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Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag 

att arbeta för väl fungerande energimarknader. 

Det övergripande syftet med vårt arbete är att Sverige ska ha väl 

fungerande distribution och handel av el, naturgas, fjärrvärme och 

fjärrkyla. Vi ska också ta tillvara kundernas intressen och stärka 

deras ställning på marknaderna. 

Konkret innebär det att vi har tillsyn över att företagen följer 

regelverken. Vi har också ansvar för att utveckla spelreglerna och 

informera kunderna om vad som gäller. Vi reglerar villkoren för de 

monopolföretag som driver elnät och naturgasnät och har tillsyn 

över företagen på de konkurrensutsatta energimarknaderna. 

Energimarknaderna behöver spelregler – vi ser till att de följs. 
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Generaldirektören har ordet 

För Ei:s del har 2022 till stor del präglats av 

kriget i Ukraina, höga elpriser och 

krisåtgärder, men också av pågående 

energiomställning och elektrifiering. Det har 

varit ett intensivt år med en hög 

ärendevolym i verksamheten. Exempelvis 

har vi fattat dubbelt så många beslut i 

anslutningsärenden jämfört med föregående 

år och tagit emot tre gånger så många 

anmälningar om bristande 

leveranskvalitet/mätning av el. Vi har 

mottagit dubbelt så många ansökningar om 

bindande besked för undantag från kravet 

på nätkoncession och dubbelt så många 

anmälningar till vår övervakning av 

grossistmarknaden. Antalet ansökningar om linjekoncession har legat på samma 

höga nivå som tidigare. Vi har också handlagt ett stort antal tillsyns- och 

prövningsärenden samt beslutat om nio föreskrifter. Vårt engagemang i de 

internationella samarbetena med andra tillsynsmyndigheter har fortsatt varit högt. 

Cirka 20 procent av våra medarbetare har deltagit i någon arbetsgrupp under 2022, 

antingen i det nordiska eller det europeiska samarbetet. Under 2022 har Ei haft 

ordförandeskapet i det nordiska samarbetet och lett arbetet i NordREG. 

För att klara av den ökade arbetsmängden utvecklar vi effektivare processer, tar 

fram verktyg som stödjer arbetet och rekryterar fler medarbetare. Organisationen 

har vuxit med drygt 25 procent under 2022 och vid slutet av året var vi strax över 

200 anställda. Som exempel på nya verktyg kan nämnas ett nytt IT-system för 

nätföretagens inrapportering av ekonomiska uppgifter. Vidtagna åtgärder har gjort 

att Ei klarat av en ökad volym, beslutat i fler ärenden och för många ärendetyper 

lyckats minska handläggningstiderna. 

Vi har arbetat med att korta ledtiderna för elnätsutbyggnaden inom ramen för ett 

pågående regeringsuppdrag. Tillsammans med länsstyrelser, Lantmäteriet och 

elnätsföretag tar vi fram åtgärder för att korta ledtiderna. Åtgärderna testas i ett 

antal pilotprojekt. Andra regeringsuppdrag vi arbetat med under året handlar 

bland annat om oschyssta affärsmetoder, elektrifieringen och flexibilitet. Vi har 

också bidragit till att flera delar av Ren energipaketet införlivats i svensk 

Ulrika Hesslow, generaldirektör 
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lagstiftning och vi har fattat beslut om hur Svenska kraftnät får använda sina 

flaskhalsintäkter.  

Det stora intresset för energifrågorna, i media och i den allmänna debatten, har 

resulterat i många frågor till Ei, både från konsumenter och media. Vår kunskap 

har varit efterfrågad och många av våra experter har uttalat sig i media. Vår 

funktion Konsumentkontakt har fått dubbelt så många frågor och klagomål under 

2022 jämfört med året innan och antalet unika besökare på vår oberoende 

prisjämförelsesajt Elpriskollen var 780 000 efter att ha mer än fördubblats under 

året. Vi har arbetat med att ta fram en ny, mer användarvänlig version av 

Elpriskollen som även innehåller information om företaget är Schysst elhandel-

certifierat. Lansering av nya Elpriskollen kommer att ske under våren 2023.  

Under året har EU-domstolen och kammarrätten fastslagit att vi som 

tillsynsmyndighet ska vara oberoende från nationell styrning avseende beslut om 

intäktsramar. Det har medfört ett omfattande arbete för att utveckla en metod som 

uppfyller elmarknadsdirektivets krav. Metoden tillämpades vid beslut av 

intäktsramarna för gasnätsföretagen.  

Under året har vi arrangerat många externa webbseminarier och haft flera 

referensgrupper knutna till vårt arbete. Vi har också på andra sätt samverkat med 

ett flertal externa organisationer. Synpunkter och kommentarer från företag, 

organisationer och myndigheter som deltagit i vårt arbete är mycket värdefullt.  

Under våren återgick Ei till att arbeta från kontor, men många medarbetare 

fortsätter att arbeta på distans i hög grad. Det fungerar väl, precis som det gjorde 

innan pandemin. Den första maj i år tog jag över som generaldirektör efter Anne 

Vadasz Nilsson som styrt myndigheten under nio år. Under hösten kunde vi för 

första gången på tre år samla alla medarbetare för gemensamma myndighetsdagar. 

Vi lägger stor vikt vid att ständigt utveckla vår kultur och stärka samarbeten över 

avdelnings- och enhetsgränser. Detta är viktigt både för trivsel och för hög 

leveransförmåga. 

Det resultat Ei skapat under året hade inte varit möjligt utan Ei:s kunniga 

medarbetare som också har en stor vilja att ständigt utveckla verksamheten. 

Ulrika Hesslow 

Generaldirektör 
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Förkortningar 

ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Byrån hjälper de 

nationella tillsynsmyndigheterna inom energiområdet att utöva sin 

verksamhet på EU-nivå och samordnar vid behov deras arbete, samt 

fattar beslut i ärenden som berör hela EU-området.  

CACM Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om 

fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av 

överbelastning. Det engelska namnet är Capacity allocation and 

congestion management (CACM). 

CEER Council of European Energy Regulators. CEER är en organisation för 

självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen 

och EEA (European Economic Area). 

DCC Kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om 

fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare. Det 

engelska namnet är Demand connection (DCC). 

EB Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 

om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el. Det 

engelska namnet är Electricity balancing (EB). 

Ei Energimarknadsinspektionen 

ER Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 

om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och 

återuppbyggnad avseende elektricitet. Det engelska namnet är 

Emergency and restoration (ER). 

FCA Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 

om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet. Det 

engelska namnet är Forward capacity allocation (FCA).  
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HVDC Kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om 

fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system 

för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Det 

engelska namnet är Requirements for grid connection of high voltage 

direct current systems and direct current-connected power park 

modules (HVDC). 

ISGAN International Smart Grid Action Network är en internationell plattform 

för utveckling och kunskapsutbyte inom området smarta elnät. 

NordREG Nordic Energy Regulators. NordREG är ett samarbete mellan de 

nordiska tillsynsmyndigheterna för energi. 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och en 

förkortning av det engelska namnet Organisation for Economic Co-

operation and Development. 

REMIT Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 

oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för 

energi. REMIT är en förkortning av EU-förordningen Regulation on 

wholesale energy market integrity and transparency. Förordningen 

förbjuder marknadsmanipulation och insiderhandel.  

RfG Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om 

fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av 

generatorer. Det engelska namnet är Requirements for generators (RfG). 

SO Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om 

fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem. Det 

engelska namnet är Transmission system operation (SO). 

PCI Förkortning av engelskans Project of Common Interest. På svenska 

projekt av gemensamt intresse. En lista över projekt som är av 

gemensamt intresse för att öka leveranssäkerheten och 

försörjningstryggheten för el och gas inom EU fastställs av EU-

kommissionen.
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Årsredovisningens disposition 

Årsredovisningen består av en resultatredovisning och en finansiell redovisning. 

Den finansiella redovisningen består av resultaträkning, balansräkning, 

anslagsredovisning samt noter och sammanställning över väsentliga uppgifter. 

Årsredovisningen inleds med en sammanfattning av årets händelser, en 

beskrivning av Ei:s uppdrag, vision och mål samt en förklaring till Ei:s 

prestationsmodell.  

Resultatredovisningens disposition utgår från Ei:s fyra verksamhetsgrenar. Varje 

verksamhetsgren redovisas under ett eget kapitel i årsredovisningen. I 

resultatredovisningen finns även ett kapitel som benämns intern 

verksamhetsstyrning. Verksamhetsgrenarna är: 

• Tillsyn och prövning

• Tillstånd

• Regelutveckling

• Kundinformation

Så här redovisar vi våra mål och hur de har uppnåtts 

Ei:s resultatmål, de aktiviteter som Ei genomfört för att nå målen samt en 

bedömning av hur aktiviteterna bidragit till måluppfyllelsen finns beskrivet i en 

tabell under respektive verksamhetsgren/kapitel. Hur Ei har utformat sina mål 

beskrivs under kapitlet Verksamhetsstyrning.  

I årsredovisningen bedöms hur väl aktiviteterna, som var planerade för 2022, har 

genomförts enligt följande: 

Aktiviteterna har påbörjats 

Aktiviteterna har genomförts till cirka 50 procent 

Merparten av aktiviteterna har genomförts 

Alla aktiviteter har genomförts 
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Året i korthet 

Kvartal 1 

• Ei är färdig med urvalet av nätutvecklingsprojekt som ska hanteras inom ramen 

för regeringsuppdraget om att korta ledtiderna. En digital uppstartskonferens 

för projektet genomförs. 

• Ei publicerar sin rapport Oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden (Ei 

R2022:02) med elva åtgärdsförslag för att motverka oschyssta affärsmetoder på 

elhandelsmarknaden. Med utgångspunkt i rapporten får Ei i uppdrag av 

regeringen att med ta fram författningsförslag för de åtgärder som innebär 

ändringar i ellagen. Slutredovisning ska göras 2023.  

• Ei lämnar rapporten Miljöprövning av luftledningar för el som byggs med stöd av 

nätkoncession för område (Ei R2022:03) till regeringen. I rapporten finns förslag på 

hur och när en miljöprövning ska ske när en ny luftledning byggs med stöd av 

nätkoncession för område. 

• För att öka kunskapen och få en samlad information om vätgasutvecklingen 

och för att identifiera vilka delar som kommer att ha en påverkan på Ei:s arbete 

framöver tar Sweco, på uppdrag av Ei, fram en analys som presenteras i 

rapporten Internationell och nationell sammanställning av vätgas och vätgasklusters 

utveckling.  

Kvartal 2 

• Ei publicerar nya föreskrifter om tariffutformning för ett effektivt 

nätutnyttjande. Föreskrifterna har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete 

och ett flertal remisser där intressenter haft möjlighet att lämna synpunkter. De 

nya föreskrifterna syftar till att bidra till ett mer effektivt användande av elnätet 

och därmed bidra till att samhällets elbehov kan tillgodoses till en så låg 

kostnad som möjligt. 

• Ei publicerar fjärrvärmeföreskrifter, EIFS 2022:3, och fjärrkyleföreskrifter, EIFS 

2022:4. Fjärrvärmeföreskrifterna uppdateras för att anpassas utifrån ändringar 

som gjorts i EU:s direktiv om energieffektivitet och ändringar i fjärrvärmelagen 

(2008:263). Föreskrifterna är också en del i genomförandet av 

förnybartdirektivet. Fjärrkyleföreskrifterna följer av den nya fjärrkylelagen och 

den fjärrkyleförordning som regeringen beslutade om som gav Ei 

bemyndigande om att ta fram föreskrifter. 
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• Ei lämnar rapporten Anvisade elavtal (Ei R2022:05) till regeringen som 

redovisning av sitt regeringsuppdrag att utvärdera regleringen om anvisade 

elavtal. Ei:s slutsats är att nuvarande regelverk bör ses över för att skapa 

likvärdig konkurrens mellan elhandelsföretag och för att Sverige ska leva upp 

till gällande EU-lagstiftning. 

• Kammarrätten meddelar domar om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 

2020–2023 och domarna innebär att tidigare domstolsavgöranden inte ska 

tillämpas vid beräkning av elnätsföretagens intäktsramar. Kammarrätten 

fastställde också att reglerna om kalkylräntan i den så kallade 

intäktsramsförordningen strider mot elmarknadsdirektivet och därför inte får 

tillämpas. I domen poängteras Ei:s roll som oberoende tillsynsmyndighet enligt 

elmarknadsdirektivet.  

Kvartal 3 

• Ei deltar på plats i Almedalen och arrangerar två seminarier: ”Hur fungerar 

dagens elmarknad i morgondagens Europa?” och ”Kortare ledtider och stärkt 

konkurrenskraft för Sverige – hur når vi dit?”  

• Ei publicerar nya föreskrifter om företagens inrapportering gällande smarta 

elnät som ett led i arbetet med smarta elnät och flexibilitet, EIFS 2022:5, som 

träder i kraft den 1 oktober 2022. 

• Ei publicerar förändrade föreskrifter för mätning av gas, EIFS 2022:6, som 

träder i kraft den 1 oktober 2022. De tidigare föreskrifterna behövde anpassas 

efter nya förutsättningar på gasmarknaden. 

• Ei blir beredskapsmyndighet som en del av en myndighetsreform för civilt 

försvar och krisberedskap. Syftet är att stärka Sveriges motståndskraft under 

fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Ei:s instruktion ändras 

utifrån det och en ny enhet har bildats för att hantera de nya uppgifterna. 

Kvartal 4 

• Ei tar beslut om att godkänna Svenska kraftnäts ansökan om att få använda 

flaskhalsintäkter för att finansiera ett kontantstöd till elslutkunder, med 

tillägget att det ska finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna 

in en ansökan.  

• Ei fattar beslut om naturgasföretagens intäktsramar för perioden 2023–2026. 

Intäktsramen reglerar hur stora nätavgifter företaget totalt får ta ut av sina 

kunder. Besluten innebär att företagen får full täckning för sina kostnader och 

en skälig avkastning, men de får ett mindre utrymme för nätavgifter jämfört 

med innevarande tillsynsperiod. Metoden för att beräkna intäktsramarna har 
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justerats utifrån de domslut som kommit i kammarrätten. Naturgasföretagen 

överklagar Ei:s beslut till förvaltningsrätten i Linköping. 

• Ei lämnar rapporten Kortare ledtider för anslutning av nya laddningspunkter till 

elnätet (Ei R2022:08) till regeringen som redovisning av uppdraget att analysera 

och sammanställa ledtider och kostnader för anslutningar av laddningspunkter 

till elnätet och analysera hur ledtider kan kortas. 

• Ei lämnar rapporten Uppföljning av genomförandeplan med tidsplan för att förbättra 

elmarknadens funktion (Ei R2022:09) till regeringen. Rapporten följer upp Ei:s nio 

föreslagna åtgärder avseende balansmarknaden, styrmedel och 

efterfrågeflexibilitet för att förbättra elmarknadens funktion. 

• Ei lämnar, tillsammans med Energimyndigheten, Svenska kraftnät och 

Trafikverket, det första årets rapport till regeringen inom ramen för den 

myndighetsgemensamma uppföljningen av samhällets elektrifiering och 

elsystemets utveckling inklusive elproduktionen under åren 2022 till 2024.  

• Ei publicerar uppdaterade föreskrifter för elnätsföretagens, gasnätsföretagens 

och fjärrvärmeföretagens inrapportering av årsrapporter till Ei. Föreskrifterna 

träder i kraft den 1 februari 2023 och gör det möjligt att hantera all 

inrapportering digitalt. 

• Ei föreslår ny lagstiftning gällande slutna distributionssystem och icke 

koncessionspliktiga nät i rapporten Slutna distributionssystem och interna nät (Ei 

R2022:12) som lämnas till regeringen som redovisning på regeringsuppdraget 

om att titta närmare på artikel 38 i elmarknadsdirektivet och genomföra en 

översyn av IKN-förordningen. 
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Uppdrag och styrning 

Vårt uppdrag är att arbeta för väl 

fungerande energimarknader. 

Ei är en tillsynsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen (under 2022 

Infrastrukturdepartementet, från 2023 Klimat- och näringslivsdepartementet). Ei:s 

uppdrag styrs genom instruktionen (2016:742), det årliga regleringsbrevet och 

särskilda regeringsuppdrag. Verksamheten utgår från den svenska energipolitiken 

och arbetet bidrar till att regeringens och riksdagens energipolitik för väl 

fungerande energimarknader genomförs.  

Enligt instruktionen ansvarar Ei för tillsyn och regelgivning enligt följande lagar: 

• ellagen (1997:857) 

• naturgaslagen (2005:403) 

• lagen (1978:160) om vissa rörledningar 

• fjärrvärmelagen (2008:263) 

• fjärrkylelagen (2022:332) 

• lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med 

grossistenergiprodukter. 

Dessutom har Ei uppgifter enligt förordningen (1994:1806) om systemansvaret för 

el, lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, lagen 

(2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el och lagen (2011:711) 

om certifiering av vissa naturgasföretag. 

Ei har även uppgifter enligt ett antal EU-förordningar och direktiv inom 

energiområdet. Av dessa kan särskilt nämnas: 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om 

gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande 

av direktiv 2003/55/EG 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 

om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av 

förordning (EG) nr 1775/2005 
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• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 

2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi 

• Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 

2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

• Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om 

riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/942 av den 5 juni 2019 om 

inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om 

den inre marknaden för el 

• Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om 

gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 

2012/27/EU. 

Ei har även en roll som nationell tillsynsmyndighet enligt flera 

kommissionsförordningar. 

I Ei:s uppdrag ingår bland annat att bedriva tillsyn över marknaderna för el, 

naturgas, fjärrvärme och fjärrkyla samt att pröva och ge tillstånd att bygga och 

använda elledningar. Vad gäller tillstånd för gasledningar bereder Ei ärenden åt 

regeringen som fattar beslut. Ytterligare en uppgift för Ei är att ge förslag på 

regeländringar och andra åtgärder som kan utveckla energimarknaderna.  

Ei deltar även i utvecklingen av energimarknaderna inom Norden och Europa och 

samarbetar med övriga europeiska tillsynsmyndigheter samt med byrån för 

samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) i syfte att skapa likvärdiga 

förutsättningar på el- och naturgasmarknaderna och undanröja hinder för en 

gränsöverskridande handel med el och naturgas.  

Ei har också som uppgift att genom kunskapsspridning öka medvetenheten och 

aktiviteten på energimarknaderna. Ei bidrar till medvetna och mer aktiva 

konsumenter och kunder genom information om hur el-, naturgas- och 

fjärrvärmemarknaderna fungerar, vilket regelverk som gäller samt vilka 

möjligheter och rättigheter man har som kund.  

Ei har även ett uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och att 

verka för energieffektivitet och effektiv konkurrens på elmarknaden och 

naturgasmarknaden. 
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Verksamhetsstyrning 

Ei:s målmodell 

För att belysa hur Ei arbetar med 

målstyrning har Ei en målkedja. 

Målkedjan är ett hjälpmedel för att få en 

tydlig struktur att arbeta efter i alla delar 

av Ei:s verksamhet. Genom att 

strukturera arbetet på det här sättet 

skapas en röd tråd som binder ihop Ei:s 

arbete från visionen ner till aktiviteterna.  

Uppföljning av mål och 

aktiviteter 

Utöver visionen har Ei tagit fram effekt- och resultatmål för att styra 

verksamheten. Effektmålen beskriver de effekter Ei vill uppnå på 

energimarknaderna och önskvärd effekt kan endast uppnås om resultatmålen 

uppfylls. Ei har formulerat effekt- och resultatmålen på ett sätt som gör att de ska 

kunna användas och vara aktuella under ett antal år framåt. I årsredovisningen 

redovisar Ei hur aktiviteterna som är kopplade till resultatmålen har uppfyllts 

under året.  

Utifrån Ei:s instruktion har myndigheten identifierat fyra verksamhetsgrenar: 

tillsyn och prövning, tillstånd, regelutveckling samt kundinformation. Till varje 

verksamhetsgren finns ett antal effekt- och resultatmål. Det finns även mål för 

intern verksamhetsstyrning.  

Effekt- och resultatmålen är formulerade utifrån områden där Ei vill åstadkomma 

en förflyttning, det vill säga där myndigheten vill bli bättre. För att nå målen har 

ett antal aktiviteter satts upp. Resultatet av förflyttningen redovisas under 

respektive verksamhetsgren i årsredovisningen. 

Sammanfattande bedömning av verksamhetens resultat  

För varje verksamhetsgren samt för intern verksamhetsstyrning gör Ei en 

sammanfattande bedömning av resultatet utifrån Ei:s uppdrag och hur väl 

planerade aktiviteter genomförts och på så sätt bidragit till verksamhetsgrenens 

mål. Bedömningen görs enligt en tvågradig skala med bedömningsnivåerna 

tillfredsställande och inte tillfredsställande.  
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• Bedömningen tillfredsställande används om resultatet inte på ett väsentligt 

ofördelaktigt sätt avviker från den nivå som jämförelser görs med.  

• Bedömningen inte tillfredsställande används om resultatet avviker på ett 

väsentligen negativt sätt från den nivå som jämförelser görs med. 



Förklaring av Ei:s prestationsredovisning 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 202 2 17 

Förklaring av Ei:s 

prestationsredovisning 

Prestationsredovisningen är baserad på redovisad tid och på övriga kostnader som 

är kopplade till en viss typ av verksamhet. Redovisningen är mätbar och speglar 

Ei:s verksamhet. Prestationerna redovisas i volym och kostnad.  

Ei:s prestationsredovisning för 2022 består av 116 prestationskoder, där 

medarbetarna har redovisat sin tid. Dessa prestationskoder täcker hela Ei:s 

verksamhet. I årsredovisningen redovisas ett antal prestationer som är utvalda 

utifrån följande tre kriterier: 

• Prestationerna ska tillsammans stå för mer än 80 procent av Ei:s nedlagda tid 

och kostnader för kärnverksamheten.  

• Prestationerna ska ha en volym som går att mäta, till exempel antal beslut eller 

antal rapporter.  

• Prestationerna ska vara jämförbara mellan åren. Alla prestationer är inte 

mätbara i volym. Ei har därför valt att lägga samman vissa prestationer och 

redovisa en total kostnad för en viss verksamhet. Kostnaderna avser dock 

enbart nedlagd tid och kostnad under 2022. 

Kostnaderna per prestation har beräknats utifrån den tid som medarbetarna 

redovisat på respektive prestationskod och övriga bokförda kostnader i 

redovisningen kopplade till prestationskoderna. Kostnad för nedlagd tid per 

prestation inkluderar kostnad för personal samt overheadkostnad. Till varje 

prestation (eller sammanslagning av prestationer) har det kopplats en volym, till 

exempel antal beslut eller antal rapporter. Volymerna baseras på antalet avslutade 

ärenden i ärendehanteringssystemet (iipax One). De avslutade ärendena är 

kopplade till respektive prestationskod utifrån klassificeringsstrukturen i iipax 

One. 

För att få en kontinuitet över tid redovisas i årsredovisningen de prestationer där 

myndigheten lagt mest tid. Myndighetens mål för 2022 däremot, visar vilken 

förflyttning Ei vill göra. Aktiviteterna som är kopplade till målen följs upp 

kontinuerligt. Den gemensamma nämnaren mellan Ei:s mål och prestationerna är 

sättet de är kopplade till verksamhetsgrenarna. Resultatredovisningen är därför 

uppbyggd utifrån Ei:s verksamhetsgrenar.
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Resultatredovisning 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 202 2 18 



Så här användes pengarna och det här vill vi uppnå 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 202 2 19 

Så här användes pengarna och det 

här vill vi uppnå 

Ei finansieras till största delen av anslag, men en liten del av verksamheten (tillsyn 

enligt REMIT-förordningen) är avgiftsfinansierad. Ei bedriver sin verksamhet 

enligt instruktionen och regleringsbrevet och den totala kostnaden för 

verksamheten 2022 uppgick till cirka 202 miljoner kronor (mnkr).  

Ei har en stor bredd av uppgifter. Kostnaderna finns redovisade i kapitlen om 

respektive verksamhetsgren. Några exempel på större uppgifter som tagit mycket 

tid i anspråk under 2022 är bland annat arbetet att pröva de 

koncessionsansökningar som kommer in. Ei har under året hanterat en stor mängd 

ärenden, varav många varit omfattande komplexa ärenden, som tagit mycket 

resurser i anspråk i form av utredningsarbete och dialog med berörda parter. Ei 

har även lagt ner stort arbete på att hantera äldre ärenden om förlängning av 

koncession. Ei:s arbete med koncessionsansökningar har kostat 63 mnkr. 

Regeringsuppdrag och projekt inom verksamhetsgrenen regelutveckling har 

sammanlagt kostat cirka 25 mnkr. 

Det internationella arbetet är omfattande. Bland annat har Ei fattat ett stort antal 

beslut om villkor och metoder för de EU-förordningar som sedan tidigare antagits 

av EU-kommissionen. Många av besluten koordineras med andra europeiska 

tillsynsmyndigheter. Arbetet med beslut enligt EU-förordningar har tillsammans 
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med det arbete som Ei utfört inom organisationerna ACER, CEER och NordREG 

kostat cirka 32 mnkr. 

Under året har ett stort arbete gjorts med att göra Elpriskollen mer användarvänlig 

för besökaren. Lansering av nya Elpriskollen kommer ske under våren 2023. Med 

ett ökat antal avtalstyper på Elpriskollen har besökarens behov av vägledning 

genom sajten ökat. Ei har under året genomfört informationsinsatser i syfte att öka 

kännedomen om jämförelsesajten och i strävan att få fler konsumenter att göra 

medvetna val och få kännedom om sina rättigheter och skyldigheter. Kostnaden 

för arbetet med Elpriskollen har uppgått till cirka 6 mnkr. Ei:s kostnader för 

konsumentkontakt som besvarar frågor från konsumenter har under året uppgått 

till 3 mnkr.  

Det här vill Ei uppnå med sitt arbete 

Ei:s arbete handlar i mångt och mycket om att utveckla regler, pröva ansökningar 

om bland annat elnätsutbyggnad och de metoder och villkor som används av 

bland annat de systemansvariga respektive nominerade elmarknadsoperatörer och 

genom tillsyn se till att energimarknaderna fungerar på ett bra sätt.  

Ei:s vision är att skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader. För att 

kunna följa upp att det arbete som Ei utför ger resultat har myndigheten 

formulerat både effekt- och resultatmål. I kapitlen för respektive verksamhetsgren 

visas vilka steg som har tagits under 2022 för att nå upp till målen. 

Dessa effekter vill Ei uppnå med sitt arbete: 

• Marknadens aktörer agerar på lika villkor.

• Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser.

• Samhällets intresse av långsiktigt leveranssäkra nät och en hållbar utveckling

tillgodoses.

• Energimarknaderna utvecklas med effektiva och möjliggörande regelverk som

bidrar till omställningen och förbättrar marknadens funktion.

• Kunder gör medvetna val och känner till sina rättigheter och skyldigheter.

• Kunderna bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem.
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Tillsyn och prövning 

Inom verksamhetsgrenen tillsyn och prövning granskar Ei hur de regelverk som 

myndigheten har tillsyn över följs. Även tillsyn över bestämmelser med stöd av 

föreskrifter som Ei har utfärdat ingår i verksamhetsgrenen, liksom att bedriva 

tillsyn och fatta beslut enligt EU-förordningarna inom energiområdet.  

Ei:s tillsynsområde omfattar energibärarna el, naturgas, fjärrvärme och fjärrkyla. Ei 

bedriver både planlagd och indikationsstyrd tillsyn.  

Mål för 2022 inom tillsyn och prövning 

I denna årsredovisning har Ei valt att bedöma resultatmålen utifrån hur väl 

aktiviteterna är genomförda. Aktiviteterna ligger till grund för att vi på sikt ska nå 

våra effektmål. 
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Effekt- och resultatmål samt aktiviteter 2022 – tillsyn och 

prövning 

Ei har formulerat effektmålen på ett sätt som gör att de ska kunna användas och 

vara aktuella under ett antal år framåt. Nedan beskrivs hur Ei har arbetat under 

2022 med aktiviteter och resultatmål för att åstadkomma en förflyttning i riktning 

mot effektmålen inom området. 

Resultatmål – Våra tillsynsinsatser är effektiva och ger resultat på 

energimarknaderna 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Genomföra tillsyn av elnätsföretagens 

regelefterlevnad gällande bland annat mätning, 

leverans- och spänningskvalitet, 

kommissionsförordningar, hinder för 

efterfrågeflexibilitet med mera. 

1. Ei har under året genomfört tillsyn av 

leveranssäkerheten och spänningskvaliteten i 

elnätet. Resultatet av tillsynen har publicerats i 

varsin promemoria. Den årliga tillsynen 

avseende hinder för efterfrågeflexibilitet har 

genomförts genom enkäter till elnätsföretag och 

andra aktörer samt en workshop med externa 

parter, och resultatet har sammanfattats i en 

rapport. Ei har också genomfört tillsyn av 

nätföretagens mätning och publicerat resultatet i 

en promemoria. Tillsyn har även bedrivits 

avseende kommissionsförordningarna RfG och 

ER. 

