukning av el och vatten och fjärrvärme, använda för att kontakta dig, erbjuda användare behörighet till 
”Mina sidor”, administrera olika kommunikations – och betalningsalternativ, använda som underlag vid fakturering och 
bokföring, hantera och administrera arbetsansökningar och för statistisk, kundundersökningar och analysändamål. Vi har fått 
dina uppgifter från dig som registrerad för att kunna ingå avtal med oss samt för att kunna ge dig möjligheten att använda dig av 
våra tjänster. Lämnar du som registrerad ej ut dina personuppgifter kan vi inte registrera dig som kund hos oss och du kan heller 
inte använda dig av våra tjänster. Vi inhämtar även information ifrån folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
rättsliga förpliktelser och avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, eller längre om det krävs enligt lag 
(ex. arkivlagen, bokföringslagen). De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för 
att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter 
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett 
land utanför EU/ESS. Personuppgiftsansvarig är Skara Energi AB, SA Norlingsgata 38,532 88 Skara. Du har rätt att kontakta oss 
om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår 
kundservice på telefon 0511 – 321 00 eller e-post kundservice@skaraenergi.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.                 

Information om behandling av personuppgifter Billinge Energi AB 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, 
telefonnummer, e-postadress, mätarnummer, anläggnings-id, förbrukningsstatistik m.m. Syftet med en sådan behandling är att 
kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, kunna uppskatta din förbrukning av el, använda för att kontakta dig, erbjuda dig 
tilläggstjänster och behörighet till kundportal, administrera olika kommunikationsalternativ, använda som underlag vid 
fakturering och bokföring, hantera och administrera arbetsansökningar och för statistisk, kundundersökningar, framtagande av 
nya produkter och analysändamål. Vi har fått dina uppgifter från dig som registrerad för att kunna ingå avtal med oss samt för att 
kunna ge dig möjligheten att använda dig av våra tjänster. Lämnar du som registrerad ej ut dina personuppgifter kan vi inte 
registrera dig som kund hos oss och du kan heller inte använda dig av våra tjänster. Vi inhämtar även information ifrån 
folkbokföringsregistret, ditt nätbolag samt allmänt tillgängliga källor. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättsliga förpliktelser och avtal. 
Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, två år efter senaste kundkontakten, eller längre  
om det krävs enligt lag (ex. arkivlagen, bokföringslagen). De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de 
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även 
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi 
aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS. Personuppgiftsansvarig är Billinge Energi AB, Box 324, 532 24 Skara. 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för 
att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta vår kundservice på telefon 0511 – 215 50 eller e-post info@billingeenergi.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till   tillsynsmyndigheten Datainspektionen  
 

Information om behandling av personuppgifter Fastbit AB & Openbit 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post och 
elektroniska adresser. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, hantera och 
administrera beställningar och felanmälningar samt andra supportärenden, för att kontakta dig, för underlag till fakturering och 
bokföring, utveckling av tjänster, som underlag i analyser och statistik samt för information och marknadsföring. Vi har fått dina 
uppgifter från dig som registrerad för att kunna ingå avtal och för nyttjande av våra tjänster, från folkbokföringsregistret och från 
nätägaren där du bor. Lämnar du som registrerad ej ut dina uppgifter kommer vi inte kunna registrera dig som kund hos oss och 
du kan då inte heller beställa några tjänster hos oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal och rättslig förpliktelse. Dina uppgifter 
kommer att sparas så länge du är kund hos oss, eller längre om det krävs enligt lag (ex. arkivlagen, bokföringslagen).  De 
personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och 
fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS. 
Personuppgiftsansvarig är Fastbit AB, S A Norlings Gata 38, 532 88 Skara. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information 
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice på telefon 020 – 
37 38 00 eller mail info@fastbit.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 


