Ringhals Årsrapport 2017 till Energimarknadsinspektionen
Sedan 2011 arbetar styrelsen i Ringhals AB enligt den gemensamma
Uppförandekoden (eng. Code of Conduct) som antagits av styrelserna för
kärnkraftsföretagen Ringhals AB (Ringhals), Forsmark Kraftgrupp AB (FKA) och
OKG AB (OKG).
Ägarbolagen till kraftverksföretagen, Vattenfall, Sydkraft och Fortum, har gemensamt
tagit fram Uppförandekoden i syfte att öka öppenheten vad gäller hur styrelsearbetet i
kärnkraftsföretagen bedrivs och att öka förtroendet för att arbetet i ovan nämnda
styrelser sker i enlighet med tillämplig konkurrenslagstiftning. Uppförandekoden har
utvecklats i dialog med Energimarknadsinspektionen (EI), som i sin tur har
konsulterat Konkurrensverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska Kraftnät.
Koden antogs första gången av styrelsen i Ringhals den 4 mars 2011 och i dess
föreliggande version vid styrelsemöte den 16 mars 2018.
Enligt koden ska styrelsen en gång per år redovisa det gångna årets arbete till
Energimarknadsinspektionen (EI). Ringhals lämnade årsrapporten för år 2017 till EI i
mars 2018. Styrelsen konstaterar i sin rapport att det under år 2017 inte har
förekommit något i styrelsen som varit oförenligt med uppförandekoden. Styrelsens
uppfattning är att koden fungerar väl för de syften som den har tagits fram och att den
bidrar till transparens vad gäller samägda bolags agerande.
Uppförandekoden föreskriver också att det i styrelsen för respektive kärnkraftföretag
ska finnas en oberoende observatör. Tillsättningen av den oberoende observatören
sker med utgångspunkt från branschens förslag och följer de branschetiska reglerna.
Syftet med en oberoende observatör är att säkerställa öppenhet och transparens i
styrelsearbetet.
Sedan maj 2016 är Yvonne Fredriksson observatör i styrelsen för Ringhals AB.
Yvonne har arbetat med energifrågor i Regeringskansliet under 20 år. Hon var bland
annat sekreterare i 1994 års Energikommission och i de politiska överläggningarna
inför 1996 års energipolitiska beslut. Hon var chef för enheten för energi, skog och
basindustri vid näringsdepartementet mellan 1998 och 2003, chef för enheten för
strukturpolitiska analyser vid finansdepartementets budgetavdelning 2003-2007 samt
generaldirektör för Energimarknadsinspektionen 2008-2013.
Oberoende observatör för styrelsen i FKA är Peter Nygårds och för styrelsen i
OKG AB är Sture Larsson observatör.
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