Bedömning: Genom sina tillsynsinsatser har Ei 

bidragit till att nätföretagen vidtar tillräckliga 

åtgärder för att säkerställa en god kvalitet i 

elöverföringen vilket bidrar till långsiktigt 

leveranssäkra nät. Vidare har tillsynen kring 

mätning, med fokus på elnätsföretagens 

information till kunden vid leverantörsbyte, och 

hinder för efterfrågeflexibilitet bidragit till 

effektiva nät till rimliga priser. Tillsynen enligt 

kommissionsförordningarna bidrar till 

systemsäkerheten i elsystemet. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och 

effektiva nät till rimliga priser 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

2. Genomföra tillsyn för att motverka oschyssta

affärsmetoder på elhandelsmarknaden inklusive 

aktivt arbete för utökad samverkan mellan 

myndigheter på området. 

2. Under vintern 2021/2022 och fortsatt under 

2022 steg elpriset kraftigt och Ei fick in många 

frågor om elmarknaden och klagomål angående 

detta. Ei har därför prioriterat tillsyn kopplat till 

de höga elpriserna framför så kallade oschyssta 

affärsmetoder. Många av klagomålen handlade 

om tidsbundna avtal som antingen sagts upp 

under löptiden eller att kunderna inte fått 

tillräcklig information om vad som händer när 

avtalet löper ut. Ei har under 2022 inlett tillsyn 

mot fem elhandlare. Tillsynen kommer avslutas 

under 2023.  

Ei har samtidigt fortsatt att övervaka området 

som kallas oschyssta affärsmetoder. Ett 

tillsynsärende har genomförts under 2022 och 

samverkan har skett inom området med 

myndigheter såsom Polismyndigheten, 

Skatteverket, Integritetsskyddsmyndigheten, 

Bolagsverket och Konsumentverket. 

Bedömning: Ei har omprioriterat tillsynen inom 

området oschysst elhandel som en följd av de 

kraftigt höjda elpriserna och klagomål till följd 

av detta. Tillsynsarbetet ger förutsättningar för 

att marknadens aktörer ska kunna agera på lika 

villkor. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor  

3. Genomföra tillsyn av företagsavtal på 

Elpriskollen 

3. Ingen tillsyn har gjorts av företagsavtal på

Elpriskollen under 2022 då resurser har behövt 

prioriteras om till andra uppgifter på grund av 

ett stort antal frågor och klagomål till följd av 

höga elpriser. En riktad tillsynsinsats planeras i 

stället under 2023. 

Bedömning: - 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

4. Utveckla en ny plattform för elnäts-, gasnäts- 

och fjärrvärmeföretagens inrapportering av 

uppgifter där fokus är att förenkla för företagen 

att lämna in de uppgifter som behövs för 

tillsynen. 

4. Utvecklingen av en ny plattform för

företagens inrapportering av uppgifter har löpt 

på enligt plan under 2022. Plattformen beräknas 

vara helt klar under första kvartalet 2023 och ska 

användas för första gången vid företagens 

inrapportering av årsrapporter våren/sommaren 

2023. 

Bedömning: Den nya plattformen kommer 

förenkla för företagen att lämna in de uppgifter 

som behövs för tillsynen enligt gällande 

regelverk. Tillsynsinsatserna bidrar till 

långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till 

rimliga priser. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och 

effektiva nät till rimliga priser 

5. Informera intressenter om Ei:s tillsyn och

prövning i syfte att skapa förståelse och för ökad 

regelefterlevnad. 

5. Beslut, rapporter och inbjudningar till

workshops med mera publiceras löpande på 

ei.se. Vid behov har Ei även publicerat 

förtydligande nyheter kring regelverk.  

Bedömning: Genom att löpande publicera beslut 

på ei.se ökar förutsättningarna för att 

marknadsaktörer, andra myndigheter med flera 

enkelt kan ta del av resultatet av Ei:s tillsyn och 

prövning. Rapporter, inbjudningar till 

workshops, nyheter med mera publiceras också 

löpande för att underlätta för aktörerna att ta del 

av den uppföljning och övervakning som Ei och 

övriga tillsynsmyndigheter i Europa genomför 

årligen. Förhoppningen är att informationen ska 

underlätta i tolkning av regelverk. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor 
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Resultatmål – Vi har en effektiv övervakning av 

grossistmarknaderna för el och naturgas 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Genomföra tillsyn på grossistmarknaden för el

i syfte att säkerställa korrekt information och 

upptäcka respektive utreda ärenden om 

misstänkt insiderhandel eller otillbörlig 

marknadspåverkan. 

1. Ei har löpande övervakning över anmälningar 

enligt REMIT, granskar 

transparensmeddelanden enligt 

transparensförordningen samt publicerar en 

årsrapport för marknadsövervakning som ger en 

samlad bild av övervakningen per år. Ei har 

anmält tre ärenden till Ekobrottsmyndigheten 

under året. Ei har även, med anledning av de 

ökade elpriserna, fått ett stort antal frågor från 

media och allmänhet om hur elmarknaden 

fungerar. 

Bedömning: Tillsynsinsatserna syftar till ökad 

regelefterlevnad och kvalitet, vilket bidrar till att 

transparensen och förtroendet ökar för 

grossistmarknaden. Genom att informera om 

hur elmarknaden fungerar har Ei bidragit till 

ökad förståelse kring detta.  

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor 
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Resultatmål – Våra handläggningstider i prövningsärenden 

understiger lagstadgade tidsfrister och inga ärenden är äldre än 1 år 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Inga ärenden om nätnyttoersättning ska vara 

äldre än ett år vid årets slut. 

1. I de fall ett elnätsföretag och en ägare av en

produktionsanläggning är oense om 

nätnyttoersättningen kan ärendet prövas av Ei. 

Ei beräknar då nätnyttoersättningen i enlighet 

med en metod som Ei tog fram 2020 och som 

finns beskriven på ei.se. Beslut har fattats i 17 av 

23 ärenden som är äldre än ett år. 

Bedömning: Metoden Ei använder vid prövning 

av nätnyttoersättningen bidrar till en ökad 

transparens för ägare av 

produktionsanläggningar samt en ökad 

tydlighet för nätföretagen. Vid ingången av 2022 

fanns det 23 öppna ärenden från 2021 eller 

tidigare. Av dessa har beslut fattats i 17 ärenden. 

Övriga 6 ärenden har försenats på grund av att 

nätföretagen begärt mer tid för att skicka in 

uppgifter som behövs för prövningen och att de 

behövt komplettera underlag som inte varit 

kompletta. Ei bedömer att beslut kan fattas i 

dessa ärenden under början av 2023. Dessutom 

har Ei beslutat om 11 av 11 ärenden som 

inkommit 2022. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor 

2. Inga prövningsärenden av anslutningar ska

vara äldre än ett år vid årets slut. 

2. I de fall en kund och ett elnätsföretag är oense 

om avgiften för att ansluta till elnätet kan 

ärendet prövas av Ei. 

Bedömning: Målet att inga anslutningsärenden 

ska vara äldre än ett år har inte uppnåtts fullt ut. 

Två äldre ärenden kvarstår, bland annat på 

grund av ärendenas höga komplexitet och 

omfattande kommunicering. Ei har dock 

avslutat flera äldre ärenden under året samtidigt 

som nya inkomna ärenden har kunnat avgöras. 

Totalt har Ei under året fattat 140 beslut 

avseende prövning av villkor för anslutning. Vid 

årsskiftet 2020/2021 var 62 ärenden öppna och 

under handläggning. Motsvarande siffra för 

öppna ärenden under handläggning vid 

årsskiftet 2022/2023 var 20 ärenden. Under året 

inkom 95 nya ärenden.  

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

3. Uppdatera värden som ligger till grund för 

schablonmetoden. 

3. Ei har i en promemoria fastställt en metod för

att beräkna den högsta skäliga 

anslutningsavgiften för anslutningar till elnätet 

avseende en säkringsstorlek om 16–25 A. Ei 

uppdaterar kostnaderna i schablonmetoden 

varje år. 

Bedömning: Metoden Ei använder vid prövning 

av anslutningsavgifter bidrar till en ökad 

transparens mot kunderna samt en ökad 

tydlighet för nätföretagen. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor 

4. Marknadsförordningar CACM, EB, FCA 4. Ei har fullgjort myndighetens uppgifter enligt

CACM, EB och FCA. 

Bedömning: Ei har under året i samråd med 

övriga berörda tillsynsmyndigheter prövat de 

metoder och villkor som ska handläggas och 

beslutas av Ei samt deltagit i handläggningen av 

de ärenden som istället ska beslutas av ACER. 

Arbetet har bidragit till enhetliga metoder och 

villkor för elhandeln inom de regioner som 

Sverige ingår i respektive inom EU, ökad 

transparens och förutsägbarhet på 

grossistmarknaden. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor 

5. Anslutnings- och driftförordningar: RfG,

DCC, ER, SO, HVDC 

5. Ei har fullgjort myndighetens uppgifter enligt

RfG, DCC, ER, SO och HVDC 

Bedömning: Ei:s arbete med genomförande av 

EU-förordningarna om drift av och anslutning 

till elnätet har bidragit till ett mer driftsäkert 

elsystem och därmed en ökad leveranssäkerhet. 

Genom tagna beslut har Ei också bidragit till att 

enhetliga regler gäller avseende anslutning till 

elnätet och därmed att aktörer agerar på lika 

villkor. Ei har under året fattat 11 beslut enligt 

RfG avseende vilka krav för anslutning som ska 

gälla för befintliga elproduktionsanläggningar 

som byggs om.  

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor och Långsiktigt leveranssäkra och 

effektiva nät till rimliga priser. 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

6. Europeiska rådet har beslutat om Rådets 

förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 

om en krisintervention för att komma till rätta 

med de höga energipriserna 

(krisinterventionsförordningen)  

6. Under 2022 beslutade EU:s medlemsstater om 

en tillfällig krisinterventionsförordning. Ei har 

enligt förordningen utrett och prövat 

Affärsverkets svenska kraftnäts ansökningar om 

att använda flaskhalsintäkter till elstöd. 

Bedömning: Genom den utredning och 

prövning som gjorts av Affärsverket svenska 

kraftnäts ansökningar har Ei bidragit till att 

elkunderna får rimliga priser. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor och Långsiktigt leveranssäkra och 

effektiva nät till rimliga priser 
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Resultatmål – För att säkerställa likvärdiga förutsättningar på el- 

och gasmarknaden inom EU och Norden samarbetar vi med andra 

energitillsynsmyndigheter inom EU och Norden 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Genomföra de nya uppgifter som följer av

beslutade rättsakter inom ramen för 

lagstiftningspaketet Ren Energi för alla i Europa 

och uppgifter i enlighet med beslutade EU-

förordningar.  

1. Ei har fullgjort myndighetens uppgifter enligt

elmarknadsförordningen. 

Bedömning: Ei deltar löpande i ACER:s 

arbetsgrupper där analys och samråd sker i 

ärenden som följer av beslutade EU-

förordningar.  

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor och Långsiktigt leveranssäkra och 

effektiva nät till rimliga priser. 

2. Genomföra en ny gemensam nordisk 

kundundersökning, NordREG. 

2. En kundundersökning har genomförts med

6 000 hushållskunder, 1 500 vardera i Danmark, 

Finland, Norge och Sverige. Genom 

undersökningen har NordREG fått en bild av 

hur aktiva hushållskunderna är, varför de väljer 

att vara aktiva, hur de upplever marknaden och 

hur mycket de vet om sitt eget elavtal. En 

liknande kundundersökning genomfördes 2018, 

vilket gör att NordREG kan följa utvecklingen 

över tid.  

Bedömning: Syftet med kundundersökningen är 

att bättre förstå hushållskundernas situation och 

perspektiv för bättre vägledning och beslut i 

tillsyn och regelutveckling. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika 

villkor 

Sammanfattande bedömning 

Ei bedömer att resultatet för verksamhetsgrenen tillsyn och prövning är 

tillfredsställande1. De tillsyns- och prövningsaktiviteter som varit planerade för 

året har i stort kunnat utföras enligt plan trots att resurser i vissa fall behövt 

prioriteras om till följd av många inkommande frågor till myndigheten när 

elpriserna varit historiskt höga. Jämfört med föregående år har fler 

prövningsärenden kunnat avgöras inom flera ärendekategorier och ärendebalanser 

har därmed kunnat minskas till följd av effektivare handläggningsprocesser. Den 

genomförda verksamheten har bidragit till regelefterlevnad och förståelse för hur 

regelverken ska tolkas. Ei ser kontinuerligt över processer för att minska 

handläggningstider och ärendebalanser och kommer under 2023 att arbeta med att 

ta fram en flerårig tillsynsplan. 

1 Bedömningskriterier beskrivs i avsnittet Verksamhetsstyrning på s.15–16. 
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Prestationer och jämförelser 

Här presenteras de viktigaste uppdragen inom verksamhetsgrenen tillsyn och 

prövning samt de prestationer som myndigheten har lagt mest tid på under året. 

I tabellen har Ei valt att jämföra de prestationer som är desamma som föregående 

år för att få en jämförbarhet. 

Tabell 1 Jämförelse prestationer tillsyn och prövning 2020–2022* 

Prestationer tillsyn och prövning Volym 

2022 

Kostnad 

2022 tkr 

Volym 

2021 

Kostnad 

2021 tkr 

Volym 

2020 

Kostnad 

2020 tkr 

Anslutningsärenden 170 5 513 49 3 696 79 3 000 

Intäktsramar 102 9 246 182 4 674 444 14 254 

Tillsyn leveranskvalitet 202 7 132 46 5 614 96 5 242 

Anmälningsärenden 86 1 597 57 1 020 34 815 

Kundnära bestämmelser 38 4 022 42 3 926 31 2 894 

Tillsyn EU-förordningar el, gas och 

marknad exkl. 

transparensförordningen** 

105 22 313 93 18 022 88 18 040 

*Volymuppgifterna i tabellen avser avslutade ärenden i Ei:s ärendehanteringssystem.

**I kostnaden ingår även arbete med rapporter och yttranden inom tillsynsområdet som Ei deltagit i inom ACER.  

Förklaring av volym och kostnad i tabellen ovan 

Antalet avslutade anslutningsärenden har ökat. Detta beror delvis på ett nytt sätt 

att hantera avslut av ärenden vilket gjort att Ei kunnat avsluta ärenden i ett 

tidigare skede än vad som gjorts innan. Sett till antalet beslutade ärenden 2022 var 

utfallet 140 ärenden. Det faktiska utfallet har således också ökat vilket till stor del 

beror på att Ei har tillfört mer resurser till handläggningen av prövningsärenden 

och införlivat nya arbetssätt som bidrar till ökad effektivitet. Handläggningen har 

fokuserat på att hitta former för hanteringen av de ärenden som har en mer 

komplex natur vilket lett till att dessa kunnat hanteras mer effektivt.  

Kostnaden per avslutat ärende för 2022 är lägre än 2021. Detta beror delvis på att 

fler ärenden kunnat avslutas som var beslutade redan 2021 men inte kunde 

avslutas då. Ei har också kunnat besluta i fler ärenden än tidigare år och de flesta 

av dessa beslutade ärenden är också avslutade. Det faktiska antalet beslutade 

ärenden under året har varit lägre än antalet avslutade ärenden på grund av att 

flera ärenden som beslutades under 2021 kunnat avslutas under 2022. Under året 

har hanteringen av hur ärenden avslutas ändrats så att ärendena kan avslutas i 

närmare anslutning till besluten. I kostnaden ingår även uppdateringar av Ei:s 

schablonmetod samt utvecklingsarbete och samordning.  

Beslut om nya intäktsramar fattas vart fjärde år och året därefter beslutar Ei om de 

slutliga intäktsramarna efter justeringar som sker efter varje år. Av detta skäl så 
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varierar antalet ärenden som Ei hanterar från år till år, och även kostnaderna kan 

variera då ärendena har olika komplexitet. Under 2022 har Ei fattat beslut om 

gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2023–2026 vilket förklarar ökningen i 

kostnader jämfört med 2021. Utöver detta har ytterligare enstaka omprövningar 

gjorts efter ansökan av enskilda elnätsföretag. Under 2023 kommer Ei fatta beslut 

om intäktsramar för drygt 170 elnätsföretag för tillsynsperioden 2024–2027 så 

volymerna och kostnaderna kommer återigen öka. Efter att Högsta 

förvaltningsdomstolen den 12 januari 2023 beslutat att inte meddela 

prövningstillstånd för målen om fastställande av intäktsram för perioden 2020–

2023 har dessa återförvisats till Ei för förnyad prövning. Detta kommer innebära 

att Ei ska fatta dessa beslut också under 2023 vilken kommer öka såväl volymen 

som kostnaden för året.  

I leveranskvalitet ingår den tillsyn som baseras på elnätsföretagens årliga avbrotts-

rapportering samt tillsyn avseende spänningskvalitet. Dessutom bedriver Ei tillsyn 

av leveranskvaliteten efter anmälan från elnätskunder. Kostnaden för 2022 

inkluderar dels arbetet att bearbeta och granska avbrottsdata för 2021 som 

rapporterades in under 2022 och som mynnat ut i tillsyn, dels kostnaden för 

rapporterna om leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2021 (Ei R2022:11), tjänster för 

efterfrågeflexibilitet (Ei R2022:15) och tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten 2021 

(Ei PM2022:08) samt tillsyn av spänningskvalitet för ett urval av företag avseende 

2016–2021 (Ei PM2022:07). Ökningen av antalet ärenden 2022 förklaras främst av 

att fler planerade tillsynsinsatser har genomförts, men även av att det inkommit 

fler ärenden om bristande leveranskvalitet jämfört med 2021.  

Ei genomför planerade tillsynsinsatser, men startar också tillsyn när det kommer in 

en anmälan till Ei eller annan indikation på att lagen inte följs. Sedan några år har 

det givits möjlighet för fysiska och juridiska personer att göra anmälningar till Ei 

när de upplever att el-, naturgas- eller fjärrvärmeföretag inte fullgör sina 

skyldigheter enligt gällande regler. Ei kan konstatera att antalet 

anmälningsärenden successivt har ökat mellan åren.  

Under 2022 inleddes tillsyn, med avseende på kundnära bestämmelser, utifrån 

klagomål om att kunder inte har fått tillräcklig information när deras tidsbundna 

avtal löpte ut. Granskningen har fortsatt av hur energikoncerner i sin 

kommunikation från kundtjänst säkerställer att elnäts- och elhandelsföretag hålls 

åtskilda så att kunderna förstår vilket företag de kommunicerar med. Ei inledde 

också tillsyn för att granska vilken information kunder med timprisavtal får om sin 

elförbrukning och elpriser.  

Uppgifterna enligt EU-förordningarna är komplexa och kräver ingående analys 

med flera olika kompetenser inblandade. Ärendena om prövning av metoder och 

villkor eller undantag kräver vanligen samarbete och samverkan med andra 
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energitillsynsmyndigheter inom de regioner som Sverige tillhör och inom EU. I de 

fall energitillsynsmyndigheterna inte kommer överens om metoderna och 

villkorens innehåll lämnas ärendet till ACER. I dessa fall fortsätter Ei:s arbete med 

ärendet men inom ramen för samarbetet mellan energitillsynsmyndigheterna i 

ACER. I vissa fall, när metoderna och villkoren gäller alla systemansvariga eller 

nominerade elmarknadsoperatörer inom EU är det ACER som prövar metoder och 

villkor. I dessa fall deltar Ei och övriga berörda tillsynsmyndigheter i 

handläggningen. För att ACER ska kunna meddela sitt beslut krävs att en 

tillräcklig majoritet av medlemmarna i ACER:s tillsynsnämnd är positiva till 

förslaget. För att Ei ska kunna ta välgrundad ställning till ACER:s förslag till beslut 

i tillsynsnämnden krävs deltagande i ACER:s arbetsgrupper och ett analysarbete 

även av Ei.  

Exempel på årets prestationer 

Prövning av anslutningsavgifter 

Om en kund anser att hen har fått betala för mycket för att ansluta sig till elnätet 

kan kunden begära att Ei prövar om avgiften är skälig. Även frågor rörande andra 

typer av anslutningsvillkor prövas. För att pröva om en anslutningskostnad är 

skälig använder sig Ei ofta av en schablonmetod. Under året har de ekonomiska 

delarna i metoden bearbetats till 2022 års prisläge. Den uppdaterade versionen 

kommer att börja tillämpas under verksamhetsåret 2023.  

Resultat: Under 2022 har Ei arbetat hårt för att hamna i balans med antalet 

inkommande ärenden i förhållande till antalet beslutade ärenden för att minska 

risken för att handläggningstiden i enskilda ärenden drar ut på tiden. Detta har 

gjorts med framgång och vid årsskiftet 2022/2023 är de inneliggande ärendena 

under god kontroll. Under 2022 har Ei avslutat 170 ärenden som klassats som 

anslutningsärenden. Antalet beslutade ärenden uppgick dock till 140 stycken. En 

anledning till skillnaden mellan beslutade och avslutade ärenden är att flera 

ärenden som beslutades under 2021 inte kunde avslutas i Ei:s system, då 

delgivningskvitton inte hade inkommit, och därför ingår i statistiken för avslutade 

ärenden 2022. Hanteringen av hur ärenden avslutas har ändrats under året så att 

ärendena kan avslutas i närmare anslutning till besluten.  En annan bidragande 

orsak till skillnaden är att även överklagade anslutningsärenden som avgjorts i 

domstol och därefter avslutats i Ei:s system räknas till de avslutade ärendena. 

Energiföretagens inrapportering till Ei 

Elnätsföretag, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag är skyldiga att varje år 

rapportera in ett antal uppgifter till Ei.  

Resultat: Uppgifterna från företagen publiceras för ökad transparens och de 

används också för att analysera respektive marknad. Varje år sker det en 
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granskning av data från avbrottsinrapporteringen och av de tekniska data som 

rapporterats i årsrapporten. Det medför en kvalitetshöjning som sparar tid i 

efterföljande tillsynsinsatser och som även ger mer korrekta underlag när data 

används i andra sammanhang. Ei ser även varje år över granskningsrutinerna och 

utvecklar dem vid behov. Uppgifterna från elnätsföretag och gasnätsföretag ligger 

också till grund för Ei:s beslut om företagens intäktsramar.  

Intäktsramar för gas 

Ei är skyldig att fastställa så kallade intäktsramar som anger ett tak för hur mycket 

intäkter som gasnätsföretagen får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod. 

Intäktsramen ska fastställas senast den 31 oktober året före tillsynsperioden börjar. 

Ett förändrat rättsläge har inneburit nya förutsättningar för Ei att utvärdera val av 

metod för beräkning av intäktsramarna. Ei har efter noggranna analyser av vilken 

metod som bäst svarar mot syftet med det EU-rättsliga regelverket (förordning och 

direktiv) fattat beslut om att övergå från en kapacitetsbevarande metod till en 

förmögenhetsbevarande metod vid beräkning av kapitalbasen.   

Resultat: Under 2022 har Ei fattat beslut om intäktsramar för tillsynsperioden 

2023–2026 vad gäller gas. Ei fattar beslut för nio redovisningsenheter och samtliga 

beslut fattades före den 31 oktober som är sista datum för beslut enligt 

naturgaslagen. 

Uppföljning av lagen om särskilt investeringsutrymme 

När lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet trädde 

i kraft i juni 2021 gav den elnätsföretag med en outnyttjad intäktsram från 

tillsynsperioden 2012–2015 möjlighet, under särskilda förutsättningar, att utöka 

intäktsramarna under perioden 2020–2031. Syftet med lagen var att öka 

investeringarna i elnätet och på det viset bidra till att möta de 

kapacitetsutmaningar som finns i det svenska elnätet. I samband med att lagen 

trädde i kraft fick Ei i uppdrag att följa upp investeringarna och utvärdera 

effekterna av lagen vid tre tillfällen. Uppföljningen ska ge regering och riksdag en 

bild av vilka investeringar som möjliggjorts av det särskilda investeringsutrymmet. 

Resultat: I december lämnades den första utvärderingen i rapporten Uppföljning av 

lagen om särskilt investeringsutrymme – investeringar åren 2020–2021 (Ei R2022:13). 

Det är 75 elnätsföretag som hittills ansökt och fått beslut om särskilt 

investeringsutrymme och som därmed omfattas av uppföljningen. I utvärderingen 

beskrivs hur stora investeringarna är, i vilken utsträckning de bedöms ha ökat 

kapaciteten i elnätet och möjligheten för ett elnätsföretag att ansluta nya kunder 

och hantera större förändringar i nätets kapacitet. Rapporten beskriver även hur 

investeringarna fördelar sig mellan olika anläggningskategorier i 

nätverksamheten.  
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Utvärderingens slutsats är att det är tveksamt om lagen om särskilt 

investeringsutrymme ännu har gett den avsedda effekten. Det är också tveksamt 

om lagen i ett senare skede kommer att ge alla elnätsföretag drivkrafter för ökade 

investeringar med utökad kapacitet som följd.  

Granskning av elnätsföretagens avbrottsdata 

Varje år ska elnätsföretagen skicka in uppgifter om föregående års elavbrott. 

Resultat: Avbrotten redovisas på kundnivå och ligger till grund för Ei:s tillsyn och 

för myndighetens årliga rapport om leveranssäkerheten i Sverige. Uppgifterna 

används också i den så kallade kvalitetsjusteringen av elnätsföretagens 

intäktsramar. I samband med inrapporteringen granskar Ei riktigheten i de 

uppgifter som lämnas. 

Tillsyn över 2021 års elavbrott 

Ei har under 2022 genomfört en tillsyn av leveranssäkerheten i de lokala elnäten. Ei 

har granskat leveranssäkerheten med utgångspunkt i de uppgifter som 

elnätsföretagen redovisat i den årliga avbrottsrapporteringen för 2021 i förhållande 

till de regler om leveranssäkerhet som finns i ellagen och i Ei:s föreskrifter om krav 

som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet. 

Sammanlagt valdes 32 elnätsföretag, med totalt 69 procent av 

anläggningspunkterna i de svenska lokalnäten, ut för tillsyn. Tillsynen gjordes 

genom att elnätsföretagen förelades att redovisa avbrottsorsaker och åtgärdsplaner 

för de elavbrott som bryter mot de regler som finns om avbrott i elöverföringen.  

Resultat: Tillsynen av 2021 års elavbrott är beskriven i promemorian Tillsyn 

avseende leveranssäkerheten i elnäten (Ei PM2022:08). Inga större stormar eller andra 

betydande väderhändelser förekom under 2021 där trädpåfall var den vanligaste 

orsaken till avbrott. De vanligaste åtgärderna som redovisats för att komma till 

rätta med leveranssäkerhetsproblemen har varit att genomföra nätplanering, 

isolering och reparationer i näten.  

Det finns ett stort behov av fortsatt tillsyn av leveranskvaliteten i elnäten. Ei 

kommer årligen genomföra tillsyn av elnätens leveranssäkerhet. En bra kvalitet på 

de uppgifter som redovisas av elnätsföretagen vid den årliga 

avbrottsrapporteringen är en förutsättning för tillsynen. De resultat och slutsatser 

som framkommer vid tillsyn som denna bidrar till regelutvecklingen inom 

leveranskvalitetsområdet. 

Spänningskvalitet i elnäten 

Ei har under 2022 genomfört en planlagd tillsyn av spänningskvaliteten i 

lokalnäten. Målet med tillsynen har varit att följa upp att elnätsföretagen genomför 

åtgärder som främjar spänningskvaliteten i elnätet på både kort och lång sikt. 
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Tillsynen bygger på att elnätsföretagen redogör för hur de svarat och agerat på de 

kundklagomål som inkommit under perioden 2016–2021. Sammanlagt valdes 30 

elnätsföretag ut för tillsyn. I urvalet eftersträvades en blandning av små och stora 

elnätsföretag samt att både landsbygdsnät och nät i städer fanns representerade. 

Tillsammans har de utvalda elnätsföretagen över hälften av alla kunder i Sverige. 

För att kunna bedöma elnätsföretagens möjlighet att långsiktigt säkerställa en god 

spänningskvalitet i överföringen av el förelade Ei de företag som valdes ut för 

tillsyn att besvara ett antal frågor. 

Resultat: Elnätsföretagens svar har analyserats och presenteras i promemorian 

Spänningskvalitet i elnäten (Ei PM2022:07). Promemorian ger en bild av hur 

spänningskvaliteten ser ut i de utvalda elnätsföretagens elnät. Tillsynen visar att 

de vanligaste företeelserna i elnätet är troliga spänningsvariationer (blinkningar, 

flimmer med mera) och onormal spänning. Elnätsföretagen som ingick i tillsyn 

redovisar att de klagomål om bristande spänningskvalitet som de tagit emot från 

sina kunder har resulterat i ett antal åtgärder som generellt sett genomförts inom 

en rimlig tid. Liknande resultat framkom vid tillsynen för 2021 där 29 andra 

elnätsföretag granskades. Promemorian kan även vara ett stöd för elnätsföretagen 

som arbetar proaktivt med att förbättra spänningskvaliteten i det egna elnätet. 

Publicering av data på den nationella portalen för öppna data 

Sedan 2020 publicerar Ei data på den nationella portalen för öppna data. Ei ser 

kontinuerligt över vilka uppgifter som är lämpliga att publicera som öppna data 

och hur man bäst når ut med dem via ei.se, den nationella portalen för öppna data 

och en portal på EU-nivå för öppna data. 

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, 

återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för 

fler. Informationen tillgängliggörs utan begränsningar i form av upphovsrätt, 

patent eller sekretess. Vidareutnyttjande av myndigheters information regleras i 

lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga 

förvaltningen (PSI-lagen). PSI står för Public Sector Information, det vill säga 

offentlig information. Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en 

informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar 

som tillhandahålls av myndigheter.  

Resultat: Ei:s data över elavbrott på aggregerad nivå, elnätsavgifter, 

elhandelspriser och elhandelsavtal publiceras på den nationella portalen för öppna 

data. Ei arbetar aktivt med öppna data i enlighet med direktiv och 

rekommendationer från EU och regeringen. Under 2022 gjordes det 10 372 

filnedladdningar (ökning från 4 418 under 2021) och 1 843 177 hämtningar av data 

genom API-anrop (ökning från 6 017 under 2021) på den nationella portalen för 
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öppna data. Från ei.se gjordes 16 345 unika filnedladdningar under året (8 448 

under andra halvåret 2021). 

Den stora ökningen, speciellt av API-anrop, beror främst på ett ökat intresse av 

elprisstatistik. När det gäller API-anrop kan en plötslig ökning bero på en 

nytillkommen användare (det skedde en enorm ökning från och med mars 2022 till 

en hög nivå som fortsatt under resten av året). Dessutom är elpriser en sak som 

blivit väldigt aktuellt både i den offentliga debatten och i personers och företags 

vardag. Av totalt åtta API:er avsåg 1 798 525 anrop (97,6 procent) 

”Elleverantörspriser för konsumenter 20 000 kWh/år”, medan två andra API:er om 

elpriser stod för 40 721 anrop (2,2 procent), medan de övriga fem API:er som avser 

avbrottsstatistik stod för 3 931 anrop. När det gäller filnedladdningar var 

fördelningen inte lika ojämn även om det även där var populärast med 

elprisstatistik, där två filer av drygt 80 sticker ut i popularitet: ”Genomsnittliga 

elhandelspriset” med 4 992 nedladdningar och ”Elleverantörers priser för 

konsumenter 20 000 kWh/år” med 2 190 nedladdningar (utöver dessa har ingen fil 

fler än 400 nedladdningar). Därefter är det ganska blandat vad som är populärast 

bland de återstående cirka 80 filerna. Bland de fyra filer som fått fler än 100 

nedladdningar utöver ovan nämnda återfinns även avbrottsstatistik, statistik om 

elnätsavgifter och statistik från särskilda rapporter.   

Regeringsuppdrag om att öka transparens kring data och analyser som kan 

bidra till elektrifieringen 

Ei har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vilka data och analyser som finns 

hos myndigheten och som skulle kunna göras mer tillgängliga på ett säkert och 

kostnadseffektivt sätt för att gynna forskning, innovation och affärsutveckling i 

syfte att bidra till en framgångsrik elektrifiering. Ei ska vid genomförandet av 

uppdraget föra dialog med relevanta lärosäten och forskningsinstitut samt med 

näringslivet och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till 

Regeringskansliet senast den 30 juni 2023. 

Resultat: Under hösten 2022 inledde Ei arbetet med uppdraget. Uppdraget utförs 

genom en projektgrupp som har inhämtat synpunkter internt och externt. 

Projektgruppen har börjat kartlägga vilka data och analyser som finns hos Ei och 

som överensstämmer med uppdraget. Projektgruppen genomför uppdraget i 

dialog med en referensgrupp. Första dialogen utfördes i december 2022 och 

ytterligare tre dialoger genomförs under första kvartalet 2023. Referensgruppen 

består av representanter från 25 olika organisationer såsom myndigheter, 

lärosäten, konsultbolag, industrier, energiföretag och intresseorganisationer. 

Rapport om Sveriges el- och naturgasmarknad  

Varje år sammanfattar Ei föregående års utveckling på den svenska el- och 

naturgasmarknaden. Rapporten beskriver hur el- och naturgasmarknaden 
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utvecklas i Sverige och omfattar regleringsfrågor, konkurrensfrågor och frågor om 

försörjningstrygghet. Strukturen på rapporten har tagits fram i samarbete med 

övriga europeiska tillsynsmyndigheter och EU-kommissionen. Rapporten finns 

också på engelska.  

Resultat: Den engelska versionen Sweden´s electricity and natural gas market 2021 (Ei 

R2022:07) skickades till CEER enligt plan för att publiceras tillsammans med övriga 

medlemsstaters nationella rapporter på CEER:s webbplats. Rapporten Sveriges el- 

och naturgasmarknad 2021 (Ei R2022:06) finns publicerad på ei.se. 

Tillsyn enligt ellagens kundnära bestämmelser 

Ei genomför planerade tillsynsinsatser, men kan också starta tillsyn när det 

kommer in en anmälan till Ei eller annan indikation på att lagen inte följs. Vinterns 

höga elpriser ledde till många klagomål från kunder vars fastprisavtal gick ut. 

Avtalen gick då i många fall över till mycket dyrare avtal. Ei granskade hur 

elleverantörerna informerade kunderna innan deras avtal löpte ut. Under 2022 

granskades också hur kunder med timprisavtal får information om elpriser och sin 

förbrukning. Ei har granskat hur energikoncerner i sin kommunikation från 

kundtjänst säkerställer att nät- och elhandelsföretag hålls åtskilda så att kunderna 

förstår vilket företag de kommunicerar med. Utöver detta har Ei också utövat 

tillsyn utifrån enskilda anmälningar som kommit in till myndigheten. Ei har 

fortsatt att övervaka området som kallas oschyssta affärsmetoder. Samverkan har 

skett inom området med myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket, 

Integritetsskyddsmyndigheten, Bolagsverket och Konsumentverket. 

Resultat: Tillsynen över information till kunder med timpris samt tillsynen över 

information när fasta avtal löper ut kommer avslutas i början av 2023. När det 

gäller energikoncerners kommunikation via kundtjänst har Ei förelagt två företag 

att förbättra kommunikationen så det tydligt framgår vilket företag i koncernen 

som står bakom information till kunderna.  

Under 2022 publicerade Ei promemorian Tillsyn på elhandelsmarknaden (Ei 

PM2022:05) om tillsyn på elhandelsområdet år 2021. En motsvarande promemoria 

om tillsynen som genomförts under 2022 kommer publiceras under första halvåret 

2023.  

Tillsyn över inrapporterade uppgifter till Elpriskollen 

Ei har särskilda rutiner för tillsynen över de prisuppgifter och leveransavtal som 

elhandelsföretagen rapporterar in till Ei:s jämförelsesajt för elhandelsavtal, 

Elpriskollen. Rutinen innebär att om Ei upptäcker fel i inrapporterade uppgifter så 

startar en tillsynsprocess i fyra steg, där det slutliga steget är vitesföreläggande. 

Processen avbryts dock när/om rätt uppgifter rapporteras in.  
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Resultat: Syftet med tillsynen är att öka tillförlitligheten i de inrapporterade 

uppgifterna. Det är viktigt att alla uppgifter som rapporteras in är korrekta och 

stämmer överens med de uppgifter som finns på elhandelsföretagets webbplats. 

Målet är ökad kvalitet och regelefterlevnad. En tydlig process gör det även enklare 

att kommunicera med elhandelsföretag som rapporterar fel. Under 2022 har 88 

elhandelsföretag, fördelat på 161 ärenden, kontaktats med uppmaning om att rätta 

felaktigheter. Två av dessa ärenden gick vidare i processen och Ei beslutade att ta 

bort ett eller fler inrapporterade avtal från Elpriskollen samt förelade företagen att 

rapportera in korrekta uppgifter. Ett av elhandelsföretagen rapporterade in 

korrekta uppgifter och Ei avskrev ärendet. Det andra elhandelsföretaget upphörde 

som elhandelsföretag och omfattades därför inte av inrapporteringsskyldigheten 

och Ei avskrev även det ärendet. 

Tillsyn över inrapporterade prisuppgifter för timprisavtal 

Under 2021 tog Ei fram en ny tillsynsmetod och genomförde tillsyn över 

inrapporteringen av timavtal på Elpriskollen. Anledningen är att 

elhandelsföretagen ofta inte visar sina timprisavtal på sin webbplats och Ei kan 

därför inte säkerställa priset utifrån den normala tillsynsprocessen. I stället valdes 

30 elhandelsföretag ut i en tillsynsinsats som startades under april 2021. Ei förelade 

dessa 30 elhandelsföretag att skicka in dokumentation som styrkte att 

prisuppgifterna för ett avtal vid ett givet datum stämde överens med det pris som 

elhandelsföretaget tillämpade mot kunder för det aktuella datumet. 

Resultat: Av de 29 elhandelsföretag2 som Ei granskade hade 15 av dessa 

rapporterat in ett felaktigt pris på Elpriskollen. Ei kunde efter granskningen 

konstatera att kvaliteten på de inrapporterade uppgifterna för timprisavtal var 

lägre än för resterande avtalstyper som rapporteras in. Felen som upptäckts i 

granskningen var av olika slag och resulterade i både för låga och för höga priser. 

Tillsynen resulterade i promemorian Granskning av inrapporterade timprisavtal på 

Elpriskollen (Ei PM2022:04) där Ei bland annat sammanställde och analyserade 

resultatet. Promemorian skickades till alla elhandelsföretag som ingick i tillsynen. 

Den publicerades även på ei.se i april 2022. 

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 

Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör 

det svårare för marknadens aktörer att tillhandahålla tjänster i form av ändrad 

elförbrukning, till exempel efterfrågeflexibilitet. Enligt förordningen (2022:585) om 

elnätsverksamhet har Ei i uppdrag att sammanställa och offentliggöra de tekniska 

krav och andra villkor som elnätsföretagen ställer för tjänster i form av ändrad 

2 Ett av elhandelsföretag som från början ingick i granskningen avslutade sin elhandelsverksamhet 

under tiden granskningen pågick. Företaget ingick av denna anledning inte i resultatet. 



Tillsyn och prövning 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 202 2 39 

elförbrukning. Ei har också undersökt om elhandelsföretag, energitjänsteföretag 

eller andra marknadsaktörer upplever att det finns några hinder för att erbjuda 

den typen av tjänster.  

Resultat: Ei genomför undersökningen varje år. Under 2022 begärde Ei att tio 

elnätsföretag skulle svara på frågor om vilka tekniska krav eller andra villkor som 

de ställer på marknadsaktörer som vill erbjuda tjänster i form av ändrad 

elförbrukning och varför. Ei uppmanade även marknadsaktörer att besvara en 

enkät om upplevda hinder och anordnade en digital workshop då preliminära 

resultat presenterades och ytterligare erfarenheter inhämtades. Undersökningen 

indikerar att det inte finns några tekniska krav eller villkor som hindrar 

efterfrågeflexibilitet, däremot finns det andra generella hinder. Resultatet av 

undersökningen presenteras i rapporten Tjänster för efterfrågeflexibilitet (Ei 

R2022:15). 

Planlagd tillsyn av mätning 

Mätning, beräkning och rapportering av mätvärden är grundläggande för en väl 

fungerande elmarknad. Att kunden får tillgång till mätvärden och relevant 

information om sin förbrukning är bland annat viktigt för att främja 

efterfrågeflexibilitet. Ei har under 2021 och 2022 granskat hur elnätsföretagen 

efterlever den bestämmelse i mätföreskrifterna som anger att ett elnätsföretag ska 

meddela elanvändaren (kunden) utan dröjsmål vid mottagande av fullständig 

anmälan av påbörjande av elleverans (kunden har valt elleverantör i samband med 

flytt till ny bostad/inflytt) och övertagande av elleverans (leverantörsbyte).  

Resultat: Tillsynsinsatsen som inleddes 2021 sammanfattas i promemorian Tillsyn 

mätning och rapportering (Ei PM2022:06). Granskningen fortsatte under 2022 med 

hur fjorton elnätsföretag utformat sina meddelanden. Tyvärr visade tillsynen att 

många nätföretag har problem att leva upp till reglerna.  

Dessutom har Ei påbörjat tillsyn under 2022 avseende kravet på elnätsföretag att 

byta mätmetod inom tre månader från det att kunden begär det. Tillsynen 

omfattade tio nätföretag.  

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2021  

Ei sammanställer varje år en rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Årets 

rapport bygger på statistik för 2021.   

Resultat: Den genomsnittliga leveranssäkerheten i lokalnäten var god under 2021. 

Sett till oaviserade avbrott längre än tre minuter var den genomsnittliga 

avbrottstiden per en elnätskund cirka 63 minuter, men variationen är hög mellan 

elnätskunderna. Cirka 53 procent av elnätskunderna hade inga oaviserade avbrott 

längre än tre minuter medan cirka 7 procent hade fler än tre avbrott. Under 2021 
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drabbades inte Sverige av några stora stormar eller andra större händelser som 

påverkade leveranssäkerheten. Rapporten kan ge incitament och stöd till 

elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät. Den är 

också viktig för att öka kunskapsnivån om elnätens leveranssäkerhet i samhället. 

Leveranssäkerheten för 2021 beskrivs i rapporten Leveranssäkerheten i Sveriges elnät 

2021 (Ei R2022:11). Sammanställningen används som ett underlag för Ei:s tillsyn 

och regelutveckling. Utifrån statistiken i denna rapport har 36 tillsynsärenden 

öppnats. 

Beslut om prövning av nätnyttoersättning 

Elnätsföretagens ersättning till elproducenter vid inmatning av el, den så kallade 

nätnyttoersättningen, regleras i 3 kap. 43 § ellagen (1997:857). Nätnyttoersättningen 

ska motsvara värdet av de minskade kostnader som elproduktionsanläggningen 

bidrar med, både genom minskade energiförluster i nätföretagets elnät och 

minskade överföringsavgifter till det överliggande nätet. Syftet med 

nätnyttoersättningen är att ge incitament till investeringar i 

elproduktionsanläggningar där de gör störst nytta. Det medför incitament till 

energieffektivisering och minskat behov av investeringar i överliggande nät. I de 

fall ett elnätsföretag och en ägare av en produktionsanläggning är oense om 

ersättningen kan ärendet prövas av Ei.  

Resultat: Under 2022 har arbetsprocesser och verktyg vidareutvecklats för att mer 

effektivt hantera pågående prövningar av nätnyttoersättningen och en eventuell 

ökning av antalet prövningar. Ledtiderna har kortats och alla ärenden som inkom 

under 2022 har avslutats, liksom merparten av de ärenden som fanns vid årets 

ingång. Ei:s bild är att nätföretagen i hög grad följer våra beslut i tvisterna. Två av 

de beslut som fattades under 2022 har överklagats till förvaltningsrätten av 

nätföretagen. 

Tillsyn enligt REMIT 

Ei har i uppdrag att bedriva tillsyn enligt lagen (2013:385) om ingripande mot 

marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter, som i sin tur hänvisar 

till EU-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi 

Regulation on wholesale energy market integrity and transparency (REMIT). 

Förordningen förbjuder insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan på de 

europeiska grossistmarknaderna för energi. Enligt förordningen ska Ei samarbeta 

med ACER vid utredning av ett misstänkt brott. I ett senare skede, om Ei bedömer 

att det finns anledning att anta att en överträdelse av förbuden har skett, 

överlämnar Ei ärendet till åklagare vid Ekobrottsmyndigheten. 

Resultat: Ei är ansluten till ACER:s centrala system med inrapporterade 

transaktionsdata från berörda marknadsaktörerna inom EU. Under 2022 har Ei 

granskat flera misstänkta överträdelser. I det fall granskningen resulterar i att det 
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finns anledning att anta att överträdelser av förbuden om marknadsmissbruk eller 

insiderhandel har skett, ska Ei anmäla ärendet till åklagare. Under 2022 har tre 

ärenden anmälts till åklagare. Dessa ärenden har avskrivits hos 

Ekobrottsmyndigheten.  

Parallellt med detta arbete har Ei fortsatt att informera marknadsaktörerna om 

REMIT samt utveckla rutiner och riktlinjer för samverkan med ACER och övriga 

energitillsynsmyndigheter på europeisk och nordisk nivå inom området. 

Under 2022 sammanfattade Ei det arbete som utförts inom 

marknadsövervakningsområdet 2021 i promemorian Marknadsövervakning 2021 (Ei 

PM2022:03). Syftet med promemorian är att stärka förtroendet för marknaden 

genom att öka insynen i hur Ei:s arbete går till.  

Tillsyn enligt transparensförordningen 

Ei har tillsynsansvar över förordning (EU) nr 543/2013 om inlämnande och 

offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna (transparensförordningen). Syftet 

med förordningen är att tydliggöra vilka uppgifter som berörda marknadsaktörer 

måste offentliggöra och på så vis ge elmarknadens aktörer, oavsett storlek, samma 

tillgång till information, vilket är en förutsättning för att marknadsaktörerna ska 

kunna agera på elmarknaden på lika villkor. 

Resultat: Ei har under 2022 haft en löpande tillsyn av de uppgifter som aktörerna 

offentliggör i form av marknadsmeddelanden om otillgänglighet i produktion, 

förbrukning och överföringskapacitet. Denna tillsyn sker samordnat med övriga 

tillsynsmyndigheter i Norden och Baltikum. Om Ei upptäcker avvikande 

marknadsmeddelanden granskas dessa närmare och Ei kan besluta om ett 

föreläggande om rättelse. I syfte att öka kunskapen om transparensregelverket 

informerar Ei om regelverket på ei.se och vid möten med marknadsaktörerna. Ei 

har inte meddelat några förelägganden om rättelse under 2022. 

Oberoende observatörer  

Vissa av de svenska kärnkraftverken är samägda av ett fåtal energiföretag. För att 

motverka otillbörligt samarbete finns sedan tio år tillbaka en uppförandekod som 

bland annat anger vilken information som inte får utbytas mellan företagen, 

exempelvis vid styrelsemöten. De berörda företagen har tagit fram 

uppförandekoden i dialog med Ei och Konkurrensverket.  

Enligt koden ska Ei utse en oberoende observatör i vardera av de samägda 

kärnkraftsbolagens styrelser. De berörda företagen ska årligen skicka in en rapport 

till Ei. Denna rapport ska innehålla en summering av hur arbetet utifrån koden har 

fungerat under året i respektive kärnkraftverk. De oberoende observatörerna kan 

rapportera eventuella avvikelser.  



Tillsyn och prövning 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 202 2 42 

Resultat: Under 2022 har representanterna för de samägda kärnkraftverkens 

styrelser rapporterat till Ei i enlighet med uppförandekoden och de oberoende 

observatörerna har inte rapporterat några avvikelser från uppförandekoden. I 

slutet av 2022 blev samägande på nytt aktuellt i kärnkraftverkets styrelse i OKG 

AB. Ei har därför inlett ett arbete med att nominera en oberoende observatör till 

OKG:s styrelse. 

Beslut om användningen av flaskhalsintäkter 

Det finns särskild EU-reglering om hur så kallade flaskhalsintäkter eller 

kapacitetsavgifter får användas. Ei utövar tillsyn över Svenska kraftnäts och Baltic 

Cables användning av flaskhalsintäkter enligt elmarknadsförordningen.  

Resultat: Under 2022 har Ei fattat beslut om Baltic Cables användning av 

flaskhalsintäkter för perioden 2013–2019. Beslutet överklagades till 

förvaltningsrätten i Linköping och kommunicering pågår fortfarande i domstolen. 

Ei har också samlat in och rapporterat in Svenska kraftnäts och Baltic Cables 

faktiska användning av flaskhalsintäkterna för 2021 till ACER. Ei har också 

omprövat beslutet om Svenska kraftnäts användning av flaskhalsintäkter för 2022 

och medgivit att flaskhalsintäkter används till att sänka elnätstarifferna. Ei har 

också fattat beslut om Svenska kraftnäts användning av flaskhalsintäkterna för 

2023 och även där medgivit att flaskhalsintäkter får användas till att sänka 

elnätstarifferna. 

Under hösten 2022 har Svenska kraftnät också begärt att få använda 

flaskhalsintäkter enligt Rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 

om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna. 

Svenska kraftnäts ansökan om att använda flaskhalsintäkter för att undvika att 

höja de balansansvarigas grundavgift avslogs av Ei. Ei godkände Svenska kraftnäts 

ansökan om att få använda flaskhalsintäkter till ett elprisstöd till elslutkunder med 

ett tillägg om ett tak för automatisk utbetalning.  

I december 2022 inkom Svenska kraftnät med ytterligare en begäran om att få 

använda flaskhalsintäkter till upphandling av förbrukningsflexibilitet. Ansökan 

har beviljats.  

Tillsyn av tillämpning av EU-förordningar 

Under hösten 2022 startade Ei upp ett avdelningsöverskridande projekt som 

kommer följa upp Svenska kraftnäts implementering av EU:s Ren energipaket. 

Bakgrunden till projektet är att Svenska kraftnät i mars 2022 publicerade rapporten 

Implementering av EU-regelverk på Svenska kraftnät (Svk 2021/4974) som 

slutredovisning av sitt regeringsuppdrag om att redogöra för hur de genomfört 

EU:s Ren energipaket. I rapporten redogör Svenska kraftnät för status vad gäller 
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regelefterlevnad gällande elmarknadsförordningen, riskberedskapsförordningen 

och kommissionsförordningarna gällande anslutning, marknad samt drift. Det 

framgår i rapporten att Svenska kraftnät är försenad med att leva upp till 

lagstiftningen på flera områden. Syftet med Ei:s projekt är att bevaka och följa upp 

hur Svenska kraftnät följer dessa kommissionsförordningar enligt gällande EU-

lagstiftning och att ta ett helhetsgrepp om Ei:s granskning och uppföljning 

avseende de brister som Svenska kraftnät själva identifierat i sin rapport. Inom 

detta projekt kommer granskning och uppföljning att pågå under de närmsta åren. 

Tillsyn i form av prövning av metoder och villkor enligt EU:s regelverk 

Under de senaste sju åren har EU:s medlemsstater utarbetat och beslutat en mängd 

regler för el- och gasmarknaderna. EU-förordningarna är ett steg mot att skapa en 

gemensam inre marknad på likvärdiga villkor för el och gas inom EU. Det ska öka 

försörjningstryggheten, bidra till hållbar energiförsörjning och stärka 

konkurrensen på el- och gasmarknaderna till nytta för Europas energikunder. För 

Ei innebär det att myndigheten ska bedriva tillsyn i form av prövning av metoder 

och villkor och fatta beslut i enlighet med förordningarna. Prövningen av metoder 

och villkor sker genom att förslag skickas in, från ett transmissionsnätsföretag eller 

en nominerad elmarknadsoperatör, dels till Ei om hur förordningarna ska tillämpas 

nationellt eller regionalt, dels till ACER för det fall att metoderna och villkoren ska 

avse berörda aktörer inom hela EU. Ei ska i det första fallet granska och godkänna 

förslagen (i vissa fall efter samråd på regional nivå). I vissa fall ska Ei även ta fram 

föreskrifter. I andra fall ska beslut fattas av ACER och då deltar Ei i beredningen av 

ärendet hos ACER liksom tar ställning till ACER:s förslag i ACER:s tillsynsnämnd. I de 

fall Ei av något skäl inte skulle komma överens med övriga berörda 

tillsynsmyndigheter i de regioner som Ei ingår i, ska ACER fatta beslut i dessa ärenden 

istället. Arbetet är styrt av bindande tidsfrister som definieras i EU-förordningarna. 

EU-förordningar inom marknadsområdet 

Ei har under 2022 berett samt tagit flera beslut om tillämpning enligt EU-

förordningar inom marknadsområdet, några beslut har även beretts och fattats av 

ACER. De förordningar med marknadsregler som Ei arbetat med under året är: 

• förordning om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering

av överbelastning (CACM)

• förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet

(FCA)

• förordning om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB

eller balansförordningen).

Resultat CACM: I syfte att följa efterlevnaden av CACM och bereda frågor finns 

en arbetsgrupp inom ACER respektive NordREG som är dedikerad till CACM. 
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Arbetsgrupperna har haft ett flertal möten under året. Ett beslut enligt artikel 44 

om reservförfaranden som berör den svenska systemansvariga för 

överföringssystem har tagits av Ei under året. I ACER:s arbetsgrupp har bland 

annat frågan om utformning av metoderna för prissättning, The Harmonised 

Maximum and Minimum Clearing Price (HMMCP) methodology for Single Day-

Ahead Coupling (SDAC) och The Harmonised Maximum and Minimum Clearing 

Price (HMMCP) methodology for Single Intraday Coupling (SIDC) analyserats. 

Beslut om ändringarna kommer att fattas under 2023.  

Resultat FCA: I syfte att följa efterlevnaden av FCA och bereda frågor finns en 

arbetsgrupp inom ACER som är dedikerad till FCA. Gruppen har träffats löpande 

under 2022. I den nordiska regionen som Sverige tillhör har Ei och den finska 

tillsynsmyndigheten enligt artikel 30 FCA konstaterat att myndigheterna inte är 

överens om långsiktiga risksäkringsprodukter mellan Sverige och Finland. 

Ärendet har därför hänvisats till ACER istället i enlighet med regelverket och 

prövats av ACER som beslutat i linje med Ei:s inställning i ärendet. Ärendet har 

därefter överklagats till ACER:s överklagandenämnd av den finska 

systemoperatören. Beslut förväntas under våren 2023. Vidare har Sverige och 

Danmark enligt samma artikel genomfört ett gemensamt samråd om långsiktiga 

risksäkringsprodukter på elområdesgränserna mellan Sverige och Danmark.  

Resultat EB: Under året har Ei och ACER fattat ett flertal beslut och handlagt ett 

flertal komplicerade ärenden som syftar till att inrätta en gemensam marknad för 

balansenergi och balanskapacitet inom EU. I ärendena samråder Ei med 

energitillsynsmyndigheterna inom EU och med ACER.  

Ei har under året remitterat förslag till nya villkor för leverantörer av 

balanstjänster och balansansvariga parter enligt artikel 18 i EU:s balansförordning. 

Ei avser fatta beslut i ärendet under första kvartalet 2023. Ei har beviljat Svenska 

kraftnät undantag från skyldigheten att ansluta till de europeiska 

balansplattformarna för manuell respektive automatisk balansenergi. Undantagen 

innebär att Svenska kraftnät får uppskov med att ansluta sig till plattformarna till 

juli 2024. Svenska kraftnät har även ansökt hos Ei om ändring i 

genomföranderamen för de två plattformarna. Ändringarna har beviljats. Ei har på 

ansökan av Svenska kraftnät under året handlagt ärenden enligt artikel 33, 34, 37, 

38, 40 och 41 i balansförordningen. Beslut i dessa ärenden planeras under 2023.  

Tekniska EU-förordningar 

Under året har Ei arbetat med genomförande av de tekniska EU-förordningarna 

avseende anslutning till samt drift av elnätet.  

De tekniska förordningar som Ei arbetat mest med under året är:  
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• förordning om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av

generatorer (RfG)

• förordning om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och

återuppbyggnad avseende elektricitet (ER)

• förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO)

Resultat RfG: Ei publicerar kontinuerligt och transparent de beslut Ei fattar efter 

anmälan om modernisering av kraftproduktionsmoduler enligt artikel 4.1 a i RfG. 

Befintliga kraftproduktionsmoduler av typ C och D kan omfattas av reglerna om 

de ändras i sådan omfattning att deras anslutningsavtal måste ses över grundligt. 

Det är Ei som, efter att nätföretaget först gjort en egen bedömning och meddelat Ei, 

beslutar om omfattningen av ändringen är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs 

och vilka bestämmelser i RfG som i så fall ska tillämpas efter ändringen.  

Ei svarar kontinuerligt på frågor kring den tekniska lagstiftningen och har bland 

annat prövat 11 ärenden gällande vilka krav som ska tillämpas efter ombyggnation 

av befintliga kraftproduktionsmoduler. Ei har även fattat ett vägledande beslut 

gällande mindre ombyggnationer. Beslutet innebär att Ei justerar kriterierna för 

bedömning av ombyggnationens omfattning så att Ei även fattar beslut om vilka 

krav som ska tillämpas även vid mindre ombyggnationer. Det harmoniserar 

tillämpningen av krav vid ombyggnation såväl inom Sverige som EU och minskar 

risken för överklaganden av Ei:s beslut. Enligt nätkoderna ska vissa kravnivåer 

fastställas av varje medlemsstat, det ska möjliggöra viss frihet för nationella behov. 

Ei har uppmärksammat att andra nordiska länder har en annan kravbild vad gäller 

flera av dessa generellt tillämpliga nationella tekniska kravnivåerna. Ei har därför 

undersökt skillnaderna mellan de nordiska ländernas kravnivåer för att undersöka 

om en harmonisering behövs. Ei publicerade en kartläggning under 2022, i 

rapporten jämförs de svenska kraven med de nordiska och tyska nationella 

kravnivåerna.  Under 2022 aviserade Ei, gemensamt med Svenska kraftnät som ska 

ta fram underlag för de nationella kraven, att föreskrifterna ska revideras.  

Under hösten 2022 påbörjade Ei en tillsyn för att säkerställa att elnätsföretag följer 

kraven i kommissionsförordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). RfG 

syftar till att öka försörjningstryggheten, bidra till en hållbar energiförsörjning och 

säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el. I tillsynen ska 

elnätsföretagen besvara frågor om anslutningsavtal. Ei kommer även granska om 

elnätsföretagen uppfyller kraven att publicera information och dokument inom 

ramen för överensstämmelseprovning. Tillsynen kommer att pågå under 2023. 

Resultat ER: Under 2020 inkom Svenska kraftnät med en provningsplan till Ei. Då 

den hade flera brister kunde den inte godkännas och kompletteringar av 

provningsplanen har inte inkommit. Ei har därför, under 2022, beslutat om att 
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inleda tillsyn. Ei har förelagt Svenska kraftnät att inkomma med en fullständig 

provningsplan i enlighet med EU-förordningen ER. Syftet med provningsplanen är 

att identifiera den utrustning och de resurser som är relevanta för 

systemskyddsplanen och återuppbyggnadsplanen och som måste provas. Arbetet 

med tillsynsärendet fortsätter under 2023. 

Resultat SO: Av SO framgår att Svenska kraftnät ska vara med och ta fram ett 

antal metoder och villkor vad gäller driften av elöverföringssystemet. Några av 

dessa metoder och villkor tas fram gemensamt av samtliga 

transmissionsnätsföretag inom EU medan andra tas fram av 

transmissionsnätsföretag inom synkronområdet för Norden. I samband med detta, 

har Ei jobbat med de nya förslagen från Svenska kraftnät till uppdaterad metod för 

rampbegränsningar för aktiv uteffekt, uppdaterad metod för 

dimensioneringsregler för frekvenshållningsreserver (FCR), uppdaterad metod för 

ytterligare egenskaper hos frekvenshållningsreserverna och uppdaterad metod för 

dimensioneringsregler för frekvensåterställningsreserver (FRR) tillsammans med 

de andra tillsynsmyndigheterna i våra grannländer. Ei har tillsammans med de 

övriga nordiska tillsynsmyndigheterna inom NordREG haft regelbundna 

uppföljningar gällande tidigare godkända metoder samt arbete med framtagning 

av pågående förslag med nordiska transmissionsnätsföretag. Ei har godkänt 

Svenska kraftnäts förslag till uppdaterad metod för rampbegräsningar för aktiv 

uteffekt under 2022. Arbete med andra förslag fortsätter under 2023. Ei har tagit 

emot utkast till nya förslag till uppdaterade metoder för rampbegränsningar för 

aktiv uteffekt och utbyte/delning av FRR. De slutliga förslagen till dessa två 

metoder kommer att överlämnas till de nordiska tillsynsmyndigheterna för beslut i 

början av 2023. Ei bidrar med uppgifter till ACER om implementering av SO i 

Sverige. Ei har jobbat med ACER:s senaste monitoring report gällande SO, som har 

publicerats av ACER.  

Tillsyn av regelverken på internationell nivå 

Genom den europeiska energitillsynsmyndigheten ACER har Ei en roll även i 

tillsynen av den inre marknaden för el och gas på internationell nivå. ACER gör 

regelbundna uppföljningar av att regelverket för EU:s el- och gasmarknad följs av 

de aktörer som omfattas av reglerna. Ei bidrar med uppgifter till ACER om 

svenska förhållanden. ACER utformar rekommendationer och yttranden med 

anledning av sin tillsyn. Yttrandena innehåller information om hur regelverket 

följs, rekommendationer samt förslag till förändringar och förbättringar för att 

säkerställa efterlevnaden av regelverken.  

Ei:s generaldirektör är ledamot av ACER:s tillsynsnämnd. Tillsynsnämndens 

uppgift är att ge råd till ACER:s chef i den löpande verksamheten. Innan ACER 

offentliggör yttranden, rekommendationer och förslag till vissa beslut ska 

tillsynsnämnden också godkänna dessa. I dessa fall måste ACER ha stöd av en 
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kvalificerad majoritet av tillsynsnämndens ledamöter. Varje land har en röst i 

ACER:s tillsynsnämnd.  

En medarbetare på Ei är vice ordförande i ACER:s arbetsgrupp för el, ACER EWG. 

Ei deltar därutöver i merparten av de arbetsgrupper och task forces som skapats i 

syfte att bistå i ACER:s uppdrag. Det gäller grupper som hanterar frågor om 

grossistmarknaden för el och gas, tillsyn och övervakning enligt REMIT samt 

slutkundsmarknadsfrågor. Totalt sett deltar ett tjugotal av Ei:s medarbetare i dessa 

grupper. Verksamheten som samarbetet avser beskrivs i ACER:s fleråriga 

programdokument.  

Ei deltar även i CEER som är en frivilligorganisation för energitillsynsmyndigheter 

inom Europa där cirka 30 europeiska länders tillsynsmyndigheter deltar. Även 

CEER genomför viss uppföljning av hur EU:s regelverk följs av marknadens 

aktörer. Ei:s generaldirektör är ledamot i CEER:s generalförsamling. 

Verksamhetens innehåll framgår av CEER:s årliga verksamhetsprogram.  

En medarbetare på Ei är vice ordförande i CEER:s arbetsgrupp för el, CEER EWG. 

Ei deltar därutöver i merparten av de arbetsgrupper och task forces som skapats 

inom ramen för CEER:s samarbete. Det gäller grupper som hanterar frågor om 

grossistmarknaden för el och gas, tillsyn och övervakning enligt REMIT samt 

slutkundsmarknadsfrågor. Totalt sett deltar ett tjugotal Ei-medarbetare i dessa 

grupper.  

Resultat: Genom politiska beslut och gemensamma EU-regelverk sker handel med 

el och gas på en gemensam inre marknad inom EU. Naturgas handlas också från 

länder utanför EU och är därför internationell i många avseenden. Genom de 

gemensamma regelverken blir marknaderna sammankopplade i allt högre grad. 

Genom att Ei deltar aktivt i samarbetsorganisationers verksamhetsprogram och 

deltar i arbetsgrupper bidrar Ei till granskning, uppföljning och utveckling av EU:s 

el- och gasmarknad. Arbetet i arbetsgrupperna leder också till gemensamma 

tolkningar av det regelverk som är beslutat på EU-nivå och som tillämpas i EU-

länderna. Arbetet innebär att tillsyn och övervakning av el- och gasmarknaderna i 

EU:s länder till viss grad samordnas. Ei deltar i ACER:s arbete dels genom att 

lämna synpunkter och underlag då olika ärenden bereds i arbetsgrupper och i 

tillsynsnämnden, dels genom att delta i beslutsprocessen i tillsynsnämnden och då 

antingen godta eller förkasta alternativt lämna förslag till ändringar i ACER:s 

förslag till beslut. ACER har under 2022 fattat beslut i ett femtontal ärenden, till 

exempel ACER Decision 17-2022 on Svenska kraftnät’s Request for a Derogation 

from the 70% Requirement. Vidare har ACER publicerat rekommendationer. 

Exempel på rekommendationer återfinns till exempel i ACER Market Monitoring 

Report 2021 – Decarbonised Gases Volume respektive ACER Market Monitoring Report 
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2021 - Energy Retail and Consumer Protection Volume. Vidare har ACER publicerat ett 

flertal övervakningsrapporter där olika regelverk följts upp.  



Tillstånd 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 202 2 49 

Tillstånd 

I samhället finns ett stort behov av att både förnya gamla ledningar och förstärka 

nätkapaciteten. Behovet av ny kapacitet har ökat de senaste åren till följd av 

bostadsbyggande, nya industrier, ökad elektrifiering och ökad elanvändning. 

Omställningen av industrin och fossilfria transporter medför en kraftig ökning av 

elbehovet. Därtill kommer den för energiomställningen så viktiga anslutningen av 

ny elproduktion. Den kräver dels nya ledningar för att ansluta framförallt 

vindkraftsparker, dels förstärkningar i befintligt nät för att hantera en mer 

väderberoende elproduktion. 

En stor del av Ei:s verksamhet handlar om att ta ställning till ansökningar om 

tillstånd (koncession) för el- och gasledningar. Merparten av ansökningarna avser 

elledningar. Ei:s prövning sker enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) 

respektive lagen (1978:160) om vissa rörledningar samt miljöbalken (1998:808) och 

delar av artskyddsförordningen (2007:845). Vid varje ansökan om tillstånd gör Ei 

en prövning av syftet med ledningen, men också av om bästa möjliga plats och 

bästa möjliga teknik är vald. Den slutliga bedömningen bygger på en helhetsbild 

där samhällets intresse av en ledning vägs mot de intrång som den orsakar. 

Regeringens budgetsatsning på Ei för 2022 har resulterat i en utökning av 

tillståndsverksamheten med ett tjugotal medarbetare. Hösten 2022 aviserade 

regeringen ytterligare budgetförstärkningar till myndigheten vilket möjliggör att 

tillståndsverksamheten kan utökas med ytterligare sex tjänster under 2023. 
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Mål för 2022 inom tillståndsområdet 

I denna årsredovisning har Ei valt att bedöma resultatmålen utifrån hur väl 

aktiviteterna är genomförda. Aktiviteterna ligger till grund för att vi på sikt ska nå 

våra effektmål. 

Effekt- och resultatmål samt aktiviteter 2022 – tillstånd 

Ei har formulerat effektmålen på ett sätt som gör att de ska kunna användas och 

vara aktuella under ett antal år framåt. Nedan beskrivs hur Ei har arbetat under 

2022 med aktiviteter och resultatmål för att åstadkomma en förflyttning i riktning 

mot effektmålen inom området. 

Resultatmål – Vi har en effektiv handläggning och 

handläggningstiderna minskar kontinuerligt 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Handlägga fler ansökningar om ny koncession

2022 jämfört med 2021. 

1. Ei har fattat beslut i 73 ärenden avseende ny 

nätkoncession under 2022, varav 17 avsåg 

ändring. Under 2021 fattade Ei 62 beslut. Den 

genomsnittliga handläggningstiden har minskat 

från 18 till 15 månader. 

Bedömning: Genom handläggningen skapar Ei 

förutsättningar för att elnätet byggs ut. 

Effektmål: Samhällets intresse av långsiktigt 

leveranssäkra nät och en hållbar utveckling 

tillgodoses. 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

2. Avsluta majoriteten av alla ärenden om

förlängning av nätkoncession. 

2. Den nybildade Förlängningsenheten har 

arbetat fokuserat och metodiskt med att driva 

handläggningen framåt. Det har resulterat i att 

Ei fattat beslut i 75 ärenden om förlängning av 

nätkoncession, vilket är en avsevärd ökning från 

föregående år. Under 2021 fattades 35 beslut. 

Målet var dock att majoriteten av 

ärendebalansen på 230 ärenden skulle avslutas 

under året. En bidragande orsak till att fler 

ärenden inte kunnat avslutas är att nätföretagen 

i hög grad begärt anstånd att komma in med 

kompletteringar. 

Bedömning: Genom handläggning av 

förlängningsärenden skapar Ei förutsättningar 

för att befintligt elnät ska kunna fortsätta drivas. 

Effektmål: Samhällets intresse av långsiktigt 

leveranssäkra nät och en hållbar utveckling 

tillgodoses 

Resultatmål – Vi förtydligar kraven i vår prövning och förenklar 

koncessionshanteringen för våra intressenter 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Skapa förutsägbarhet och effektivitet genom

att kommunicera tydliga krav i prövningen. 

1. Ei har löpande kommunicerat tydligt med 

sökandena i möten och under handläggning av 

enskilda ärenden. Riktad kontakt har tagits med 

nätföretag vars ansökningar har återkommande 

brister. Ei har därutöver, bland annat, deltagit i 

möten med Energiföretagens artskyddsgrupp 

och genomfört en utbildning avseende 

regelverket om icke koncessionspliktiga nät. 

Bedömning: Tydlig kommunikation och 

förutsägbarhet underlättar för sökanden att 

komma in med rätt underlag i ansökningarna 

vilket bidrar till en mer effektiv 

prövningsprocess. 

Effektmål: Samhällets intresse av långsiktigt 

leveranssäkra nät och en hållbar utveckling 

tillgodoses 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

2. Öka den externa samverkan för att skapa 

förståelse och samsyn kring tillståndsprocessen. 

2. Ei har kontinuerligt fört dialog med aktörer

som är aktiva i tillståndsprocessen, för att skapa 

en gemensam bild av roller, ansvar och 

förväntningar. Ei har ökat utbytet med berörd 

länsstyrelse under handläggningen av 

koncessionsärenden och samarbetet med 

Lantmäteriet har fördjupats (se aktivitet 3. 

nedan). Ei är representerade i AGON-samarbetet 

i Norrbotten och deltar på seminarier och 

branschkonferenser, såsom Almedalsveckan, 

Elnätsdagarna och Energitinget. 

Bedömning: Genom samverkan och dialog med 

nätföretag och andra myndigheter i olika forum, 

ökar tillgängligheten. Detta leder i sin tur till att 

risken för tidsödande missförstånd minskar. 

Effektmål: Samhällets intresse av långsiktigt 

leveranssäkra nät och en hållbar utveckling 

tillgodoses 

3. Inleda arbetet med att utveckla arbetssätt,

testa och implementera åtgärder som väsentligt 

kortar ledtiderna för elnätsutbyggnaden, i 

samråd med relevanta myndigheter och aktörer 

3. Ei har valt ut fem nätutvecklingsprojekt där Ei

tillsammans med Lantmäteriet och berörd 

länsstyrelse identifierat och testat en stor mängd 

åtgärdsförslag. 

Bedömning: Genom att Ei tillsammans med 

andra aktörer förtydligar roller och ansvar och 

arbetar för att korta ledtiderna i 

prövningsprocessen möjliggörs en effektiv 

utbyggnad av elnät. 

Effektmål: Samhällets intresse av långsiktigt 

leveranssäkra nät och en hållbar utveckling 

tillgodoses 

Sammanfattande bedömning 

Ei bedömer att resultatet för verksamhetsgrenen tillstånd är tillfredsställande3. De 

aktiviteter inom tillståndsområdet som varit planerade för året har i stort kunnat 

utföras enligt plan samtidigt som ett stort antal nya medarbetare har introducerats. 

Jämfört med föregående år har fler ärenden kunnat avgöras inom flera 

ärendekategorier och ärendebalanser har därmed kunnat minskas när resurser har 

tillförts. För ärenden om ny koncession har handläggningstiden kunnat kortas 

jämfört med föregående år. Ei kommer fortsätta utveckla sina processer för att 

kunna korta handläggningstiderna ytterligare och arbeta ner ärendebalanser. 

3 Bedömningskriterier beskrivs i avsnittet Verksamhetsstyrning på s.15–16. 
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Den genomförda verksamheten har bidragit till att ledningar byggs på ett sätt som 

på bästa sätt möter samhällets behov utifrån en helhetsbild som väger in olika 

intressenters perspektiv.  

Prestationer och jämförelser 

Här presenteras de viktigaste uppdragen inom verksamhetsgrenen tillstånd samt 

de prestationer som myndigheten har lagt mest tid på under året. 

I tabellen har Ei valt att jämföra de prestationer som är desamma som föregående 

år för att få en jämförbarhet. 

Tabell 2 Jämförelse prestationer tillstånd 2020–2022* 

Prestationer tillstånd Volym 

2022 

Kostnad 

2022 tkr 

Volym 

2021 

Kostnad 

2021 tkr 

Volym 

2020 

Kostnad 

2020 tkr 

Koncessionsärenden 432 62 828 329 53 419 431 35 741 

*Volymuppgifterna i tabellen avser avslutade ärenden i Ei:s ärendehanteringssystem. Att antalet avslutade

ärenden skiljer sig från antalet beslutade ärenden i löptexten i detta kapitel beror på att koncessionsärendena

stängs först efter att överklagandetiden har löpt ut. I antalet beslutade koncessionsärenden ingår även beslut om

icke koncessionspliktiga nät samt övriga förekommande ärendetyper inom området.

Förklaring av volym och kostnad i tabellen ovan 

Ei har under året hanterat en stor mängd ärenden, varav många varit komplexa 

och tagit mycket resurser i anspråk i form av utredningsarbete och dialog med 

berörda parter. Nya regler infördes i ellagen den 1 augusti 2021, vilket medfört att 

Ei under 2022 handlagt flera nya ärendetyper och lagt resurser på att utveckla ny 

praxis. Utöver det har Ei under året introducerat ett flertal nya medarbetare och 

utvecklat effektivare interna processer vilket också har varit resurskrävande.  

Antalet frågor och ansökningar om ledningar som inte behöver tillstånd, så kallade 

icke koncessionspliktiga nät, har ökat avsevärt under 2022, bland annat till följd av 

att nya regler om delning av energi införts. Ei har även lagt ner stort arbete på 

handläggning av äldre ärenden om förlängning av nätkoncession. Det arbetet 

återspeglas inte i helt i tabellen ovan, då många ärenden fortfarande är under 

handläggning. 

Exempel på årets prestationer 

Effektivisering av koncessionshandläggningen 

Ei har, i regleringsbrevet för 2022, ett krav från regeringen att redovisa hur 

myndigheten har arbetat med att förkorta och effektivisera handläggningstiderna 

för koncessionsärenden, resultatet för ärendebalanserna för olika kategorier av 

ärenden och hur ärendebalanserna har förändrats över tid.  
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Resultat: Ei har under flera års tid arbetat aktivt för att effektivisera arbetssätt och 

organisation vad gäller koncessionsansökningar. Under 2022 har stora resurser 

lagts på att testa nya arbetssätt inom ramen för Uppdrag Kortare ledtider. Arbetet 

med att implementera resultat och lärdomar från det uppdraget i den löpande 

verksamheten ska påbörjas under 2023. 

Ei har vidare arbetat aktivt för att öka användandet av den digitala 

ansökningstjänst med företagsportal, Dinkel, som lanserades under 2021. Ei har 

genomfört sammanlagt fyra webbinarium där tjänsten har förevisats och 

nätföretag har kunnat ställa frågor. Under sista kvartalet 2022 kom 74 procent av 

alla ansökningar om ny nätkoncession in via Dinkel, vilket är en stor ökning i 

jämförelse med kvartal 1 och 2 2022 och helåret 2021. 

Under hösten 2022 genomfördes en processöversyn som resulterade i antagande 

av vägledande principer för Ei:s tillståndshandläggning samt en ny metod för 

arbete med ständig utveckling som har testats och implementerats. Ei har vidare 

arbetat fram en effektiv rutin för konsultation med samiska företrädare, med 

anledning av det nya regelverk som trädde i kraft den 1 mars 2022. 

Tillståndsprövningen har prioriterats när Ei fördelat budgetförstärkningar. Under 

våren 2022 såg Ei över och justerade sin introduktionsplan med syfte att ge de nya 

medarbetarna förutsättningar att så snabbt som möjligt komma in i och bidra i 

verksamheten. En utvärdering ska ske under våren 2023. 

Utvecklingen i ärendebalanserna för ärendekategorierna ”Nätkoncession för linje” 

och ”Förlängning av nätkoncession för linje” presenteras i nedanstående tabell.  

Tabell 3 Ärendebalanser över tid 2019–2022 

Utgående balans, antal öppna ärenden 2022 2021 2020 2019 

Nätkoncession för linje 104 121 90 86 

Förlängning av nätkoncession för linje 150 2304 227 241 

En närmare beskrivning av utvecklingen under året för de olika 

ärendekategorierna som hanteras inom tillståndsprövningen presenteras under de 

efterföljande rubrikerna. 

Ny nätkoncession för linje 

De allmänna kraven på koncessionsansökningar och omfattningen av den 

prövning Ei gör har gradvis ökat. Detta märks delvis genom domstolspraxis, men 

4 Att antalet inneliggande förlängningsärenden ökade från 2020 till 2021 beror i första hand på att en 

stor mängd av ansökningarna omfattade flera ledningar och därför delats i flera ärenden. 
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inte minst i yttranden från tunga remissinstanser och ett ökat intresse från 

markägare och andra som berörs. 

Det är regel snarare än undantag att Ei tvingas kräva komplettering av 

nätföretagens ansökningar då det ofta finns brister och/eller saknas avgörande 

information. Det kan bland annat röra sig om avsaknad av vissa tekniska och 

ekonomiska uppgifter, bristande artskyddsutredningar, otydliga skyddsåtgärder 

och bristande alternativredovisning. Kompletteringar tar mycket tid i anspråk och 

medför avsevärt längre handläggningstid jämfört med om ärendena var kompletta 

från början. En orsak till bristerna är sannolikt den generella tidspressen i 

branschen då Sverige är inne i en kraftig utbyggnadsfas av elnätet. Ei återkopplar 

dessa brister vid separata möten med de aktörer som är vanligast förekommande 

som sökande, och har så gjort under flera år. 

Resultat: Under 2022 har det kommit in 77 ansökningar om nätkoncession för linje, 

varav 28 avsåg ändring. Möjligheten att genom ett delvis förenklat förfarande 

ändra en befintlig nätkoncession infördes den 1 augusti 2021, genom en 

lagändring. Dessförinnan hanterades ändring av en lednings sträckning, utförande 

eller tillåtna spänning som ansökan om ny nätkoncession. Det är därför relevant att 

inkludera ändring i resultatuppföljningen för 2022, för att resultatet ska bli 

jämförbart från år till år. 

Under 2022 har Ei fattat beslut i sammanlagt 73 ärenden, varav 56 beslut om ny 

nätkoncession och 17 om ändring. Motsvarande siffra för 2021 var 62 beslut. Vid 

utgången av 2022 hade Ei 104 inneliggande ansökningar om ny nätkoncession 

respektive 21 om ändring. Motsvarande siffra för 2021 var 122 nyansökningar. 

Ei:s handläggningstid för ansökningar om nätkoncession för linje, ny och ändring, 

har minskat under 2022, till i genomsnitt 15,2 månader. 

Medianhandläggningstiden var 13,7 månader. Den genomsnittliga 

handläggningstider för nätkoncession för linje exklusive ändring var 17,8 månader 

och medianen 15,2 månader. 2021 var den genomsnittliga handläggningstiden för 

ny nätkoncession 18 månader. 

Handläggningstiden i enskilda ärenden varierar betydligt beroende på ärendets 

omfattning och komplexitet. Det är tydligt att möjligheten att ändra befintliga 

nätkoncessioner har haft positiv effekt på ledtiderna och handläggningstiden var i 

genomsnitt sex månader kortare i ärenden där en betydande miljöpåverkan inte 

kan antas. Handläggningstiden drivs i gengäld upp i de ärenden där Ei efter den 

inledande granskningen tvingas begära omfattande kompletteringar med lång 

svarstid, liksom när omtag behöver göras när nätföretaget ändrar sin ansökan på 

grund av att starka invändningar framförs under Ei:s remiss. 
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Under året har Ei även arbetat med en rad andra koncessionsrelaterade ärenden, 

såsom förhandsmedgivande, förlängd färdigställandetid, återkallelse och 

överlåtelse av nätkoncession för linje, medgivande till marktillträde och 

ledningsrättsförrättning. Totalt har Ei beslutat i 94 sådana ärenden under 2022. 

Projekt av gemensamt intresse 

Svenska kraftnät och den finska stamnätsoperatören Fingrid planerar att bygga en 

ny transmissionsnätsledning mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland. 

Projektet kallas Aurora Line och ingår i sin helhet i EU-kommissionens lista över 

projekt av gemensamt intresse, Project of Common Interest (PCI). Ledningen är en 

så kallad utlandsförbindelse, varför Ei bereder ansökan och regeringen fattar 

beslut. 

Under 2021 återförvisade regeringen Svenska kraftnäts ansökningar om en ny 

transmissionsnätsledning från Ekhyddan till Nybro respektive Nybro till Hemsjö 

till Ei. Även dessa är upptagna på PCI-listan. 

Resultat: Svenska kraftnäts ansökan Aurora Line kom in till Ei i september 2021. Ei 

har granskat ansökan och begärt kompletteringar. Ei:s remissförfarande inleddes i 

mars 2022 och Svenska kraftnät har under hösten getts möjlighet att bemöta de 

synpunkter som kom in, från bland andra Länsstyrelsen och Miljöministeriet i 

Finland. Ei avser att överlämna ärendet till regeringen för beslut under första 

kvartalet 2023. 

Ei har under 2022 fattat nytt beslut om ledningen mellan Ekhyddan och Nybro 

respektive fastställt villkor avseende ledningen mellan Nybro och Hemsjö. 

Förlängningsärenden 

Ei har en stor mängd äldre ärenden där tillståndet för en befintlig ledning inte 

längre gäller. Ei fick till 2021 utökade resurser för att arbeta med dessa så kallade 

förlängningsärenden och arbetet har under 2022 fortsatt i en ny enhet. 

Många av förlängningsärendena är äldre vilket medför att det ofta krävs 

komplettering av underlaget. Nätföretagen har under 2022 fortsatt att begära 

anstånd när Ei har begärt kompletteringar, vilket har lett till att Ei inte kunnat 

komma vidare med handläggningen av ärendena i önskad takt. Ei:s arbete med att 

begära kompletteringar, remittera ansökningar och fatta beslut har resulterat i att 

merparten av ärendena flyttats framåt i handläggningsprocessen. 

Resultat: Ei har under 2022 fattat beslut i 75 förlängningsärenden, jämfört med 35 

beslut under 2021. 70 ansökningar har remitterats. Vid utgången av 2022 hade Ei 
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150 inneliggande ansökningar om förlängning av nätkoncession för linje. 

Motsvarande siffra för 2021 var 230 förlängningsärenden.5 

Nätkoncession för område 

Ei hanterar även ansökningar om nätkoncession för område. Från och med den 

1 augusti 2021 infördes möjligheten att ansöka om en områdeskoncession med en 

bestämd högsta och lägsta tillåten spänningsnivå, så kallad områdeskoncession för 

regionnät. 

Resultat: Ei har under 2022 fått in tre ansökningar om nätkoncession för område, 

varav en avsåg områdeskoncession för regionnät. Ei har under samma tid fattat 

beslut om spänningshöjning av en befintlig områdeskoncession. Ei har vidare 

under 2022 fattat 45 beslut om att justera gränserna mellan två, eller flera, 

områdeskoncessioner. 

Icke koncessionspliktigt nät 

Ei ger bindande besked om ledningsnät som inte ska omfattas om kravet på 

nätkoncession utan istället klassas som icke koncessionspliktigt nät (IKN).  

Resultat: Antalet frågor och begäranden om bindande besked om undantag från 

kravet på nätkoncession ökade kraftigt under 2022, till följd av att nya regler om 

delning av energi införts. Under 2022 mottog Ei 100 begäranden om bindande 

besked, jämfört med 52 under 2021. Ei fattade beslut i 40 IKN-ärenden. 

Motsvarande siffra för 2021 var 29 beslut. 

Därutöver hanterar Ei en mängd frågor kopplade till den här ärendetypen. Det 

beror framför allt på det ökade intresset för olika typer av småskalig elproduktion 

såsom solceller. Intresset har ökat tack vare införandet av ett nytt undantag om 

delning av energi, men även att den energiomställning som sker i samhället har 

påverkat intresset för lokalt producerad el. Med anledning av ökningen av antalet 

ärenden har Ei under året tillfört ytterligare resurser till handläggningen av IKN-

ärenden. 

Uppdrag Kortare ledtider 

I september 2021 fick Ei i uppdrag av regeringen att, tillsammans med 

Lantmäteriet och relevanta länsstyrelser, utveckla och testa nya arbetssätt för en 

koordinerad process för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att 

bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Ei har fått i uppdrag att leda arbetet 

som ska redovisas till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 1 maj 2023. 

5 Anledningen till att utgående balans för 2021 minus beslutade ärenden och utgående balans för 2022 

inte överensstämmer beror på att några ärenden klassats om under det gångna året. Sammanslagning 

och delning av ärenden har skett, vilket gör det svårt att i detalj jämföra balanserna från år till år. 
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Resultat: Under 2022 har Ei kartlagt nätutvecklingsprocessen tillsammans med 

Lantmäteriet samt länsstyrelserna i Norrbottens, Södermanlands, Västra Götalands 

och Kronobergs län. Representanter från Ellevio, Eon, Skellefteå kraft och Svenska 

kraftnät bidrog med information ur nätägarperspektiv. 

Ei har vidare valt ut fem nätutvecklingsprojekt, efter ett nomineringsförfarande. I 

dessa projekt har Ei samarbetat med den sökande, Lantmäteriet och berörd 

länsstyrelse för att identifiera, analysera, testa och utvärdera en mängd potentiellt 

ledtidskortande åtgärder. Arbetet med uppdraget fortsätter under 2023. 

Uppdrag att följa upp handläggningstider och service 

I september fick Ei, tillsammans med en rad andra myndigheter, i uppdrag av 

regeringen att följa upp mål om handläggningstider samt bemötande och service, 

för den eller de ärendetyper som har störst betydelse för företag. Uppdraget ska 

redovisas till Tillväxtverket årligen och första rapporteringstillfället är den 

15 februari 2023. 

Resultat: Under hösten har Ei fört dialog med Tillväxtverket och gett förslag på 

ärendetyper att följa upp, och landat i att rapportering ska ske avseende ny 

nätkoncession och ändring. Arbetet med uppdraget fortsätter under 2023. 
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Regelutveckling 

Ei ska enligt instruktionen följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och 

fjärrvärmemarknaderna och lämna förslag till ändringar i regelverk eller till andra 

åtgärder för att främja marknadernas funktion. Ei ska också främja 

efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och verka för energieffektivitet och effektiv 

konkurrens på elmarknaden och naturgasmarknaden.  

För Sveriges räkning ska Ei bidra till utvecklingen av regelverk inom Norden och 

EU för att skapa likvärdiga förutsättningar på el- och naturgasmarknaderna och 

undanröja hinder för en gränsöverskridande handel med el och naturgas. Ei ska 

också samarbeta med europeiska energitillsynsmyndigheter. Detta sker inom 

ramen för organisationerna ACER, CEER och NordREG. Ei ska vid behov utbyta 

erfarenhet och kunskap inom myndighetens ansvarsområde med 

energitillsynsmyndigheter inom och utanför EU. Detta sker bland annat inom 

ramen för Ei:s deltagande i OECD i gruppen Network of Economic Regulators. 

Ei:s regelutveckling vilar på två ben, regeringsuppdrag (regleringsbrev, särskilda 

beslut och uppdrag i myndighetsinstruktionen) och egeninitierade utredningar 

eller aktiviteter inom Ei:s ansvarsområde, som exempelvis ändringar av egna 

föreskrifter.  

Regelutvecklingens andel av Ei:s totala verksamhet är i hög grad styrd av 

omfattningen av uppdrag från regeringen och av utvecklingen av EU-lagstiftning. 

Uppdragen från regeringen syftar vanligen till att undersöka eller kartlägga 

sakförhållanden och lämna förslag till ändringar i regelverk eller marknadernas 
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funktionssätt. Den egeninitierade regelutvecklingen kan genomföras i olika former, 

såsom utredningar som exempelvis resulterar i rapporter, lagförslag eller ändrade 

föreskrifter och allmänna råd, eller deltagande i internationellt samarbete med 

övriga tillsynsmyndigheter.  

Mål för 2022 inom regelutveckling 

I denna årsredovisning har Ei valt att bedöma resultatmålen utifrån hur väl 

aktiviteterna är genomförda. Aktiviteterna ligger till grund för att vi på sikt ska nå 

våra effektmål. 

Effekt- och resultatmål samt aktiviteter 2022 – 

regelutveckling 

Ei har formulerat effektmålen på ett sätt som gör att de ska kunna användas och 

vara aktuella under ett antal år framåt. Nedan beskrivs hur Ei har arbetat under 

2022 med aktiviteter och resultatmål för att åstadkomma en förflyttning i riktning 

mot effektmålen inom området. 
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Resultatmål – Vi föreslår åtgärder som främjar marknadernas 

funktion bland annat genom att skapa förutsättningar för ökad 

efterfrågeflexibilitet och smarta elnät 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Regeringsuppdrag om strategiskt och

operativt arbete kopplat till marknadsdesign och 

efterfrågeflexibilitet i nationell och internationell 

kontext. I detta ingår exempelvis arbete med 

EFFEKT-dialogen, Power System Flexibility 

Campaign och ISGAN:s grupp Creating 

Flexibility Markets. 

1. Ei har under 2022 fortsatt arbetet med

EFFEKT-dialogen och hållit tre välbesökta 

seminarier, en internationell workshop med 140 

deltagare från 12 länder och bilaterala möten 

med olika aktörer Ei har också deltagit i 

arbetsgruppen ISGAN Annex 9 som fokuserar 

på hur kunden kan bidra till 

efterfrågeflexibilitet. Arbetsgruppen leds av 

Storbritannien.  

Bedömning: Genom EFFEKT-dialogen och vårt 

internationella engagemang i ISGAN arbetar Ei 

både i nationell och internationell kontext med 

marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet, vilket 

bidrar till energimarknadernas utveckling. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion 

2. Regeringsuppdrag om översyn om

undantagen av kravet på nätkoncession enligt 

ellagen 

2. Ei har tolkat uppdraget som att det i

huvudsak är implementeringen av artikel 38 i 

elmarknadsdirektivet som ska behandlas och 

dess relation till energigemenskaper. Även 

övriga bestämmelser i EU-rätten ska också gås 

igenom för att se om IKN-undantagen är 

förenliga med dessa. 

Bedömning: I december lämnade Ei sina förslag 

till ändringar i regelverk i rapporten Slutna 

distributionssystem och interna nät (Ei R2022:12). 

Förslaget är en reglering som uppfyller kraven i 

EU:s regelverk och som bidrar till att 

energimarknaderna utvecklas och är effektiva. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

3. Möjliggöra mer korrekta prissignaler och ett

mer effektivt nätutnyttjande genom att ta fram 

föreskrifter om hur överföringstariffer bör vara 

utformade. 

3. Ett förslag på föreskrifter remitterades under

hösten 2021. Under våren 2022 hanterades 

kommentarer från remissomgången och i slutet 

av maj publicerades föreskriften: 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (EIFS:2022:1) för utformning av 

nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet. 

Bedömning: Syftet med föreskrifterna är att de 

ska leda till mer korrekta prissignaler som gör 

att kunderna blir medvetna om sin förbrukning 

och kan agera utifrån det, vilket ger ett mer 

effektivt nätutnyttjande. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion 

4. Fortsätta arbetet med de utvecklingsområden

för elmarknaden som Ei har identifierat i 

rapporten Genomförandeplan med tidsplan för 

att förbättra elmarknadens funktion - Ei 

R2020:09. 

4. Ei fick under 2022 ett uppdrag från regeringen 

att följa upp nio av de utvecklingsområden som 

Ei identifierat i Genomförandeplan med tidsplan 

för att förbättra elmarknadens funktion - Ei 

R2020:09. 

Bedömning: Ei har följt upp de 

utvecklingsområden som identifierades i 

rapporten. Det har inte kommit fram att det 

finns några direkta hinder mot genomförandet 

av åtgärderna eller ändringar som gör att 

åtgärderna inte längre kommer att leda till att 

förbättra elmarknadens funktion. Det är Ei:s 

uppfattning att åtgärderna i 

genomförandeplanen i allt väsentligt fortfarande 

är aktuella att genomföra i de delar de ännu inte 

genomförts, och att de bidrar till en mer 

välfungerande elmarknad. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

5. Förstudie om information om tariffer - 

nätägares information till kunder om nättariffer. 

5. Våren 2022 undersökte konsultbolaget Afry 

hur elnätsägare informerar kunder om 

elnätsavgifter, även kallat tariffer, och hur 

kunder kan påverka kostnaden för överföring av 

el. Resultatet från studien kommer att användas 

av Ei i utformningen av föreskrifter inom 

området. Föreskriftsarbetet planeras att starta 

under 2023. 

Bedömning: Föreskriften om elnätsföretagens 

kommunikation om effektiva nättariffer kommer 

öka kundernas kännedom och kunskap om 

nättariffer vilket kan bidra till ett mer effektivt 

nyttjande av elnätet.  

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion. 

Resultatmål – Vi arbetar för att stärka kundernas ställning på 

marknaderna 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Regeringsuppdrag att fortsätta arbetet med

åtgärder mot oschyssta affärsmetoder på 

elhandelsmarknaden i syfte att stärka kundernas 

ställning och förbättra marknadens funktion. 

1. Arbetet med framtagning av 

författningsförslag jämte konsekvensutredning 

samt dialog med berörda aktörer har pågått 

under året. Uppdraget ska slutredovisas senast 

den 28 februari 2023. 

Bedömning: Författningsförslagen förväntas 

förbättra konsumenters och mikroföretags 

situation på elhandelsmarknaden vilket i sin tur 

bidrar till att förbättra marknadens funktion 

samt att öka elanvändarnas förtroende för 

marknaden.  

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

2. Regeringsuppdrag om utvärdering av effekten

på de anvisade elpriserna av de åtgärder som 

införts på området i ellagen med ikraftträdande 

den 1 april 2017. I uppdraget ingår att ta fram 

förslag på förordningsnivå om prisreglering. 

2. Ei överlämnade i juni 2022 rapporten Anvisade 

elavtal - Utvärdering av 2017 års reglering och vägar 

framåt för en förbättrad elmarknad till regeringen.  

Bedömning:  I rapporten beskrivs hur de 

anvisade priserna samt andelen kunder på 

anvisade avtal utvecklats sedan 2017. 

Möjligheten att begränsa de anvisade priserna 

analyseras tillsammans med alternativa sätt att 

utveckla det nuvarande anvisningssystemet. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion 

3. Föreskrifter om mätning av fjärrvärme och 

fjärrkyla (genomförande av det reviderade 

energieffektiviseringsdirektivet). 

3. Ei har under året beslutat om nya

mätföreskrifter för fjärrvärme och fjärrkyla. 

Bedömning: De nya föreskrifterna har föranletts 

av förändringar i EU:s 

energieffektiviseringsdirektiv och 

förnybartdirektiv. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion 

Resultatmål – Vi förbättrar reglerna och bidrar till långsiktigt 

leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Fortsätta utveckla regleringen av

elnätsföretagens intäktsramar på kort och 

lång sikt. 

1. Ei har under året analyserat och förberett

utveckling av de metoder som ligger till grund för 

beräkningen av elnätsföretagens intäktsramar. 

Arbetet har varit inriktat på förberedelserna inför 

tillsynsperioden 2024–2027. De rättsliga 

förutsättningarna har förändrats på ett 

genomgripande sätt efter den så kallade 

Tysklandsdomen och en dom från kammarrätten 

16 juni 2022.  

Bedömning: Förändringarna förväntas innebära 

förbättrade incitament för elnätsföretagen att utveckla 

elnäten och bedriva en effektiv verksamhet samtidigt 

som kunderna har rimliga avgifter för 

elnätstjänsterna. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som bidrar till 

omställningen och förbättrar marknadens funktion. 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

2. Översyn incitament för effektivt 

nätutnyttjande och leveranskvalitet. 

2. Ei har under året gjort en översyn av befintliga

incitament, leveranskvalitet och effektivt 

nätutnyttjande samt utrett om det behövs ett nytt 

specifikt incitament avseende flexibilitetstjänster. 

Bedömning: Som nämns ovan (punkt 1) har de 

rättsliga förutsättningarna förändrats på ett 

dramatiskt sätt vilket även påverkat arbetet med 

incitamenten. När det gäller de befintliga 

incitamenten kommer den främsta 

metodförändringen vara ett byte av indikatorn för 

jämn belastning, medan en stor rättslig förändring är 

att incitamenten definieras i besluten som kommer 

tas under 2023 i stället för att definieras i numera 

upphävd föreskrift. Ei anser att incitament för 

flexibilitetstjänster kommer uppfyllas dels via en 

förbättring av incitamentet för jämn belastning, dels 

via andra planerade förändringar som gjorts möjliga i 

och med de nya förutsättningarna.  

Förändringarna förväntas innebära förbättrade 

incitament för elnätsföretagen att utveckla elnäten 

och bedriva en effektiv verksamhet samtidigt som 

kunderna har rimliga avgifter för elnätstjänsterna. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som bidrar till 

omställningen och förbättrar marknadens funktion. 

3. Översyn av föreskrifter om god

leveranskvalitet 

3. Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:1) om

krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av 

el ska vara av god kvalitet ger nätföretagen viktiga 

riktlinjer och minimikrav för deras nätverksamhet. 

Sedan nuvarande version trädde i kraft har det dock 

uppkommit olika behov av att förnya dessa. 

Dessutom fick Ei under 2022 ett nytt bemyndigande 

som kompletterar det tidigare om att kunna ge 

undantag från ellagens funktionskrav på 24 timmar. 

Bedömning: Ei har fortsatt arbetet med att uppdatera 

föreskriften under 2022 och har även inkluderat 

implementeringen av det nya bemyndigandet i det 

arbetet. En konsultstudie om leveranssäkerhet och två 

konsultstudier om spänningskvalitet har upphandlats 

och externa referensgruppsmöten har hållits. 

Projektet fortgår enligt plan och planeras vara klart 

2023 med en föreskrift som senast träder i kraft den 

1 januari 2024.  

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som bidrar till 

omställningen och förbättrar marknadens funktion. 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

4 Deltagande SOU:n elnätsreglering 4. I mars 2022 fattade regeringen beslut om en statlig 

utredningen som ska se över el- och 

gasmarknadsregleringen. Utredaren ska bland annat 

se över hur det svenska regelverket förhåller sig till 

EU-domstolens dom i mål C-718/18, Europeiska 

kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland 

men också se över bestämmelserna om överklagande 

av den nationella energitillsynsmyndighetens beslut i 

ärenden om förhandsreglering av avgifter och övriga 

villkor när det gäller anslutning och tillträde till elnät 

och naturgasinfrastruktur. Uppdraget ska redovisas 

senast den 31 oktober 2023. 

Bedömning: Under 2022 har regeringen utsett 

experter i utredningen, där Ei också har en 

representant, och utredningen har haft två 

expertgruppsmöten. Arbetet kommer fortsätta under 

2023 och Ei avser att utreda frågor internt och bidra 

med kunskap och synpunkter från 

tillsynsmyndighetens perspektiv i utredningen med 

syftet att få till ett bättre regelverk. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som bidrar till 

omställningen och förbättrar marknadens funktion. 

5. Föreskriftsarbete inrapportering 

el/gas/fjärrvärme regelförenkling och 

digitalisering 

5. Under året har Ei beslutat om nya

redovisningsföreskrifter.  

Bedömning: De nya föreskrifterna kommer framför 

allt att förenkla för företagen då de möjliggör för 

företagen att lämna in handlingar elektroniskt.  

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som bidrar till 

omställningen och förbättrar marknadens funktion. 
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Resultatmål – Vi förbättrar reglerna och bidrar till utveckling av EU:s 

regelverk på energimarknadsområdet 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Fortsätta att arbeta för att stärka och skapa

likvärdiga villkor på den nordiska och 

europeiska el- och gasmarknaden genom att 

säkerställa gemensam tolkning av beslutade 

regelverk samt utveckla gemensamma 

regelverk. 

1. Ei har deltagit i ACER-, CEER- och NordREG-

grupper som sammantaget arbetar för att 

utveckla regelverken och skapa likvärdiga 

villkor på el- och gasmarknaderna. 

Bedömning: Ei:s arbete leder till gemensamma 

tolkningar av gällande regelverk och hur dessa 

kan behöva ändras inom EU och i de nordiska 

länderna för att förbättra marknadens 

funktionssätt. Arbetet innebär också att 

deltagarna kan dra nytta av varandras 

erfarenheter vid tillämpning och utveckling av 

regelverk med mera på nationell nivå. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion. 

1.1 Ny strategi för de nordiska 

tillsynsmyndigheterna.  

1.1 Ei har under 2022 varit ordförande i det 

nordiska samarbetet NordREG. NordREG har 

under 2022 enats om en ny strategi för hur 

elmarknaden bör utvecklas. 

Bedömning: Den nya strategin kommer att 

utgöra en plattform för tillsynsmyndigheternas 

gemensamma arbete med att utveckla 

elmarknaden. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

2. Följa utvecklingen av och analysera nya och

reviderade nätföreskrifter och 

kommissionsriktlinjer 

2. Ei har under året bevakat arbetet med ny 

nätföreskrift om cybersäkerhet tillsammans med 

övriga tillsynsmyndigheter och CEER. Ei har 

även bildat en arbetsgrupp som har löpande 

kontakter med berörda svenska myndigheter 

och andra aktörer inom cybersäkerhetsområdet.  

Ei har också varit involverad i ACER:s arbete 

med en så kallad ramriktlinje, Framework 

Guideline on demand respons. Den har 

offentliggjorts under året och överlämnats till 

Europeiska kommissionen. Den utgör första 

steget mot bindande EU-regler inom området. 

Nästa steg är att Europeiska kommissionen 

kommer att uppdra åt berörda systemansvariga 

att utarbeta detaljerade regler inom de områden 

som presenteras i ramriktlinjen. 

Förslag på hur bland annat CACM och RfG och 

ska revideras har pågått under året men har inte 

slutförts. Ei deltar i arbetsgrupper där dessa 

förändringar utreds i ACER och NordREG. 

Bedömning: Ei:s arbete leder till att svenska 

förhållanden kan synliggöras i arbetet med de 

nya reglerna på EU-nivå samt att Ei kan påverka 

utvecklingen av regelverken. Samverkan med 

andra inom ACER och NordREG innebär också 

att Ei kan dra nytta av andras erfarenheter. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion. 

3. Analys av hur regulatoriska sandlådor eller 

växthus skulle kunna implementeras i Sverige 

och eventuellt framtagande av färdplan. 

3. Ei har under året startat ett egeninitierat

projekt för att utreda förutsättningar och ta fram 

ett förslag till modell för hur regulatoriska 

sandlådor kan implementeras inom den svenska 

energimarknaden. 

Bedömning: Genom att utreda förutsättningar 

och ta fram en modell för hur regulatoriska 

sandlådor skulle kunna implementeras på 

energimarknadsområdet i Sverige bidrar Ei till 

att aktörer på energimarknaderna kan testa 

innovativa lösningar för att möta de utmaningar 

som uppstår till följd av energiomställningen 

och samhällets ökande behov av el. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion. 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

4. Europeiska rådets beslut om Rådets 

förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 

om en krisintervention för att komma till rätta 

med de höga energipriserna 

(krisinterventionsförordningen)  

4. Under 2022 beslutade EU:s medlemsstater om 

en tillfällig krisinterventionsförordning för el. Ei 

har löpande bidragit med analysunderlag och 

synpunkter till Regeringskansliet.  

Bedömning: Genom att bidra med 

analysunderlag och synpunkter har Ei bidragit 

till att Sverige har kunnat lämnat relevanta 

synpunkter på innehållet i förordningen. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion. 

5. Nytt gasmarknadspaket 5. Ei har lämnat synpunkter på Europeiska 

kommissionens förslag till nya EU:regler för den 

inre gasmarknaden inom EU. Ei har bidragit 

löpande med synpunkter till Regeringskansliet. 

Bedömning: Genom att bidra med synpunkter 

till Regeringskansliet i det löpande 

förhandlingsarbetet av det ännu ej beslutade 

gasmarknadspaketet har Ei bidragit till att 

Sverige har kunnat lämnat relevanta synpunkter 

på innehållet i gasmarknadspaketet. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion. 

Resultatmål – Vi har en nära dialog med andra tillsynsmyndigheter 

inom EU och Norden, berörda myndigheter och andra aktörer när vi 

utvecklar regler 

Aktivitet 2021 Bedömning 

1. Bidra till genomförandet av Ren energipaketet

på den svenska elmarknaden genom att ta fram 

föreskrifter om datainsamling kopplat till 

indikatorer för smarta elnät. 

1. Enligt elmarknadsdirektivet ska Ei övervaka

utvecklingen av smarta elnät. Därför behöver 

elnätsföretag rapportera in uppgifter till Ei om 

utveckling som främjar energieffektivitet och 

integreringen av energi från förnybara 

energikällor utifrån ett antal indikatorer. 

Bedömning: Ei fattade under året beslut om 

föreskrifter som reglerar vilka uppgifter som 

elnätsföretagen ska rapportera för att Ei ska 

kunna följa utvecklingen av smarta elnät. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion. 
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Aktivitet 2021 Bedömning 

2. Bidra till genomförandet av Ren energipaketet

på den svenska elmarknaden genom att ta fram 

föreskrifter kopplat till nätutvecklingsplaner. 

2. I det nya elmarknadsdirektivet, som är en del

av EU-lagstiftningen Ren energi för alla, finns ett 

krav på att elnätsföretag ska ta fram 

nätutvecklingsplaner. I väntan på regeringens 

bemyndigande om nätutvecklingsplaner (som 

kom under 2022) bedrev Ei, under hela året, en 

mindre förstudie avseende innehåll i 

nätutvecklingsplaner. Vidare har Ei påbörjat 

arbetet med att ta fram föreskrifter om 

distributionsnätsföretagen skyldigheter vid 

upphandling av stödtjänster och formerna för 

offentliggörande av förteckning över 

flexibilitetstjänster.  

Bedömning: Nätutvecklingsplaner kommer att 

säkerställa ett transparent planerande från 

distributionsnätsföretagens sida och ett 

samarbete mellan distributions- och 

transmissionsnätsföretag respektive 

systemanvändare. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion. 

3. Regeringsuppdrag: Myndighetsgemensam

uppföljning av elektrifieringsstrategin 

3. Ei har tillsammans med Energimyndigheten,

Svenska kraftnät och Trafikverket fått i uppdrag 

att göra en myndighetsgemensam uppföljning 

under 2022–2024 av samhällets elektrifiering och 

utvecklingen av elsystemet inklusive 

elproduktionen. En första delrapportering har 

lämnats den 15 december 2022.  

Bedömning: Uppdraget syftar till att bidra till 

genomförandet av regeringens nationella 

strategi för elektrifiering – 

elektrifieringsstrategin, som i sin tur bidrar till 

energiomställningen i samhället. 

Effektmål: Energimarknaderna utvecklas med 

effektiva och möjliggörande regelverk som 

bidrar till omställningen och förbättrar 

marknadens funktion. 

Sammanfattande bedömning 

Ei bedömer att resultatet för verksamhetsgrenen regelutveckling är 

tillfredsställande6. De aktiviteter som varit planerade för året har genomförts enligt 

plan, och Ei har utöver det fått ett flertal tillkommande uppdrag under året som 

också har genomförts enligt tidplan. Uppdragen har bidragit till att regelverken på 

6 Bedömningskriterier beskrivs i avsnittet Verksamhetsstyrning på s.15–16. 
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energimarknaderna utvecklas. Ei har genom den genomförda verksamheten 

deltagit aktivt i dialogen och analysen av de regelverk som är under revidering och 

har kunnat påverka utformningen av de förslag som tagits fram.  

Exempel på årets prestationer 

Nationella uppdrag 

Regeringsuppdrag om smarta elnät 

Under 2020 fick Ei ett regeringsuppdrag som handlade om smarta elnät. Det var en 

uppföljning av det arbete som bedrivits inom Forum för smarta elnät under 

perioden 2016–2019. 

För Ei:s del har uppdraget bestått av två delar där den ena delen varit att 

vidareutveckla såväl det strategiska som det operativa arbetet med smarta elnät 

inom ramen för Ei:s ordinarie verksamhet, med särskilt fokus på utveckling av 

marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet i nationell och internationell kontext. Till 

och med 2022 ska en sammanfattning av arbetet redovisas i myndighetens 

årsredovisning. 

Den andra delen av uppdraget var att göra en utvärdering av samhällsekonomiska 

kostnader och nyttor av smarta elnät jämfört med andra alternativ och det 

uppdraget slutfördes under 2021.  

Resultat: Ei har under 2022 fortsatt arbetet med EFFEKT-dialogen. Under februari 

arrangerade Ei, tillsammans med Energimyndigheten, ett internationellt 

webbseminarium om flexibilitetsmarknader. Över 140 deltagare från 12 länder 

deltog på seminariet.  

Utöver den internationella workshopen genomfördes tre seminarier med 

workshops, ”Tariffutformning, framtidsspaning och regulatoriska sandlådor”, 

”Nya regelverk för efterfrågeflexibilitet med workshop om elnätsföretagens behov 

och lösningar” samt ”Flexibilitet, nätutvecklingsplaner och workshop med 

kunddialogen i fokus”. Under de workshops som genomfördes samlade Ei in 

förslag och synpunkter till arbetet med regeringsuppdraget Främja ett mer flexibelt 

elsystem. Även bilaterala möten har hållits med olika aktörer som vill delta i 

dialogen.  

Ei utvärderade under 2022 EFFEKT-dialogen genom en enkät till samtliga som 

prenumererar på Ei:s nyhetsbrev om projektet. Antalet respondenter var relativt 

lågt men resultatet kan i korthet sammanfattas som att en majoritet upplever 

EFFEKT-dialogen som värdefull och ser ett värde i att EFFEKT-dialogens 

aktiviteter fortsätter.  
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Inom det initiativ under Clean Energy Ministerial (CEM) som kallas International 

Smart Grid Action Network (ISGAN) är Ei deltagare i undergruppen Annex 9 som 

arbetar med Flexibility Markets. Ei har under året levererat två informationsblad 

till ISGAN som ska publiceras under 2023.  

Incitament för flexibilitetstjänster i intäktsramsregleringen 

Ei arbetar med att utveckla regelverken kring incitament i intäktsramsregleringen 

inför 2024–2027 där en del handlar om att utveckla incitament för 

flexibilitetstjänster i linje med artikel 32.1 i elmarknadsdirektivet.  

Resultat: På uppdrag av Ei levererade Sweco en konsultrapport om incitament för 

upphandling av flexibilitetstjänster under hösten 2021. Konsultrapporten har 

fungerat som ett brett underlag i Ei:s pågående arbete med att utvärdera olika 

metoder. Arbetet med incitament för flexibilitetstjänster är fortsatt en del av arbetet 

med intäktsramsregleringen som helhet.  

Indikatorer för smarta elnät 

Genom att följa utvecklingen av smarta elnätsindikatorer över tid kan man se hur 

det smarta elnätet utvecklas. Enligt elmarknadsdirektivet ska Ei följa utvecklingen 

vad gäller smarta elnät utifrån en begränsad uppsättning indikatorer och 

offentliggöra en nationell rapport med rekommendationer vartannat år. 

Regeringen har gett bemyndigande till Ei att ta fram föreskrifter inom detta 

område. 

Resultat: I juni 2022 beslutade Ei om nya föreskrifter och allmänna råd (EIFS 

2022:5) om skyldighet att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät. 

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 oktober 2022. Rapportering ska ske årsvis 

avseende de uppgifter som gäller per den 31 december föregående kalenderår och 

första rapporteringstillfälle är mars 2024. Nätföretag som har färre än 5 000 kunder 

och som saknar en gränspunkt där nätföretaget är skyldig att mäta överförd energi 

och flöde i, enligt förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering 

av överförd el, behöver inte rapportera.   

Översyn av undantagen från kravet på nätkoncession enlig ellagen 

Regeringen gav i början av 2021 ett uppdrag till Ei att analysera det svenska 

regelverket när det gäller undantag från kravet på nätkoncession enligt 2 kap. 1 § 

ellagen (1997:857) och lämna fullständiga författningsförslag i fråga om de 

ändringar som är motiverade och en beskrivning av förslagens konsekvenser. Vid 

genomförandet av uppdraget ska särskild hänsyn tas till artikel 38 i EU:s 

elmarknadsdirektiv (EU) 2019/944. Ei ska också särskilt se till att förslagen är 

förenliga med EU:s regelverk när det gäller medborgarenergigemenskaper och 

gemenskaper för förnybar energi samt med de delar som är relevanta för slutna 
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distributionssystem och icke koncessionspliktiga nät. Uppdraget ska redovisas till 

Regeringskansliet senast den 31 januari 2023. 

Resultat: I december lämnade Ei rapporten Slutna distributionssystem och interna nät 

(Ei R2022:12) till regeringen. I rapporten föreslår Ei att det införs en ny typ av 

nätföretag som äger och driver så kallade slutna distributionssystem. Dessa kan 

drivas med stöd av nätkoncession eller omfattas av undantag enligt förordningen 

om icke koncessionspliktiga nät (IKN-förordningen). Ei lämnar även förslag om att 

elkunder i ett internt nät ska kunna byta elleverantör. Utöver det lämnar Ei förslag 

på ändringar i IKN-förordningen. 

Utredning av tillståndskrav för vissa ledningar som byggs med nätkoncession för 

område 

Regeringen föreslår i propositionen Moderna tillståndsprocesser för elnät (prop. 

2020/21:188) vissa ändringar som innebär att det kan bli möjligt att bygga fler 

ledningar på högre spänningsnivåer än hittills med stöd av nätkoncession för 

område. För starkströmsledningar som byggs med stöd av nätkoncession för linje 

finns bestämmelser om bedömning av projektets miljökonsekvenser i ellagen. När 

det gäller luftledningar som byggs med stöd av nätkoncession för område, saknas 

sådana bestämmelser. Ei fick under 2021 i uppdrag att lämna författningsförslag 

till regeringen om Ei bedömer att det krävs för att säkerställa att det svenska 

regelverket överensstämmer med MKB-direktivet när det gäller bedömningen av 

ett projekts miljökonsekvenser eller tillståndskrav.  

Resultat: Den 1 februari 2022 lämnade Ei rapporten Miljöprövning av luftledningar 

för el som byggs med stöd av nätkoncession för område (Ei R2022:03) till regeringen. I 

rapporten finns förslag på hur och när en miljöprövning ska ske när en ny 

luftledning byggs med stöd av nätkoncession för område.  

Utvärdering av regleringen om anvisade elavtal 

Under 2022 har Ei, på uppdrag av regeringen, utvärderat vilken effekt den senaste 

regleringen om anvisade elavtal har fått på de anvisade elpriserna och regleringens 

påverkan på antalet kunder med anvisade elavtal (jfr prop. 2016/17:13 s. 28). I 

uppdraget ingick även att ta fram förordningsförslag för en prisreglering 

tillsammans med en konsekvensanalys.  

Resultat: Uppdraget redovisades till Regeringskansliet i juni 2022 då Ei 

överlämnade rapporten Anvisade elavtal (Ei R2022:05). Rapporten visade bland 

annat att de anvisade elhandelsföretag som ingår i koncern med elnätsföretag ofta 

har högre anvisade priser än fristående anvisade elhandelsföretag samt att andelen 

kunder på anvisade avtal minskat, men att minskningen avtagit under senare år.  

Ei avstod från att lämna ett förordningsförslag om en reglering av anvisade 

elpriser med motiveringen att en prisreglering inte är förenlig med EU-
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lagstiftningen. Samtidigt konstaterade Ei att det finns anledning att överväga 

åtgärder som går till botten med de problem som orsakar de höga priserna på 

anvisade avtal, snarare än att angripa symtomen genom att reglera priserna. Det 

bör utredas om, och i så fall hur, den nuvarande anvisningsprocessen kan ändras 

eller ersättas i syfte att säkerställa konkurrens på lika villkor. Det skulle bidra till 

en mer välfungerande elmarknad. 

Oschyssta affärsmetoder 

Ei har de senaste åren sett en ökning av antalet klagomål om oschyssta 

affärsmetoder på elhandelsmarknaden och upplevt att problematiken och 

utvecklingen är mycket allvarlig. Ei drev därför under 2021 ett egeninitierat projekt 

för att utreda och föreslå åtgärder mot oschyssta affärsmetoder som används av 

elhandlare på den svenska elhandelsmarknaden. I början av 2022 lämnade Ei sina 

åtgärdsförslag i rapporten Oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden (Ei 

R2022:02) och som en fortsättning på det arbetet har Ei under året fått i uppdrag av 

regeringen att ta fram författningsförslag för de åtgärder som innebär ändringar i 

ellagen. Ei ska också göra en konsekvensanalys av de lämnade 

författningsförslagen samt föra en dialog med berörda aktörer. Uppdraget ska 

redovisas senast den 28 februari 2023.   

Resultat: De områden som Ei inom ramen för uppdraget har utrett närmare är 

ansvarsfördelningen mellan elhandelsföretag och mellanhänder, ångerrätt för 

mikroföretag, möjligheten att pausa ett byte av elhandelsföretag, anmälnings- och 

rapporteringsskyldighet, fullmakter och elhandelsavtals uppsägningstid.  

Ei har under arbetets gång bland annat fört en dialog med Konsumentverket, 

Energiföretagen, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Svensk Handel och 

Oberoende elhandlare. 

Uppdrag om kortade ledtider för laddinfrastruktur 

Regeringen har gett Ei i uppdrag att analysera och sammanställa ledtider och 

kostnader för anslutningar av laddningspunkter till elnätet utifrån erfarenheter 

från olika delar av landet. I uppdraget ingår att analysera hur ledtider kan kortas 

och att lyfta fram goda exempel på arbete som bidrar till korta ledtider för 

anslutning av laddningspunkter till elnätet.  

Resultat: Uppdraget redovisades till Regeringskansliet den 1 december 2022 då Ei 

överlämnade rapporten Kortare ledtider för anslutning av nya laddningspunkter till 

elnätet (Ei R2022:08). 

Utredningen visar att ledtiderna för anslutning varierar mycket och att en stor del 

av variationen beror på hur stor effekt i kilowatt (kW) som anläggningen ansluts 

på, där större effekt generellt tar längre tid att ansluta. Handläggningstiden hos 
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elnätsföretagen lyfts fram som en av de största flaskhalsarna i 

anslutningsprocessen på grund av ett högt ansökningstryck från laddoperatörer, 

elektrifieringsprojekt och ny elproduktion. I de fall där nätet behöver förstärkas 

blir anslutningstiden fördröjd både på grund av arbetet som ska utföras och på 

grund av resursbrist, samt långa leveranstider av komponenter. 

I rapporten har Ei identifierat ett antal åtgärder som kan bidra till att förkorta 

ledtiderna för anslutning av laddningspunkter.  

Uppdrag att främja ett mer flexibelt elsystem 

Ei har under 2022 tillsammans med Svenska kraftnät, Energimyndigheten och 

Swedac fått ett regeringsuppdrag som handlar om att främja flexibilitet i 

elsystemet. Ei är samordnande myndighet för uppdraget. Uppdraget är uppdelat i 

fem deluppdrag och Ei ansvarar för två deluppdrag som handlar om att främja 

flexibilitet på slutkundsmarknaden samt att främja flexibilitet på lokal nivå. Ei är 

även samordnare för ett deluppdrag där myndigheterna ska kartlägga vilket arbete 

inom flexibilitet som pågår hos myndigheterna och inom EU.  

Resultat: Arbetet är påbörjat och berörda myndigheter har haft samråd och 

arbetsmöten. Uppdragen redovisas under 2023.  

Uppdrag att årsvis avrapportera om genomförandeplan 

I juni 2022 fick Ei i uppdrag av regeringen att följa upp nio av de åtgärder som 

föreslogs i rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens 

funktion (Ei R2020:09). Ei kommer årligen, till och med 2025, att följa upp att 

åtgärderna genomförs.  

Resultat: I december 2022 lämnade Ei den första uppföljningen i rapporten 

Uppföljning av genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion (Ei 

R2022:09) som också finns på engelska Follow-up of implementation plan with 

timetable for improving the functioning of the electricity market (Ei R2022:10). I 

rapporten analyserar Ei de nio åtgärderna som omfattas av Ei:s uppdrag och 

beskriver om åtgärderna har genomförts, eller i annat fall hur arbetet med 

genomförandet fortskrider, samt eventuella hinder för genomförandet. Det har inte 

kommit fram att det finns några direkta hinder mot genomförandet av åtgärderna 

eller ändringar som gör att åtgärderna inte längre kommer att leda till att förbättra 

elmarknadens funktion, dock har läget på elmarknaden i flera delar ändrats sedan 

Ei rekommenderade åtgärderna i genomförandeplanen. Det är Ei:s uppfattning att 

åtgärderna i genomförandeplanen i allt väsentligt fortfarande är aktuella att 

genomföra i de delar de ännu inte genomförts, och att de bidrar till en mer 

välfungerande elmarknad. I kommande rapporteringar kommer Ei att fortsätta 

följa upp att de åtgärder som ännu inte är genomförda genomförs och kommer då 

dessutom analysera om det förändrade läget på elmarknaden gett upphov till 
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eventuella nya hinder eller risker för marknadsmisslyckanden och vid behov även 

föreslå nya åtgärder. 

Regeringsuppdrag att genomföra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets 

elektrifiering 

Ei har tillsammans med Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Trafikverket fått 

i uppdrag att göra en myndighetsgemensam uppföljning under 2022–2024 av 

samhällets elektrifiering och utvecklingen av elsystemet inklusive elproduktionen. 

Uppdraget syftar till att bidra till genomförandet av regeringens nationella strategi 

för elektrifiering – elektrifieringsstrategin.  

Resultat: En första delrapportering av uppdraget lämnades den 15 december 2022 i 

promemorian Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering deluppdrag 

3 (Ei PM2022:09). Promemorian utgör underlag enligt deluppdrag 3, som enligt 

regeringsuppdraget skulle tas fram av Energimarknadsinspektionen i dialog med 

Svenska kraftnät och Energimyndigheten. Deluppdrag 3 innefattar uppföljning av 

hur arbetet med att halvera ledtider för nya elnät senast 2025 går, samt slutsatser 

när det gäller elmarknadens utveckling. 

Internationell regelutveckling 

Samarbete på europeisk nivå 

CEER, som är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter 

inom EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), lämnar 

kontinuerligt förslag om hur el- och gasmarknaden bör utvecklas. CEER är också 

en plattform för informationsutbyte för energitillsynsmyndigheterna i Europa. Ei 

har en aktiv roll i CEER:s arbete för hur grossistmarknaden och 

slutkundsmarknaden för el och gas inom Europa ska utvecklas. Ei:s 

generaldirektör är ledamot i CEER:s generalförsamling.  

Resultat: CEER:s aktiviteter under 2022 beskrivs i organisationens arbetsplan för 

2022. Ei har under året deltagit aktivt i ett flertal av CEER:s aktiviteter och 

arbetsgrupper.  

Under året har CEER publicerat ett antal rapporter. På konsumentområdet har 

CEER bland annat följt upp utvecklingen på slutkundsmarknaderna för el- och gas 

under året, CEER Roadmap to 2025 Well-Functioning Retail Energy Markets 2020 Self 

Assessment och Status Report respektive Annual Monitoring Report on Energy Retail 

and Consumer Protection. Vidare har CEER uppdaterat sina guidelines avseende 

prisjämförelser, CEER Guidelines of Good Practice on Future-Proof Comparison Tools for 

the Energy Sector, och de risker men också utvecklingsmöjligheter digitalisering 

innebär för slutkundsmarknadens funktion, CEER Paper on Digitalisation as a driver 

for better Retail Market functioning – key challenges and actions. På gasomårdet har 

CEER bland annat presenterat två rapporter om lagring och LNG, CEER Reflection 
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Paper on Regulation of Long-Term Energy Storage from a Sector-Coupling Perspective 

och CEER Report on Liquefied Natural Gas Small-Scale Services in the European.  

Vidare har CEER också analyserat utformning av en effektiv reglering i rapporten 

CEER Paper on Regulatory Sandboxes in Incentive Regulation.  

Nordisk samverkan inom flera områden 

För att utveckla elmarknaden genomför de nordiska tillsynsmyndigheterna årligen 

en rad aktiviteter inom samarbetsorganisationen NordREG där Ei höll i 

ordförandeskapet under 2022. Organisationen har också de nordiska 

energiministrarnas uppdrag att verka för att utveckla den nordiska elmarknaden. 

Inom NordREG finns samarbete för konsumentfrågor, nätregleringsfrågor, 

grossistmarknadsfrågor, förbrukarflexibilitet samt strategiskt arbete. Ei ledde 

under 2022 grupperna om grossistmarknadsfrågor (Wholesale and Transmission 

Working Group) och konsumentfrågor (Retail Market Working Group), vars arbete 

syftar till dialog om grossistmarknadsfrågor respektive att stärka kundernas 

ställning på de nordiska slutkundsmarknaderna för el. Ei leder även gruppen om 

förbrukarflexibilitet (Flex Working Group) och har till och med första halvåret 2022 

också varit medordförande i gruppen om nätreglering (Network Regulation WG). 

Resultat: Under 2022 har Wholesale and Transmission WG samordnat olika 

grossistmarknadsfrågor inom regionen samt haft löpande dialog med 

systemansvarig respektive nominerade elmarknadsoperatörer. Vid möten har 

samråd skett avseende olika metoder och villkor som ska godkännas och tillämpas 

inom regionen enligt regelverken CACM och EB. Utbyte av information om hur 

elmarknaden har påverkats av de höga elpriserna har skett löpande. 

Arbetsgruppen har också genomfört ett digitalt seminarium om 

grossistmarknaden för el där ett flertal nordiska marknadsaktörer deltog.  

Retail Market WG kartlagt problemet med oschyssta affärsmetoder vid försäljning 

av el, vilket varit ett växande problem i alla nordiska marknader under de senaste 

åren. I en rapport som publicerats av NordREG beskrivs de åtgärder som de 

nordiska länderna vidtar för att minska problemet med oschyssta affärsmetoder. 

Vidare har en nordisk kundundersökning genomförts vilken beskrivs närmare 

under avsnitt Tillsyn och prövning. 

Arbetsgruppen Network regulation (NRWG) har under året arbetat med 

implementeringen av Ren energipaketet. I huvudsak har arbetet handlat om 

kompetensöverföring gällande arbetet med nätutvecklingsplaner, flexibilitet och 

regulatoriska sandlådor. I Flex WG har olika frågor om förbrukarflexibilitet 

diskuterats. Gruppen har bland annat kartlagt utvecklingen av lokala 

flexibilitetsmarknader i Norden och följt ACER:s arbete med nya regler för 

efterfrågeflexibilitet.  
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NordREG:s arbete för 2022 sammanfattas i rapporten NordREG Annual Report 2022, 

som kommer att redovisas för de nordiska energiministrarna i början av 2023. 

Egeninitierade uppdrag 

Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet 

Ei har under året fortsatt arbetet med projektet Tariffutformning för ett effektivt 

utnyttjande av elnätet för att ta fram föreskrifter för hur nättariffer ska vara 

utformade, ett arbete som inleddes 2019. En av de effekter som Ei vill uppnå med 

sitt arbete är korrekta prissignaler som gör att kunderna blir medvetna om sin 

förbrukning och kan agera utifrån det. 

Resultat: Ett förslag på föreskrifter remitterades under hösten 2021. Under våren 

2022 hanterades kommentarer från remissomgången och i slutet av maj 

publicerades föreskriften: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna 

råd (EIFS:2022:1) för utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av 

elnätet. 

Översyn av befintliga incitament i intäktsramsreglering 

Ei arbetar med att utveckla incitamenten i intäktsramsregleringen inför 2024–2027 

och en del handlar om att utveckla de befintliga incitamenten för kvalitet och/eller 

effektivt nätutnyttjande. När Ei utredde ändringar av incitamenten inför 2020–2023 

undersökte Ei även två alternativa indikatorer till medellastfaktorn för att värdera 

hur jämn belastningen var. Ei kom fram till att fortsätta använda medellastfaktorn 

under 2020–2023 men att utreda vilken indikator för belastning som gav bäst 

måluppfyllnad på sikt. 

Resultat: Översynen startades i början av 2021. Utredningsarbetet har fortlöpt 

under 2022 med plan att vara färdigställt våren 2023. Ei hade inledningsvis en bred 

ingång i arbetet med översynen av befintliga incitament. Utredningsarbetet har 

kommit att fokusera framför allt på incitamentet för jämn belastning. Under 2022 

har Ei även publicerat en promemoria som beskriver incitamentens utformning för 

den nuvarande tillsynsperioden 2020–2023. 

Ei lämnar förslag om digitaliserade årsrapporter 

Varje år rapporterar Sveriges elnäts-, naturgas- och fjärrvärmeföretag in uppgifter 

om företagens verksamhet till Ei. Rapporteringen, av framför allt årsrapporter, är 

omfattande och av stor vikt eftersom uppgifterna används för uppföljning, tillsyn 

och som underlag till Ei:s beslut om intäktsramar. Det pågår ett arbete på Ei med 

att utveckla nya moderna IT-system och i samband med det har Ei 

uppmärksammat att det finns formkrav som utgör hinder för en digital hantering 

av årsrapporter och ansökan om olika koncessioner.  
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Resultat: Under 2022 fattade regeringen beslut om att införa Ei:s förslag, enligt 

rapporten Digital inlämning av uppgifter (Ei R2021:09), på förändringar i regelverk 

som möjliggör att lämna in handlingar i digital form. Förordningsändringarna 

trädde i kraft den 1 november 2022.  

Under 2022 har Ei beslutat om nya redovisningsföreskrifter för elnäts-, fjärrvärme 

och naturgasföretagen utifrån de ändringar som regeringen beslutade om i 

förordningarna som nu möjliggör digital inlämning av uppgifter från och med 

2023. 

Översyn av avgift för REMIT 

Ei får ta ut två typer av avgifter för verksamheten enligt REMIT. Marknadsaktörer 

på grossistenergimarknaden i Sverige betalar avgifter till Ei som ska finansiera 

myndighetens arbete med registerhållning, marknadsövervakning och tillsyn av 

marknaden. Översyn av remitavgiften är ett projekt som syftar till att utvärdera 

nuvarande avgiftsmodells utformning, effektivitet och lämplighet med hänsyn till 

vad som driver kostnaderna för aktiviteterna som ligger till grund för avgiften. 

Samtliga av avgiftens tre delar inkluderas i projektet under benämningen 

remitavgiften. Ett förarbete till projektet inleddes 2018. Avgiften finns beskriven i 

förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln 

på grossistenergimarknaden. 

Resultat: Planering för fortsatt utredningsarbete har pågått under hösten 2022. 

Förslag på ändringar eller tillägg till förordningen ska fortsätta att utvärderas 

under våren 2023. 

Regulatoriska sandlådor 

För att möta de utmaningar som uppstår till följd av energiomställningen och 

samhällets ökande behov av el, behöver aktörer kunna testa olika innovativa 

lösningar. Det kan vara svårt att testa dessa inom nuvarande regelverk och därför 

har Ei under 2022 drivit ett projekt för att titta på det som kallas regulatoriska 

sandlådor. Regulatoriska sandlådor är utrymmen där aktörer under ett förenklat 

regelverk kan få möjlighet att testa nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Ei:s 

projekt handlar om att utreda förutsättningar och ta fram en modell för hur 

regulatoriska sandlådor skulle kunna implementeras på energimarknadsområdet i 

Sverige.  

Resultat: Under 2022 har aktiviteter genomförts inom ramen för projektet, bland 

annat ett rundabordssamtal i samband med EFFEKT-dialogen samt löpande 

seminarier och intervjuer med externa referensgruppen. Under hösten 

publicerades en konsultrapport om regulatoriska sandlådor, bestående av en 

internationell omvärldsbevakning, sammanställning av intervjustudie samt ett 

förslag till modell för sandlådeverksamhet. Projektet är planerat att pågå fram till 
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och med februari 2023 och ska utmynna i en rapport med förslag till modell för 

regulatoriska sandlådor på den svenska energimarknaden. 

Villkorade avtal 

Ei arbetar för effektivare tillståndsprocesser runt utbyggnaden av elnätet och vill 

samtidigt bidra till att nätet används effektivt i den pågående energiomställningen. 

I maj 2022 startade Ei ett egeninitierat projekt för att analysera och utvärdera hur 

så kallade villkorade avtal kan användas i Sverige och hur de förhåller sig till 

andra verktyg som elnätsföretag har att använda och som beskrivs i regelverken. 

Att Ei utreder frågan beror på att det enligt regelverken inte är helt tydligt hur 

villkorade avtal får användas. Flera nätföretag har efterfrågat vägledning om vad 

som gäller om man vill ingå villkorade avtal med nya kunder.  

Med villkorat avtal menar Ei ett elnätsavtal mellan ett nätföretag och en 

nätanvändare (inmatning eller uttag) som innebär att parterna avtalat om att 

nätanvändaren i vissa lägen får använda mindre effekt i nätet.  

Resultat: Under året har Ei inom ramen för projektet genomfört en litteraturstudie, 

en intervjuserie med aktörer, flera bilaterala samtal samt ett dialogsamtal som var 

öppet för alla. Utifrån den information som Ei samlat in och den analys som görs 

är målet att en rapport ska presenteras i början av 2023. 

Förstudie om information om tariffer  

Under våren 2022 undersökte konsultbolaget Afry, på uppdrag av Ei, hur 

elnätsföretag informerar kunder om elnätsavgifter, även kallat tariffer, och hur 

kunder kan påverka kostnaden för överföring av el. 

Resultat: Rapporten belyser bland annat att elnätsföretagen upplever stora 

utmaningar i att få främst hushållskunder att förstå motivet till att betala en 

elnätsavgift, men även att ändra sin elanvändning för att påverka sina kostnader. 

Resultatet från studien kommer att användas av Ei i utformningen av en föreskrift 

om elnätsföretagens kommunikation om effektiva nättariffer. Föreskriftsarbetet 

planeras att starta under 2023. 

Uppdaterade mätföreskrifter för fjärrvärme 

Under året har Ei arbetat med att uppdatera mätföreskrifterna för fjärrvärme (EIFS 

2014:2) till följd av de senaste ändringarna i EU:s direktiv om energieffektivitet och 

regeringens förslag till ändringar i fjärrvärmelagen (2008:263). Föreskrifterna är 

också en del i genomförandet av förnybartdirektivet. Ei har genomfört samråd 

med branschen och berörda myndigheter och även tagit hänsyn till de synpunkter 

som lämnats inom ramen för regeringens promemoria Genomförande av ändringar i 

energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk. 
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Resultat: I juni publicerade Ei nya föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2022:3) om 

mätning, fakturering och tillhandahållande av information om levererad 

värmeenergi (fjärrvärme). Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 2022. 

Några nyheter i föreskrifterna är att insamling av mätvärden ska ske genom 

fjärravläsning och att fjärrvärmeföretagen ska se till att kunderna tillhandahålls 

faktureringsinformation och information om sin faktiska energianvändning. 

Vidare ska energitjänsteleverantörer, på kundens begäran, kunna få tillgång till 

uppgifter om kundens faktureringsinformation och energianvändning. 

Fjärrvärmeföretagen ska också tillgängliggöra information om energiprestanda och 

andelen förnybar energi i sina fjärrvärmesystem. Fjärravläsbara mätare ska finnas 

hos alla kunder senast den 1 januari 2027. 

Nya föreskrifter för fjärrkyla 

I april 2022 beslutade riksdagen om en ny fjärrkylelag som trädde i kraft den 1 juni 

2022. Den innehåller bland annat regler om mätning och fakturering, krav på 

tillhandahållande av faktureringsinformation och information om 

energianvändning. I lagen finns även krav om att tillgängliggöra information om 

energiprestanda och andelen förnybar energi. I samband med att lagen antogs 

beslutade regeringen om en fjärrkyleförordning där Ei fick bemyndigande att ta 

fram föreskrifter. Fjärrkyleförordningen trädde också i kraft den 1 juni 2022. 

Fjärrkylelagen och Ei:s föreskrifter om fjärrkyla genomför tillsammans 

energieffektiviseringsdirektivet och förnybartdirektivet. 

Resultat: I juni publicerade Ei föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2022:4) om 

mätning, fakturering och tillhandahållande av information om bortförd 

värmeenergi (fjärrkyla). Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 2022 och 

fjärravläsbara mätare ska finnas hos alla kunder senast den 1 januari 2027 

Mätföreskrifter för gas  

I oktober 2022 kopplades den dansk-svenska gasmarknaden samman med 

naturgasledningen Baltic Pipe. Baltic Pipe medför en ökad mängd gas i systemet, 

och en revidering av den nuvarande balanseringsmodellen på gasmarknaden har 

därför varit nödvändig. Med anledning av det har Ei tagit fram nya mätföreskrifter 

som är anpassade efter de ändrade förutsättningarna på gasmarknaden. 

Resultat: I september publicerades de nya föreskrifterna för mätning av gas, EIFS 

2022:6. De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 oktober 2022. I och med det 

upphävs också de tidigare föreskrifterna, EIFS 2014:8, och ändringsföreskriften 

EIFS 2020:3. 

De viktigaste ändringarna i de nya föreskrifterna är att timvisa mätvärden avläses 

och rapporteras varje hel timme för de stora användarna och i gränspunkterna, för 
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att möjliggöra balansavstämningar med tätare intervall. Månadsmedeleffekten tas 

bort och tiden för slutlig avräkning förkortas och ska skickas in den 8:e vardagen 

varje månad. 

Mätföreskrifter för el 

Enligt Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om 

fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB) ska tidsperioden för 

avräkning av obalanser av el vara 15 minuter. Under 2022 har även regeringen 

fattat beslut om att ändra mätförordningen för el. I förordningen om ändring i 

förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el 

fastslås kravet på ny tidsperiod om 15 minuter för avräkning som träder i kraft den 

1 november 2023. I förordningen framgår också övergångsregler till utgången av 

2024 som gäller viss mätutrustning som inte kan registrera överförd el under varje 

kvart. Med anledning av det och för att anpassa regelverket till EU-rätten 

uppdaterar Ei de regler som berörs i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning, och rapportering av överförd 

el. 

Resultat: Under hösten 2022 remitterades Ei:s förslag på nya föreskrifter för 

mätning av el. Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:5) om 

funktionskrav för mätsystem och mätutrustning införs också i mätföreskrifterna. 

Arbetet pågår och de nya föreskrifterna beräknas beslutas i början av 2023. 

Förslaget är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 november 2023 

avseende kravet på kvartsavräkning. Funktionskraven träder i kraft den 1 januari 

2025 och alla produktionsanläggningar ska kvartsmätas senast den 1 januari 2025. I 

och med det upphävs också de tidigare föreskrifterna EIFS 2016:2 samt 

ändringsföreskrifterna EIFS 2017:1 och EIFS 2019:8. Även 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:5) om funktionskrav för 

mätsystem och mätutrustning upphör att gälla. 

Leveranskvalitetsföreskrifter 

En välfungerande elförsörjning är av stor betydelse för samhällets funktion och 

utveckling. Beroendet av tillförlitliga elkraftsystem har ökat i takt med att 

samhället blivit mer högteknologiskt. Det är således viktigt att de krav som Ei 

ställer på leveranskvaliteten följer samhällsutvecklingen. Förutom kraven på 

leveranskvalitet som finns i Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:1) om 

krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet 

(leveranskvalitetsföreskriften) finns även funktionskravet i 4 kap. 18 § ellagen som 

säger att ett avbrott i elöverföringen inte får överstiga 24 timmar. Ei har fått rätt att 

föreskriva om undantag från funktionskravet i ellagen eftersom kravet inte 

bedöms vara samhällsekonomiskt motiverat i alla situationer. I arbetet med 

revideringen av föreskriften och införandet av undantag från funktionskraven är 



Regelutveckling 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 202 2 83 

det viktigt att både beakta högre beroenden av god leveranskvalitet i elnäten i 

många fall, samt att funktionskraven samtidigt varken ska hindra aktörer för att 

komma in på elmarknaden eller ställa krav som medför oskäliga kundkostnader. 

Målet med revideringen av regelverket för leveranskvalitet är att vidmakthålla 

tillräcklig leveranskvalitet i elnäten samtidigt som anslutning av elproduktion, 

energilagringsanläggningar och olika belastningar kan göras på ett 

samhällsekonomiskt motiverat sätt. 

Resultat: Arbetet pågår och de reviderade föreskrifterna beräknas vara beslutade 

oktober 2023. Förslaget är att de reviderade leveranskvalitetsföreskrifterna ska 

träda i kraft den 1 januari 2024. 

Beslutade föreskrifter under 2022 

Föreskrifter och allmänna råd för utformning av nättariffer för ett effektivt 

utnyttjande av elnätet (EIFS 2022:1) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2022:1) för utformning 

av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet trädde i kraft den 1 juli 2022. 

Föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av 

intäktsram för naturgasföretag (EIFS 2022:2) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2022:2) om ändring i 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2014:6) om skäliga kostnader och en 

rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag trädde i kraft den 1 

juli 2022. 

Föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande 

av information om levererad värmeenergi (fjärrvärme) (EIFS 2022:3) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2022:3) om mätning, 

fakturering och tillhandahållande av information om levererad värmeenergi (fjärrvärme) 

trädde i kraft den 1 juli 2022 och upphävde Energimarknadsinspektionens föreskrifter 

och allmänna råd (EIFS 2014:2) om mätning, rapportering och debitering av levererad 

värmeenergi (fjärrvärme). 

Föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande 

av information om bortförd värmeenergi (fjärrkyla) (EIFS 2022:4) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2022:4) om mätning, 

fakturering och tillhandahållande av information om bortförd värmeenergi (fjärrkyla) 

trädde i kraft den 1 juli 2022. 
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Föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera uppgifter om 

utvecklingen av smarta elnät (EIFS 2022:5) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2022:5) om skyldighet 

att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät trädde i kraft den 1 oktober 

2022. 

Föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd 

naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar (EIFS 2022:6) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2022:6) om mätning och 

rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar trädde i 

kraft den 1 oktober 2022 och upphävde Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning och rapportering.  

Föreskrifter om upphävande av Energimarknadsinspektionens föreskrifter 

(2019:1) om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek 

för elnätsföretag (EIFS 2022:7) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2022:7) om upphävande av 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2019:1) om insamling av uppgifter för att 

bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag trädde i kraft den 24 november 2022. 

Föreskrifter om upphävande av Energimarknadsinspektionens föreskrifter 

(2019:2) om beräkning av intäktsram för elnätsföretag (EIFS 2022:8) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2022:8) om upphävande av 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2019:2) om beräkning av intäktsram för 

elnätsföretag trädde i kraft den 24 november 2022. 

Föreskrifter om upphävande av Energimarknadsinspektionens föreskrifter 

(2019:4) om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som 

avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram 

(EIFS 2022:9) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2022:9) om upphävande av 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2019:4) om vad som avses med kvaliteten i 

nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid 

fastställande av intäktsram trädde i kraft den 24 november 2022. 

Föreskrifter om redovisning av elnätsverksamhet (EIFS 2022:10) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2022:10) om redovisning av 

elnätsverksamhet träder i kraft den 1 februari 2023 och upphäver 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning 

av elnätsverksamhet.  
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Föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (EIFS 2022:11) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2022:11) om redovisning av 

fjärrvärmeverksamhet träder i kraft den 1 februari 2023 och upphäver 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2010:1) om redovisning 

av fjärrvärmeverksamhet.  

Föreskrifter om redovisning av naturgasverksamhet (EIFS 2022:12) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2022:12) om redovisning av 

naturgasverksamhet träder i kraft den 1 februari 2023 och upphäver Statens 

energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2006:3) om redovisning av 

överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning. 
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Kundinformation 

Elhandelsmarknaden utvecklas hela tiden. Det tillkommer nya aktörer, nya typer 

av avtal och företag som erbjuder energitjänster av olika slag. Även nya regelverk 

nationellt och internationellt bidrar till förändringar av marknaden. Det nya 

europeiska regelverket Ren energi för alla kommer bland annat innebära 

förändringar gällande avtalsenliga rättigheter, avgifter i samband med byte av 

elhandlare, jämförelsesajter för elhandelsavtal samt information som ska finnas på 

alla fakturor.  

För att marknaderna ska fungera är det viktigt att energikonsumenterna känner till 

regelverket och därmed har möjlighet att göra aktiva val. Enskilda konsumenter är 

därför en prioriterad målgrupp för Ei.  

Ei:s uppdrag är bland annat att förklara hur marknaden och regelverket fungerar 

för att underlätta för konsumenter att jämföra elhandelsavtal och välja det som 

passar dem bäst. Detta görs bland annat genom Elpriskollen, en oberoende 

jämförelsesajt för elhandelsavtal, som drivs av Ei. 

Ei ska, enligt instruktionen, även främja efterfrågeflexibilitet. Efterfrågeflexibilitet 

är idag en underutnyttjad resurs i elsystemet men en resurs som kan bidra till att 

lösa en del av utmaningarna i ett system med en stor andel variabel elproduktion. 

Efterfrågeflexibilitet kan till exempel bidra till att hantera de omfattande 

nätkapacitetsutmaningar som finns i exempelvis storstadsregionerna. I första hand 

handlar efterfrågeflexibilitet för hushållskunder om att välja tjänster och produkter 

som automatiserar efterfrågejusteringar utifrån priser på elhandel och 
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nätanvändning snarare än att kunderna manuellt ska justera sin förbrukning 

utifrån prisnivåerna. För att detta ska vara möjligt behöver marknaden för 

energitjänster utvecklas de kommande åren. Under året som gått så har efterfrågan 

på energitjänster ökat kraftigt. De höga elpriserna har medfört att kunders intresse 

för hur man kan sänka sin elkostnad är stort. Energirådgivarna har haft bråda 

dagar och en del energitjänsteföretag har fått slut på sina produkter och har haft en 

längre leveranstid än vanligt. I dessa tider är det extra viktigt att elkunder har 

tillräcklig information för att kunna bidra med sin flexibilitet till elsystemet. 

Mål för 2022 inom kundinformation 

I denna årsredovisning har Ei valt att bedöma resultatmålen utifrån hur väl 

aktiviteterna är genomförda. Aktiviteterna ligger till grund för att vi på sikt ska nå 

våra effektmål. 

Effekt- och resultatmål samt aktiviteter 2022 – 

kundinformation 

Ei har formulerat effektmålen på ett sätt som gör att de ska kunna användas och 

vara aktuella under ett antal år framåt. Nedan beskrivs hur Ei har arbetat under 

2022 med aktiviteter och resultatmål för att åstadkomma en förflyttning i riktning 

mot effektmålen inom området. 
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Resultatmål – Kunderna känner till och använder Elpriskollen, som 

är en oberoende jämförelsesajt 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Genomföra informationsinsatser för att öka

kännedomen om Elpriskollen hos elanvändare 

med en förväntad årsförbrukning under 100 000 

kWh. 

1. Ei har genomfört riktade informationsinsatser

mot Elpriskollens målgrupper. Antalet unika 

besökare har ökat kraftigt, från 305 000 under 

2021 till 780 000 unika besökare under 2022. 

Bedömning: Informationsinsatserna om 

Elpriskollen tillsammans med högre intresse för 

elpriser har haft en positiv effekt för att öka 

kännedomen om tjänsten och få fler företag att 

göra aktiva och medvetna val. 

Effektmål: Kunder gör medvetna val och känner 

till sina rättigheter och skyldigheter 

2. Arbeta för att framtidssäkra Elpriskollen i

syfte att få jämförelseverktyget mer flexibelt i 

relation till marknadens utveckling och 

kundernas behov av enkel och tillförlitlig 

information. 

2. Under 2022 har Ei utvecklat en ny version av

Elpriskollen som lanseras under våren 2023 med 

ett modernare gränssnitt samt bättre hjälptexter 

och utökade filtreringsmöjligheter. 

Bedömning: I och med förändringen kommer 

Elpriskollen i högre grad än tidigare att uppfylla 

myndighetens mål om medvetna kunder som 

känner till sina rättigheter och skyldigheter. 

Effektmål: Kunder gör medvetna val och känner 

till sina rättigheter och skyldigheter 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

3. Genomföra pilotprojekt för metoder för

kunddialogen i syfte att få ett tydligare 

kundperspektiv i policy- och regelutveckling 

3. Under 2022 har Ei använt sig av såväl 

kvantitativa som kvalitativa metoder för 

kunddialog inom projekten ”Utveckling av 

Elpriskollen” och ”Konsumentperspektiv på 

efterfrågeflexibilitet”. De metoder som har 

använts är exempelvis enkäter, intervjuer och 

användartester i ”Utveckling av Elpriskollen” 

samt enkäter, intervjuer, fokusgrupper och 

beslutsexperiment i ”Konsumentperspektiv på 

efterfrågeflexibilitet”. Projektet avslutas under 

första kvartalet 2023. 

Bedömning: Genom kunddialogerna kopplade 

till Elpriskollen har Ei inhämtat kunskap om 

privatkundernas uppfattning och upplevelse av 

verktyget i syfte att göra jämförelseverktyget 

mer användarvänligt och underlätta för 

kunderna att göra medvetna val. Gällande 

efterfrågeflexibilitet syftar kunddialogen bland 

annat till att besvara frågor om varför inte fler 

hushållskonsumenter bidrar med 

efterfrågeflexibilitet och varför inte fler 

marknadsaktörer aktivt främjar 

hushållskonsumenters möjligheter att bidra med 

efterfrågeflexibilitet. Resultatet av de metoder 

för kunddialog som använts i båda projekten 

bidrar till att bygga kunskap om olika dialog- 

och datainsamlingsmetoders lämplighet i Ei:s 

arbete med energimarknadernas utveckling 

samt regel- och policyutveckling. 

Effektmål Kunder gör medvetna val och känner 

till sina rättigheter och skyldigheter och 

Kunderna bidrar till omställningen till ett 

hållbart energisystem 
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Resultatmål – Konsumenter har tillgång till en väl fungerande och 

effektiv konsumentkontakt 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Löpande frågehantering om

energimarknaderna från allmänheten via 

telefon, e-mail och webb (Kundo). 

1. Konsumentkontakt besvarar 67 procent av 

kontakterna inom en arbetsdag och 93 procent 

av kontakterna inom fem arbetsdagar. 

Konsumentkontakt identifierar också frågor och 

tar emot anmälningar som kan ligga till grund 

för tillsyn. Vid frågor som inte ingår i Ei:s 

ansvarsområde ges vägledning till rätt 

organisation. 

Bedömning: Konsumentkontakt är en effektiv 

kanal in i organisationen för att besvara 

konsumentfrågor och syftar till att göra det 

lättare för konsumenterna att få svar på sina 

frågor och bidrar till att konsumenterna ska 

förstå sina rättigheter och kunna göra aktiva val. 

Effektmål: Kunder gör medvetna val och känner 

till sina rättigheter och skyldigheter 

2. Förstudie som kartlägger helhetsbilden av

informationskanaler som kopplar till 

Konsumentkontakt (Kundo, kundinformations-

sidor på Ei:s webb m.m.) och åtgärder till följd 

av genomlysningen så att dessa på ett planerat 

sätt speglar aktuella kundfrågor och 

problemställningar. 

2. För att konsumenterna ska få bättre tillgång 

till en fungerande och effektiv 

konsumentkontakt har informationskanalerna 

setts över.  De första faserna i arbetet 

(kartläggning och utvärdering) har slutförts och 

under 2023 ska den sista fasen genomföras som 

innebär att kanalplaner tas fram.  

Bedömning: Översynen syftar till att göra det 

lättare för konsumenterna att få svar på sina 

frågor och bidrar till att konsumenterna ska 

förstå sina rättigheter och kunna göra aktiva val. 

Effektmål: Kunder gör medvetna val och känner 

till sina rättigheter och skyldigheter 

3. Årlig uppdatering av Energikonsumenternas 

checklista. 

3. Checklistan har setts över under året och

länkar uppdaterats. 

Bedömning: Checklistan där konsumenter kan 

få svar på frågor bidrar till att stärka 

konsumenternas ställning på 

energimarknaderna. 

Effektmål: Kunder gör medvetna val och känner 

till sina rättigheter och skyldigheter 
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Resultatmål – Vi ser till att konsumenterna har information för att 

bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom en ökad 

efterfrågeflexibilitet 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Genomförande av EFFEKT-dialogen för att

främja dialogen mellan Ei, aggregatorer, 

nätföretag, regioner och kommuner samt 

operatörer för olika marknadsplattformar. 

1. Ei har under 2022 fortsatt arbetet med

EFFEKT-dialogen och hållit tre välbesökta 

seminarier, en internationell workshop med 140 

deltagare från 12 länder och bilaterala möten 

med olika aktörer. Ei har också deltagit i 

arbetsgruppen ISGAN Annex 9 som fokuserar 

på hur kunden kan bidra till 

efterfrågeflexibilitet. Arbetsgruppen leds av 

Storbritannien.  

Bedömning: Genom EFFEKT-dialogen och vårt 

internationella engagemang i ISGAN arbetar Ei 

både i nationell och internationell kontext med 

marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet, vilket 

bidrar till energimarknadernas utveckling. 

Effektmål: Kunderna bidrar till omställningen 

till ett hållbart energisystem 

Sammanfattande bedömning 

Ei bedömer att resultatet för verksamhetsgrenen kundinformation är 

tillfredsställande7. De aktiviteter som varit planerade för året har genomförts enligt 

plan, och Ei har samtidigt kunnat hantera en stor ökning av inkommande frågor 

från konsumenter. Ei har under året sett över både konsumentkontakts 

informationskanaler och Elpriskollen och det arbetet fortsätter under 2023. 

Vidareutvecklingen ger förutsättningar för att även framåt kunna bistå 

konsumenter på ett effektivt sätt när den information som Ei tillhandahåller blivit 

mer efterfrågad. Den genomförda verksamheten har bidragit till att kunderna har 

förutsättningar att göra medvetna val och känna till sina rättigheter och 

skyldigheter. 

Prestationer och jämförelser 

Här beskrivs de uppdrag och prestationer inom verksamhetsgrenen 

kundinformation som myndigheten har lagt mest tid på under året. I tabellen har 

Ei valt att jämföra de prestationer som är desamma som föregående år för att få 

jämförbarhet. 

7 Bedömningskriterier beskrivs i avsnittet Verksamhetsstyrning på s.15–16. 
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Tabell 4 Jämförelse av prestationer kundinformation 2020–2022* 

Prestationer Kundinformation Volym 

2022 

Kostnad 

2022 tkr 

Volym 

2021 

Kostnad 

2021 tkr 

Volym 

2020 

Kostnad 

2020 tkr 

Konsumentkontakt 3 047 2 960 1 550 2 468 1 504 2 502 

Elpriskollen 6 171 2 836 1 520 

*Volymuppgifterna i tabellen avser avslutade ärenden i Ei:s ärendehanteringssystem.

Förklaring volym och kostnad i tabellen ovan 

Antalet frågor och klagomål från allmänheten via telefon och e-post till Ei:s 

Konsumentkontakt har ökat kraftigt under året till följd av höga elpriser. Många 

konsumenter söker även svar på sina frågor via Kundo, som är ett webbaserat 

forum. Under 2022 hade Kundo 56 728 sidvisningar i jämförelse med 28 501 

sidvisningar 2021. 

Under året har ett stort arbete gjorts med att göra Elpriskollen mer användarvänlig 

för besökaren. Lanseringen av den nya Elpriskollen kommer att ske under våren 

2023. Med ett ökat antal avtalstyper på Elpriskollen har besökarens behov av 

vägledning genom sajten ökat. Ei har arbetat fram ett förslag till ny utformning av 

sajten som bättre ska möta detta behov. Ei har under året även genomfört 

informationsinsatser i syfte att öka kännedomen om jämförelsesajten och i strävan 

att få fler konsumenter att göra medvetna val och få kännedom om sina rättigheter 

och skyldigheter. Det har inneburit att antalet unika besökare ökat från cirka 

210 000 under 2020, 305 000 under 2021 till 780 000 under 2022. Den ökade 

kostnaden mellan 2022 jämfört med 2021 i tabellen är främst hänförlig till detta 

arbete. 

Exempel på årets prestationer 

Konsumentkontakt fångar upp frågor om el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna 

Konsumentkontakt är en funktion som bland annat arbetar med att svara på frågor 

och ta emot klagomål från i första hand konsumenter (privatpersoner) om hur el-, 

gas- och fjärrvärmemarknaderna fungerar och vilka regler som gäller. Målet med 

verksamheten är att konsumenterna ska förstå sina rättigheter och kunna göra 

aktiva val. Syftet är också att vara en effektiv kanal in i organisationen för att 

besvara konsumentfrågor. Det är viktigt för Ei:s arbete att fånga upp tips och 

frågor från energikunder för att få en bild av de problem som de upplever. Frågor 

och klagomål ligger ofta till grund för Ei:s tillsynsinsatser och kan ge input till 

regelutveckling. Konsumentkontakt besvarar också årligen ett mindre antal frågor 

och klagomål från företag och organisationer.  

En stor del av Konsumentkontakts arbete sker via telefon och e-post. 

Konsumentkontakt använder också webbverktyget Kundo. Det innebär att 
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konsumenter kan ställa frågor eller leta svar på tidigare ställda frågor direkt via 

webben.  

Ei samverkar med Konsumentverket och flera andra myndigheter i upplysnings-

tjänsten Hallå konsument. Upplysningstjänsten är opartisk och ska underlätta för 

konsumenter att få svar på olika frågor. 

Resultat: Höga elpriser har präglat 2022, vilket har resulterat i att många oroliga 

och upprörda konsumenter har hört av sig till Ei. Det har varit ett mycket högt 

tryck i Konsumentkontakt under hela året, med dubbelt så många kontakter 

jämfört med förgående år. Under 2022 tog Konsumentkontakt emot 3 047 frågor 

och klagomål. Av dem togs 951 emot via telefon, 1 218 via e-post via Kundo och 8 

frågor och klagomål kom via brev. 

Under 2022 har 47 procent (1 420) av alla klagomål och frågor från konsumenter 

handlat om elnätet medan 41 procent (1 254) av frågorna och klagomålen har 

handlat om elhandel. 155 ärenden har handlat om frågor/klagomål som rör 

Elpriskollen. Det är ovanligt att konsumenter vänder sig till Ei med frågor om 

gasnät, gashandel och fjärrvärme. 

När det gäller frågor och klagomål som rör elnätet så är det särskilt 

elnätsavgifterna och att vissa elnätsföretag har lång anslutningstid vid installation 

av solceller som konsumenterna har klagat på. Framför allt är det klagomål mot 

specifika elnätsföretag som under året har höjt elnätsavgiften eller aviserat om 

höjningar inför nästa år, men även klagomål på elnätsavgifternas uppbyggnad är 

vanliga liksom klagomål mot Ei:s reglering. Utöver detta har Ei även detta år fått 

många frågor om icke koncessionspliktiga nät, det vill säga vilka anläggningar som 

är undantagna från kravet på nätkoncession, ofta i samband med en anslutning av 

egenproduktion, och hur det är tillåtet att dela och överföra energin mellan olika 

fastigheter. IKN-förordningen uppdaterades i januari 2022 med nya bestämmelser 

som bland annat innebär en ny regel om delning av energi, ändrade regler för 

produktionsnät samt ändringar när överföring för annans räkning får ske. Många 

konsumenter vill veta hur de nya bestämmelserna ska tolkas i deras specifika fall, 

vilket har ökat antalet hänvisningar till att ansöka om ett så kallat bindande besked 

om undantag från kravet på nätkoncession från Ei.  

Förutsättningarna har under det senaste året förändrats på elhandelsmarknaden 

vilket har resulterat i många frågor och klagomål om de höga elpriserna, 

elmarknadsmodellen och marknadens funktion. När det handlar om elhandel är 

det särskilt klagomål om ändring av pris- och avtalsvillkor samt att 

elhandelsföretaget bryter avtalet under pågående avtalsperiod som har dominerat. 

Några elhandelsföretag sticker ut med många klagomål på rörliga priser som har 

varit cirka 2 kronor dyrare per kWh än hos övriga elhandlare. Tidigare år har den 
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oseriösa telefonförsäljningen dominerat, men det rådande läget på elmarknaden 

har troligen bidragit till en minskning av den typen av klagomål. 

Under 2022 byttes många elmätare och till följd av detta var det en del 

konsumenter som fick sitt elavtal ändrat från ett månadsmedelpris till ett 

timprisavtal utan att bli informerade om detta. Det finns också konsumenter som 

har provat ett timprisavtal och har upptäckt att man inte kan påverka eller ändra 

sin förbrukning som förväntat och därmed blir inte avtalet lönsamt. Vissa 

elhandelsföretag erbjuder då inte möjligheten att byta tillbaka från ett timprisavtal 

till ett månadsmedelpris vilket också inneburit många klagomål.  

Figur 1 Antal frågor och klagomål 

Konsumentkontakt har startat ett projekt som syftar till att inventera och 

genomlysa de olika informationskanalerna som Konsumentkontakt använder sig 

av i sin kommunikation. Målet med projektet är att ta fram en nulägesbeskrivning 

med en kartläggning av kanaler och användningsområden. Projektet ska även 

utvärdera vilka kanaler som ska användas och hur. För de kanaler som 

Konsumentkontakt väljer att jobba vidare med ska kanalplaner upprättas med 

specifikation av syfte, mål, målgrupp, användningsområde och 

kommunikationsmål. De första faserna i arbetet (kartläggning och utvärdering) har 

slutförts och under 2023 ska den sista fasen i projektet genomföras som innebär att 

kanalplaner tas fram. 

Elpriskollen 

För att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden erbjuder Ei Sveriges enda 

oberoende jämförelsesajt, Elpriskollen, där konsumenterna kan jämföra priser och 

villkor på de vanligaste avtalen från samtliga elhandelsföretag. Cirka 10 procent av 
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Sveriges 5,5 miljoner elkunder bytte elhandelsföretag 2021 och en jämförelsesajt 

gör det lättare att överblicka utbudet och välja ett bra elavtal.  

Ökad kännedom om Elpriskollen 

Ei har under de senaste åren arbetat aktivt för att fler konsumenter ska hitta till 

Elpriskollen. Ei anser att Elpriskollen har en viktig funktion, något som förstärks 

ytterligare i det nya omarbetade elmarknadsdirektivet (artikel 14 om 

jämförelseverktyg). Den nya lagstiftningen innebär dels högre krav på kvaliteten 

på sajten, dels att Elpriskollen utvidgas till att även visa elavtal för näringsidkare 

med en förbrukning upp till 100 000 kWh per år. 

Resultat: Informationsinsatsen om Elpriskollen har haft en positiv effekt och 

antalet unika besökare har ökat från drygt 305 000 2021 till runt 780 000 under 

2022. Ökningen förklaras troligen även av att intresset för att jämföra elavtal har 

stigit när elpriserna varit höga. Arbetet för att öka kännedomen om Elpriskollen 

kommer att fortsätta även under 2023. 

Utveckling av Elpriskollen 

Under våren 2021 startades projektet Framtidssäkra Elpriskollen med syftet att 

effektivisera arbetet, se över innehållet på sajten, utvärdera den tekniska 

plattformen och ta fram en långsiktig plan för utveckling under åren 2022 till 2024. 

Inom ramen för projektet har Ei sett över innehållet på sajten och identifierat 

möjliga förändringar som ska göra sajten mer användarvänlig och relevant för 

besökaren. Ei har även tagit fram en vision med vägledande principer som ska 

gälla under de närmaste åren. 

Ei har även arbetat med att ta fram nya föreskrifter om inrapportering till 

Elpriskollen. Ändringarna innebär uppdateringar av de nuvarande föreskrifternas 

upplägg, systematik och definitioner, förtydligande av undantag och 

begränsningar av inlämningsskyldigheten och precisering av vilka uppgifter som 

ska lämnas in. Målet har varit att förenkla föreskrifterna och ta hand om sådana 

problem som Ei upptäckt i tillsynsarbetet.  

Resultat: Under 2022 har Ei utvecklat en ny version av Elpriskollen som lanseras 

under våren 2023 med ett modernare gränssnitt samt bättre hjälptexter och 

utökade filtreringsmöjligheter. Genom utvecklingen av Elpriskollen uppfyller 

jämförelseverktyget i ännu högre grad rollen av att vara en viktig kanal för att nå 

kunderna och lämna oberoende information i syfte att bidra till att kundernas 

medvetenhet om sina rättigheter och valmöjligheter ökar.  
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Det finns ett färdigt förslag till nya föreskrifter om inrapportering till Elpriskollen, 

men på grund av kommande ändringar i ellagen och elförordningen har beslutet 

om de nya föreskrifterna skjutits upp. 

Metoder för kunddialog 

Ei har tidigare konstaterat att det är viktigt att kunderna finns representerade i 

dialogen om energimarknadernas utveckling samt i regel- och policyutveckling 

och har därför haft en ambition att öka dialogen med kunderna. Under 2022 har Ei 

använt sig av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för kunddialog inom 

projekten ”Utveckling av Elpriskollen” och ”Konsumentperspektiv på 

efterfrågeflexibilitet”. De metoder som har använts är exempelvis enkäter, 

intervjuer och användartester i ”Utveckling av Elpriskollen” samt enkäter, 

intervjuer, fokusgrupper och beslutsexperiment i ”Konsumentperspektiv på 

efterfrågeflexibilitet”. I arbetet med metoder för kunddialog har Ei tagit hjälp av 

två konsultföretag. Gullers Grupp har varit behjälpliga när det gäller metoder för 

kunddialog kopplat till utvecklingen av Elpriskollen och IVL Svenska 

Miljöinstitutet till arbetet med efterfrågeflexibilitet.  

Resultat: Resultatet av kunddialogerna kopplade till Elpriskollen har använts i 

utvecklingsarbetet av jämförelseverktyget. Genom kunddialogerna har Ei fått 

kunskap om privatkundernas uppfattning och upplevelse av verktyget. Syftet är 

att göra jämförelseverktyget mer användarvänligt och säkerställa att det utgår från 

besökarens perspektiv. En ny version av Elpriskollen kommer att lanseras under 

2023. Resultatet av kunddialogerna kopplade till efterfrågeflexibilitet kommer att 

presenteras för Ei under första kvartalet 2023. Resultatet av de metoder för 

kunddialog som använts i båda projekten bidrar till att bygga kunskap om olika 

dialog- och datainsamlingsmetoders lämplighet i Ei:s arbete med 

energimarknadernas utveckling samt regel- och policyutveckling.



Intern verksamhetsstyrning 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 202 2 97 

Intern verksamhetsstyrning 

Enligt myndighetsförordningen (2007:515) ska varje myndighetsledning se till att 

verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som 

följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett 

tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens 

medel.  

Ei arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla processer och rutiner för att 

leva upp till kraven. 

De senaste åren har Ei fått allt fler arbetsuppgifter, framför allt relaterade till 

utvecklingen på energimarknaderna och inom det europeiska samarbetet. Ei har 

även en viktig roll i framtidens energiförsörjning.  

För att möta utmaningarna krävs att Ei kan knyta till sig medarbetare med rätt 

kompetens och att rörligheten ligger på en sund nivå. Under 2022 har 

personalomsättningen ökat något och ligger nu på 9,8 procent vilket kan jämföras 

med staten som helhet där rörligheten är 11,9 procent.  

För att klara den framtida kompetensförsörjningen har Ei inom området intern 

verksamhetsstyrning satt upp ett antal mål som handlar om att vara en attraktiv 

arbetsgivare. 

Ny enhet Säkerhet och informationsförvaltning 

Den 1 mars 2022 inrättades en ny enhet, på avdelningen för verksamhetsstöd och 

strategisk samordning, med fokus på informations- och säkerhetsförvaltning. Den 

stödjande funktionen för informationssäkerhetsarbete och dataskyddsombud som 

tidigare organisatoriskt tillhörde Rättssekretariatet har flyttats till den nya enheten. 

Från den 1 oktober 2022 är Ei beredskapsmyndighet och samordningen av arbetet 

med civilt försvar koncentreras till den nya enheten. Det har medfört behov av 

rekrytering av medarbetare och att enhetschefen har tagit över ansvaret att vara 

myndighetens säkerhetsskyddschef. Syftet med organisationsförändringen är att 

Ei:s ansvar för informationssäkerhetsarbete, säkerhetsarbete och civil beredskap 

samlas för att kunna bedrivas på ett effektivt sätt.  
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Mål för 2022 inom intern verksamhetsstyrning 

I denna årsredovisning har Ei valt att bedöma resultatmålen utifrån hur väl 

aktiviteterna är genomförda. Aktiviteterna ligger till grund för att vi på sikt ska nå 

våra effektmål. 

Effekt- och resultatmål samt aktiviteter 2022 – intern 

verksamhetsstyrning 

Ei har formulerat effektmålen på ett sätt som gör att de ska kunna användas och 

vara aktuella under ett antal år framåt. Nedan beskrivs hur Ei har arbetat under 

2022 med aktiviteter och resultatmål för att åstadkomma en förflyttning i riktning 

mot effektmålen inom området. 
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Resultatmål – Vi stimulerar/uppmuntrar ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt som ger möjligheter att arbeta effektivt 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Fortsätta att utveckla arbetssätt som främjar

det medskapande och tillitsbaserade 

förhållningssättet. 

1. Under året har olika aktiviteter genomförts 

inom ramen för det tillitsbaserade arbetet. Bland 

annat har nyanställda chefer och medarbetare 

introducerats till det tillitsbaserade arbetssättet. 

Arbetsordningen har anpassats. 

Erfarenhetsutbyte har skett med andra 

myndigheter och ett arbete har påbörjats för att 

tydliggöra och arbeta vidare med 

medborgarfokuset i det tillitsbaserade 

arbetssättet. Den så kallade färdplanen som 

utgör ett stöd för myndighetens tillitsarbete har 

uppdaterats två gånger under året. Av denna 

framgår också att det finns flera 

beröringspunkter med andra pågående arbeten 

och projekt inom organisationen till exempel 

attraktiv arbetsgivare, med fokus bland annat på 

medskapande medarbetarskap, och 

projektprocessen. 

Bedömning: Tillitsplanen och dess olika 

aktiviteter bidrar till att utveckla och hålla det 

tillitsbaserade arbetssättet levande i 

organisationen och utgör därigenom en 

pusselbit till målet om att utveckla och behålla 

myndighetens medarbetare.  

Effektmål: Vi arbetar ständigt för att behålla och 

utveckla våra kompetenta och engagerade 

medarbetare. 

2. Eftermätning av införandet av det

aktivitetsbaserade arbetssättet 

(beläggningsmätning, Leesman). 

2. Under hösten har en enkätundersökning 

genomförts om hur effektivt arbetsplatsen 

stödjer medarbetarnas arbete. Vid samma 

tillfälle gjordes också en beläggningsmätning för 

att se hur väl Ei disponerar kontoret i Eskilstuna.  

Bedömning: Resultatet av enkätundersökningen 

visar att medarbetarna anser att kontoret på ett 

effektivt sätt stödjer deras arbetssätt. När det 

gäller beläggningen av kontoret visar mätningen 

att närvaron på kontoret är ganska låg. 

Effektmål: Vi arbetar ständigt för att behålla och 

utveckla våra kompetenta och engagerade 

medarbetare.  
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Aktivitet 2022 Bedömning 

3. Implementera riktlinjer för distansarbete 3. Alla medarbetare som vill har en individuell 

överenskommelse om distansarbete. Ei har 

konstaterat att det är fler som arbetar mer på 

distans under 2022 än före pandemin. Dialoger 

om nyttan och utmaningar med att ha ett brett 

flexibelt arbetssätt förs på avdelningar och i 

ledningen. Arbetet med organisationskulturen 

behöver fortgå. Utvärdering genomförs under 

2023.  

Bedömning: Upplevelsen av arbetssättet och 

produktiviteten är god. Vid 

anställningsintervjuer berättar kandidater att de 

upplever arbetssättet som attraktivt och för 

många är det en förutsättning för att kunna 

arbeta på Ei. 

Effektmål: Vi arbetar ständigt för att behålla och 

utveckla våra kompetenta och engagerade 

medarbetare.  

Resultatmål – Våra medarbetare är engagerande, utvecklas och 

utmanas 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Fortsätta att utveckla den interna

projektprocessen i syfte att vi ska utforska fler 

agila metoder i våra arbetssätt och att vi ska 

använda oss av ett tillitsbaserat ledarskap och 

medskapande medarbetarskap i praktiken. 

1. Projekthandboken med tillhörande mallar har

uppdaterats för att spegla det tillitsbaserade 

ledarskapet, medskapande medarbetarskapet 

och det agila arbetssättet. Tre workshops med 

projektledare med fokus på agila arbetsmetoder 

har genomförts.  

Bedömning: Genom utvecklingen av 

projektprocessen införlivas ett mer tillitsbaserat 

arbetssätt och ett värdegrundsbaserat ledarskap 

inom hela myndigheten och medarbetare ges 

möjligheter att växa och ta ansvar vilket bidrar 

till målet om att utveckla och behålla 

myndighetens medarbetare. 

Effektmål: Vi arbetar ständigt för att behålla och 

utveckla våra kompetenta och engagerade 

medarbetare. 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

2. Projekt attraktiv arbetsgivare 2. Arbetet har under året präglats av att skapa en 

tydlig idé och struktur kring våra 

beslutsprocesser och har bland annat utmanat 

uppfattningen om cheferna som de naturliga 

beslutsfattarna i alla sammanhang. 

De utvecklingsspår som bearbetats har handlat 

om handlingsutrymme, medskapande 

medarbetarskap, ansvar och befogenheter, 

organisering av arbetet och kollektiv förmåga. 

Bedömning: Projektet bidrar till fortsatt tryggad 

kompetensförsörjning för myndigheten genom 

att den förblir en attraktiv arbetsgivare för 

befintliga och tillkommande medarbetare. 

Effektmål: Vi arbetar ständigt för att behålla och 

utveckla våra kompetenta och engagerade 

medarbetare. 

Resultatmål – Vi attraherar nya kompetenta medarbetare 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Fortsätta att utveckla arbetsgivarerbjudandet 

och i det sammanhanget även den interna och 

externa kommunikationen. Vid behov utveckla 

den externa kommunikationen för att bidra till 

att vi attraherar önskad kompetens till 

myndigheten. 

1. Ei har arbetat med medarbetarberättelser, fem

stycken har publicerats på ei.se och LinkedIn 

under året. Fotografering har genomförts och 

bildbanken har utvecklats med 

medarbetarbilder. En kanalplan för LinkedIn har 

tagits fram och kanalen har utvecklats. Ett arbete 

har påbörjats tillsammans med en extern byrå 

för att ta fram fem nya medarbetarfilmer. 

Bedömning: Aktiviteterna bidrar till att Ei kan 

attrahera och rekrytera kompetenta 

medarbetare, och till att Ei stärker sitt 

arbetsgivarvarumärke. Under året har Ei vuxit i 

antal medarbetare med 25 procent. 

Effektmål: Vi arbetar ständigt för att behålla och 

utveckla våra kompetenta och engagerade 

medarbetare.  
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Aktivitet 2022 Bedömning 

2. Samarbete med högskolor och universitet för

att knyta kontakter med studenter som 

potentiellt kan bli framtida medarbetare. 

2. Ei har genomfört de aktiviteter som var

planerade inom ramen för studentsatsningen 

2022. Bland annat har Ei deltagit på 

studentmässor, hållit en gästföreläsning och 

genomfört en uppsatstävling. 

Bedömning: Aktiviteterna syftar till att kunna 

attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare 

och att Ei stärker sitt arbetsgivarvarumärke. 

Effektmål: Vi arbetar ständigt för att behålla och 

utveckla våra kompetenta och engagerade 

medarbetare.  
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Resultatmål – Vi ger ett operativt och strategiskt stöd med god 

service 

Aktivitet 2022 Bedömning 

1. Översyn av rutiner, system, uppföljning som följer

av Ei:s riktlinje för informationssäkerhet och gällande 

föreskrifter på området. GAP-analys, arbete med 

MSB:s verktyg för informationssäkerhetsarbete. 

1. Ei har i mars 2022 genomfört en GAP-

analys och identifierat prioriterade 

aktiviteter och åtgärder för att förbättra 

säkerheten för information. Analysen har 

genomförts till 100 procent.  

Av identifierade aktiviteter från GAP-

analysen har 25–50 procent genomförts 

fram till årsskiftet. Klassning av 

information, som hanteras i myndighetens 

IT-system, har slutförts. Övriga aktiviteter 

som har identifierats i GAP-analysen 

kommer att genomföras under 2023–2024.  

Under 2022 har samtliga medarbetare 

genomfört en 

informationssäkerhetsutbildning (Nano) 

per e-post.  

Bedömning: Genomförande av GAP-analys 

har ökat medvetenheten gällande 

informationssäkerhetsarbetet. Varje 

genomförd aktivitet medför att 

myndigheten stärker säkerheten och att 

information hanteras på ett säkert sätt 

enligt lagstiftning, MSB:s föreskrifter och 

ISO-standarder. Bedömningen är att 

informationssäkerhetsutbildning per e-post 

har ökat medarbetarnas medvetenhet kring 

informationssäkerhet, att 

informationssäkerhetskulturen har 

förbättrats och att Ei genom detta är bättre 

rustad att stå emot hot mot 

informationssäkerheten. 

Effektmål: Verksamheten bedrivs effektivt 

och enligt gällande rätt, och vårt arbete 

bidrar till att Ei fullgör sina uppdrag och 

når sina mål 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

2. Systematisk arbetsmiljö - implementera årshjul, 

metoder och stöd till chefer  

2. Metoderna beräknas vara klara under 

första kvartalet 2023 och en 

kommunikationsplan är framtagen. 

Lansering är framflyttat till 2023.  

Bedömning: De nya verktygen syftar till att 

underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågor så 

att det kan bedrivas mer effektivt och 

samtidigt säkra att det följer gällande rätt. 

Effektmål: Verksamheten bedrivs effektivt 

och enligt gällande rätt, och vårt arbete 

bidrar till att Ei fullgör sina uppdrag och 

når sina mål.  

3. Implementera och utvärdera dialogmodellen 3. Avdelningen för verksamhetsstöd och 

strategisk samordning har genomfört 

dialogerna med avdelningarna i 

sakverksamheten enligt modellen (våren 

2022) och gjort en utvärdering. 

Bedömning: Dialogerna bidrar till kunskap 

om vad avdelningarna i sakverksamheten 

tycker om den service de får, och hur det 

operativa och strategiska stödet kan 

utvecklas.  

Effektmål: Verksamheten bedrivs effektivt 

och enligt gällande rätt, och vårt arbete 

bidrar till att Ei fullgör sina uppdrag och 

når sina mål. 
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Aktivitet 2022 Bedömning 

4. Översyn/uppdatering av interna processer, 

servicestödet i en växande organisation 

4. Ett flertal av stödfunktionens processer 

har setts över under året: 

• De interna processerna för mottagande 

av nya medarbetare har effektiviserats. 

• Rutinerna kring 

tillgänglighetsanpassning av dokument 

har fortsatt utvecklas.  

• Ett formulär har tagits fram för 

beställning av ny Officemall eller 

ändring av Officemall. 

• En ny kanalplan för LinkedIn har tagits 

fram och beslutats. 

• Digital referenstagning vid rekrytering 

har införts och webbfilmer har ersatt 

enskilda introduktioner i Primula, 

Varbi m.m.  

• Fakturahanteringen har effektiviserats 

genom att öka andelen 

abonnemangsfakturor så att 56 procent 

av fakturorna matchades i systemet 

under 2022. 

Bedömning: Genom översynen av 

servicestödet med efterföljande åtgärder 

kan organisationen få en bättre service. 

Effektmål: Verksamheten bedrivs effektivt 

och enligt gällande rätt, och vårt arbete 

bidrar till att Ei fullgör sina uppdrag och 

når sina mål. 

5. Förbättra kvalitén på intranätet på de sidor som 

avser avdelningen för verksamhetsstöds områden.  

5 Arbetet med förnyat och uppdaterat 

innehåll på intranätet har påbörjats, en 

utveckling av strukturen och bättre 

megameny/navigering har tagits fram 

(dock ännu ej implementerats). 

Bedömning: Intranätet består främst av 

information från avdelningen för 

verksamhetsstöd och strategisk 

samordning. För att ge ett bra och effektivt 

stöd behöver informationen vara 

uppdaterad och svara på det medarbetarna 

undrar om och behöver veta för att utföra 

sitt arbete.  

Effektmål: Verksamheten bedrivs effektivt 

och enligt gällande rätt, och vårt arbete 

bidrar till att Ei fullgör sina uppdrag och 

når sina mål.  
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Sammanfattande bedömning 

Ei bedömer att resultatet för den interna verksamhetsstyrningen är 

tillfredsställande8. De aktiviteter som varit planerade för året har i stort genomförts 

enligt plan, samtidigt som organisationen har växt mycket och fått ett stort antal 

mediefrågor vilket medfört mer arbete hos flera enheter inom stödfunktionen. Ei 

bedömer att de aktiviteter som har genomförts kopplat till kompetensförsörjning 

har bidragit till att verksamheten har kunnat utföras i enlighet med Ei:s uppdrag. 

Ett större antal medarbetare innebär att Ei även framåtriktat måste fortsätta 

anpassa arbetssätt och processer för att vara effektiva, och fortsätta arbetet kring 

att vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och framtida medarbetare.  

Organisation 

Ledning 

Under året har Ulrika Hesslow tillträtt som generaldirektör efter Anne Vadasz 

Nilsson. Therése Hindman Persson, som även är chefsekonom och avdelningschef, 

har tillträtt som ställföreträdande generaldirektör efter Tony Rosten. 

Ledningsgruppen består av generaldirektören och de åtta avdelningscheferna. 

Ledningsgruppen möts en gång i veckan.  

För att dela information inom myndigheten arrangeras ett gemensamt 

informationsmöte för hela myndigheten en gång i månaden (fikaforum). Där får 

medarbetarna bland annat information om nya projekt, beslut och andra frågor 

som berör eller är intressanta för alla på myndigheten. Fikaforum är ett 

komplement till andra interna kommunikationskanaler som exempelvis 

avdelningsmöten och kommunikation via intranätet, och det går att delta såväl 

fysiskt som digitalt. Under hösten samlades hela myndigheten under två dagar för 

att diskutera framtida inriktning av verksamheten och interna arbetssätt. Ei har 

även ett digitalt mötesforum där generaldirektören varannan vecka informerar 

kring olika aktuella verksamhetsfrågor. 

Insynsrådet 

Enligt Ei:s instruktion ska det finnas ett insynsråd. Insynsrådet finns för att ha 

insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd, men har inga 

beslutsfunktioner. Ordförande för insynsrådet är Ei:s generaldirektör. Rådet 

sammanträdde vid tre tillfällen under 2022.  

Medlemmar i Ei:s insynsråd 2022 är Anna Wolf, vice VD och doktor i 

energisystem, Björn Sandén, professor, Sara Emanuelsson, gruppchef energipolitik, 

Monica Haider, riksdagsledamot, Emma Wiesner, Europaparlamentariker, och 

 
8 Bedömningskriterier beskrivs i avsnittet Verksamhetsstyrning på s.15–16. 
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Larry Söder, riksdagsledamot. Gunnar Westling, ekonomie doktor, var medlem till 

och med 30 juni 2022. 

Figur 2 Organisationsschema Ei 2022 

Medarbetare  

Den första januari 2022 arbetade 167 medarbetare varav 102 kvinnor och 65 män på 

Ei och vid årets slut var antalet anställda 207 varav 134 kvinnor och 73 män. 

Medelåldern är 41 år för både kvinnor och män.  

I januari implementerades en ny riktlinje för distansarbete och under våren skrevs 

individuella överenskommelser med alla medarbetare som önskade.  

För att kunna möta ett alltmer komplext uppdrag arbetar Ei tillitsbaserat och utgår 

från att alla vill och kan prestera. Ei arbetar aktivitetsbaserat vilket innebär att 

medarbetarna väljer var de arbetar utifrån de aktiviteter och uppgifter de har 

under en dag. Att medarbetare ges möjlighet att lösa sin uppgift på olika platser 

inom eller utanför kontorets lokaler underlättar för medarbetare, ger en bra 

arbetssituation och bidrar till effektivitet utifrån både verksamhetens och 

medarbetarens behov.  

Ei har under året haft knappt 50 platsannonser och rekryterat drygt 60 nya 

medarbetare. I samband med intervjuerna framgår det tydligt att sökande 

upplever Ei:s arbetsformer som attraktiva och för många är det en viktig 

förutsättning för att de söker arbetet. 

Enligt två regeringsuppdrag från 2020 ska myndigheten ställa praktikplatser till 

förfogande åt Arbetsförmedlingen under åren 2021–2023. Under 2022 har Ei 

anmält in två platser till Arbetsförmedlingen, utan att det har givit resultat. Ei har 

även etablerat en kontakt med Eskilstuna kommuns arbetsmarknadsenhet som 

med stor sannolikhet resulterar i en praktikant som kan börja under första 

kvartalet 2023. 
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Tabell 5 Antal anställda inkluderat tjänstlediga 

Kön 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Kvinnor 134 100 89 

Män 73 63 63 

Summa 207 163 152 

Friskvård och hälsa 

Alla medarbetare på Ei har under 2022 erbjudits två friskvårdstimmar per vecka. 

Medarbetarna erbjuds också friskvårdsersättning.  

Under 2022 tog medarbetarna ut 78 procent av de möjliga friskvårdstimmarna. 

Friskvårdsersättning nyttjades av 166 medarbetare som i genomsnitt tog ut 2 600 

kronor/person.  

En ny arbetsmiljöpolicy samt en riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete har 

tagits fram. Ei har genom Partsrådet fått tillgång till ett digitalt verktyg, IA-

systemet som utvecklats av AFA försäkring, för att anmäla arbetsskador och 

tillbud. Information och utbildning för medarbetare och chefer kommer att ske 

under 2023. 

I mars öppnade Ei upp sitt kontor efter pandemin. Medarbetarna har haft 

möjlighet att delta på en föreläsning i ergonomi där en fysioterapeut från 

företagshälsovården höll föreläsning om hur besvär kan undvikas och hur 

arbetsplatsen kan ställas in både på kontoret och hemma.  

Eftersom pandemin kom några månader efter att Ei flyttat till nytt kontor fick 

förebyggande insatser kring brandskydd skjutas upp. Under våren genomfördes 4 

guidade brandronder med visning av utrymningsvägar och information om hur 

medarbetare ska agera om olyckan är framme. I december bjöd Ei in 

Brandskyddsföreningen som höll en grundläggande utbildning i brandskydd. Den 

innehöll både en teoretisk del, om risker och hur olyckor kan undvikas, och en 

praktisk del med släckövning med brandsläckare och brandfilt. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron på myndigheten ligger på 2,2 procent av den totala 

arbetstiden, vilket är en ökning från 2021 års siffra som var 2,0 procent. 

Tabell 6 Sjukfrånvaro av total arbetstid per kön redovisad i procent 

Sjukfrånvaro 2022 2021 2020 

Kvinnor 2,8 2,6 3,9 

Män 1,1 0,9 0,7 

Totalt 2,2 2,0 2,5 
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Tabell 7 Sjukfrånvaro med minst 60 dagar av total sjukfrånvaro, redovisad i procent 

Långtidssjukfrånvaro 2022 2021 2020 

Totalt 32,9 22,5 51,7 

Figur 3 Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per åldersgrupp 

Jämställdhet 

Ei strävar efter en jämn könsfördelning på alla nivåer i organisationen och inom 

alla yrkesgrupper. Andelen kvinnor på myndigheten är 64,7 procent och andelen 

män är 35,3 procent vid utgången av 2022. Skillnaden har fortsatt öka då fler 

kvinnor söker och får arbete på Ei. Ei:s rekryteringsprocess har ett antal åtgärder 

som kan förbättra myndighetens jämställdhetsarbete. Åtgärderna riktar sig 

inledningsvis främst på två kvinnodominerade grupper, administratörer och 

enhetschefer i syfte att få fler män att söka dessa tjänster. 

Könsfördelningen i ledningsgruppen är 56 procent kvinnor och 44 procent män, 

bland myndighetens avdelningschefer är fördelningen 50 procent kvinnor och 50 

procent män och bland myndighetens enhetschefer är fördelningen 85 procent 

kvinnor och 15 procent män. Det finns en hög medvetenhet och en bra process för 

att fördela exempelvis projektledarroller jämnt mellan könen. I början av året 

gjordes en lönekartläggning. Den partssammansatta arbetsgruppen fann inte några 

osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i sina analyser. 

Ei har en riktlinje för att förebygga diskriminering, trakasserier, sexuella 

trakasserier och repressalier. I riktlinjen beskrivs hur myndigheten arbetar för att 

motverka alla former av diskriminering på arbetsplatsen och det finns även en 

handlingsplan med aktiviteter som ska genomföras. Ämnet tas upp med alla 

nyanställda i samband med introduktionsutbildningen. 
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Under året har Ei, inom ramen för sitt regeringsuppdrag om 

jämställdhetsintegrering, tagit fram en plan för det fortsatta arbetet med 

jämställdhetsintegrering under åren 2023–2025, i syfte att bidra till de 

jämställdhetspolitiska målen. En arbetsgrupp har identifierat jämställdhetsproblem 

inom myndigheten och i den del av energisektorn Ei möter. Ei har många kvinnor i 

ledande och framträdande positioner. Så ser det inte ut i energibranschen i stort. 

Genom att medverka som talare i olika sammanhang och delta i externa nätverk 

tar Ei position i energifrågorna och hoppas därmed kunna vara en förebild och 

inspirera fler kvinnor att söka sig till energibranschen. Ei:s två energiseminarier i 

Almedalen i somras blev jämställdhetsmärkta av organisationen Kraftkvinnorna, 

som ett gott exempel på ovan beskrivna arbete. 

Utvecklingsmöjligheter  

Myndighetens möjligheter till god kompetensförsörjning är avgörande för att 

uppfylla målen. Kompetensutveckling är en viktig fråga för Ei och i medarbetar-

samtalen fångas varje medarbetares behov av kompetensutveckling upp. Med 

utgångspunkt i dessa samtal har utbildningar genomförts både med extern och 

intern utbildningsanordnare.  

Utbildningskatalogen har utökats med nya kurser för året: att möta media samt att 

facilitera möten och workshops. Sedan tidigare erbjuds kurser inom ämnen som 

presentationsteknik och retorik, konsekvensutredning, effektivisera din arbetstid, 

projektarbete, förvaltningsjuridik samt utbildningar anordnade av CEER eller av 

RiS (Rörlighet i staten). Obligatoriska utbildningar för nyanställda är 

introduktionsutbildning, förvaltningsrätt och kurs i klarspråk.  

För myndigheten är nätverk en viktig källa för kunskapsutbyte. Ei är bland annat 

aktiv i samarbetet RiS där medarbetare på Ei har deltagit i olika yrkesnätverk och 

deltagit i utbildningarna introduktion till statstjänstemannarollen, leda utan att 

vara chef samt olika mentorskap. I det internationella arbetet medverkar Ei i flera 

olika arbetsgrupper inom bland annat organisationerna CEER, ACER och 

NordREG, vilket ger möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte med kollegor i 

andra europeiska länder. Bland annat gjordes en extra satsning genom att sex 

medarbetare deltog vid Summer School on Regulation of Energy Utilities som gav 

en uppdaterad och heltäckande översikt av de viktigaste principerna för det 

regulatoriska arbetet.  

Samarbete med universitet och högskolor 

Sedan flera år tillbaka har Ei arbetat med att synliggöra myndigheten som en 

framtida arbetsgivare för blivande ingenjörer, ekonomer och jurister och knyta 

kontakt med forskare på universitet och högskolor. Ei deltar även som 

arbetslivsföreträdare i lärosätesgranskningar som syftar till att tillse att 
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utbildningar är användbara och utvecklar studenter och doktoranders beredskap 

att möta arbetslivet.  

Under 2022 har medarbetare från Ei medverkat på arbetsmarknadsmässor på olika 

universitet och högskolor. För femte året i rad utlyste Ei också en uppsatstävling 

som riktar sig till studenter som skrivit om ämnen som berör Ei:s verksamhet. Den 

totala prissumman på 30 000 kronor fördelades på ett förstapris, ett andrapris och 

ett tredjepris.  

Tillitsbaserad styrning och ledning 

Tillitsbaserad styrning och ledning syftar till att minska onödig kontroll och istället 

lägga mer fokus på det verkliga uppdraget och bättre ta tillvara medarbetarnas 

kompetens. Sedan 2018 arbetar Ei med tillitsbaserad styrning och ledning utifrån 

regeringens Tillitsdelegation. Under året har olika aktiviteter genomförts för att 

utveckla och hålla det tillitsbaserade arbetet levande i organisationen. Dialog och 

tillfällen till lärande är en viktig del i detta. Bland annat har nyanställda chefer och 

medarbetare introducerats till det tillitsbaserade arbetssättet. Erfarenhetsutbyte har 

skett med andra myndigheter, och ett arbete har påbörjats för att tydliggöra och 

arbeta vidare med medborgarfokuset i det tillitsbaserade arbetssättet. Som ett stöd 

för myndighetens tillitsarbete har aktiviteterna sammanfattats i en färdplan. Den 

har uppdaterats två gånger under året, och av den framgår också att det finns flera 

beröringspunkter med andra pågående arbeten och projekt inom organisationen – 

som till exempel attraktiv arbetsgivare och projektprocessen. 

Attraktiv arbetsgivare 

Under året har arbetet inom ramen för Attraktiv arbetsgivare bedrivits i syfte att 

behålla och ytterligare utveckla Ei:s medarbetare samt att vara konkurrenskraftiga 

i att locka nya medarbetare till Ei. Fokus har fortsatt varit att trygga myndighetens 

framtida kompetensförsörjning och arbetsmiljö. 

Tre utvecklingsspår har tagits fram för området: medskapande medarbetarskap, 

handlingsutrymme och organisering av arbetet genom kollektiv förmåga. En bred 

förankringsdialog har genomförts inom samtliga områden nedan. 

Medskapande medarbetarskap  

För att nå målet om en arbetskultur som främjar det tillitbaserade arbetssättet har 

en kartläggning av befintliga styrdokument gjorts. Utifrån den har en ny och 

gemensam definition av det medskapande medarbetarskapet tagits fram och 

arbetats in i styrdokumenten samt i introduktionsprogrammet. 

Handlingsutrymme - Förväntan och ansvar i en tillitsbaserad organisation 

En genomlysning har gjorts av hur delegationsordningen fungerar i praktiken och 

hur medarbetare, oavsett roll, uppfattar givet handlingsutrymme samt om det 
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finns önskemål om förändring. Sammantaget upplever medarbetarna att de har ett 

gott handlingsutrymme. Cheferna bedömer att det finns mer som kan delegeras. 

Detta har lett till fortsatt dialog i verksamheten om vilka vardagsbeslut som kan 

delegeras. 

Kollektiv förmåga 

En grupp medarbetare från olika delar av verksamheten har genomgått ett 

utvecklingsprogram lett av Partsrådet. Programmet har resulterat i en strategi för 

att öka vår kollektiva förmåga genom djup förståelse för vad som påverkar 

gruppers förmåga att åstadkomma träffsäkra resultat med bibehållen god 

arbetsmiljö. En introduktion till kollektiv förmåga har hållits för medarbetare. 

Därutöver har ett forum för administratörer för gemensamt lärande och utveckling 

införts. 

På Ei:s externa webbplats finns Jobba på Ei-sidorna som samlar 

medarbetarberättelser och filmer, information om vad Ei som arbetsgivare 

erbjuder och lediga jobb. På sidorna finns också en tydlig information om vad Ei 

gör och har för uppdrag. Ei har under året tagit fram fem nya 

medarbetarberättelser som har publicerats på ei.se och LinkedIn. En kanalplan för 

LinkedIn har tagits fram och kanalen har utvecklats. Fotografering har genomförts 

och bildbanken har utvecklats med medarbetarbilder.  

Eftermätning (Leesman) och beläggningsmätning 

Under hösten har Ei genomfört en enkätundersökning som visar hur effektivt 

arbetsplatsen stödjer medarbetarnas arbete. Det är en uppföljande 

enkätundersökning som egentligen skulle ha genomförts nio månader efter att Ei 

tog det nya kontoret i bruk hösten 2019, men den har senarelagts på grund av 

pandemin. Ei fick ett högt resultat i mätningen och placerar sig på Leesman+ listan 

som innehas av 152 företag i den totala databasen av 6 657 företag. Det visar att 

medarbetarna anser att kontoret stödjer dem i att kunna arbeta produktivt både 

enskilt och tillsammans med andra. Resultatet visar att Ei i många delar överträffat 

de mål som sattes upp efter den förra undersökningen som genomfördes 2017 

inför flytten till det nya kontoret. 

Det övergripande värdet för Leesman var vid första mätningen 55,7 för Ei:s del och 

det ökade till 75,5 vid den andra mätningen, vilket är högre än Leesmans 

referensvärde på 72,5. Mätningen visar att den nya arbetsplatsen möjliggör att 

medarbetarna kan arbeta produktivt både självständigt och tillsammans. Värdet 

ökade från 0,51 till 0,82 för självständigt arbete och från 0,30 till 0,82 när 

medarbetare arbetar tillsammans. Vidare visar mätningen att arbetsplatsen har en 

trivsam miljö att arbeta i.  
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Även en beläggningsmätning genomfördes under en vecka under hösten. Den 

visar att kontoret utnyttjas i en mindre grad än vad som beräknades när kontoret 

togs i bruk. Det förklaras till stor del av pandemin som innebar att medarbetarna 

tvingades arbeta hemifrån och därefter inte riktigt har hittat tillbaka till kontoret 

och dess fördelar. Då Ei har ett flexibelt arbetssätt som ger medarbetarna möjlighet 

att arbeta hemifrån några dagar i veckan är det också naturligt att beläggningen är 

lägre.  

Digital utveckling 

Under 2021 startades ett stort utvecklingsprojekt med målet att ge avdelningen för 

nätreglering ett modernt verktyg för datainsamling som ska förenkla både för 

nätföretagen och i Ei:s egen hantering. Utvecklingen har löpt på enligt plan under 

2022 och plattformen beräknas vara helt klar under första kvartalet 2023. Den 

kommer användas för första gången vid företagens inrapportering av årsrapporter 

våren/sommaren 2023.  

Ett stort utvecklingsprojekt för Elpriskollen har bedrivits under året för att 

förbättra kundkommunikationen, och lansering beräknas ske kvartal 1 2023. Ei har 

också bedrivit ett testprojekt med robotar för att se om det kan underlätta tillsynen 

av elhandlare som lämnar prisuppgifter till Elpriskollen. Målet har också varit att 

lära sig ny teknik och testprojektet har gett Ei en bra insikt för vidare utveckling.  

Ei:s har fortsatt att utveckla sitt digitala verktyg för ansökan av koncessioner för att 

stödja arbetet med kortare ledtider.  

Säkerhetsarbetet har haft ett stort fokus även under 2022. Onlineutbildningen om 

informationssäkerhet, som inleddes under 2021, har fortsatt och Ei bedömer att 

medvetandegraden hos de anställda har ökat markant kring säkerhetsområdet. Ei 

har också implementerat ny teknik samt en dygnet runt övervakningstjänst för att 

höja IT-säkerheten. 

Projektprocessen 

Under året har Ei:s projektprocess vidareutvecklats. Målet är att tillämpa ett 

tillitsbaserat ledarskap och medskapande medarbetarskap även inom projekt samt 

att skapa ett mer agilt arbetssätt och på så sätt bli mer effektiva i projektarbeten. 

Exempel på aktiviteter som genomförts under 2022 har varit att uppdatera och 

utveckla projekthandboken med tillhörande mallar för att spegla det tillitsbaserade 

ledarskapet, medskapande medarbetarskapet och det agila arbetssättet. 

Workshops för projektledare har också genomförts där agila arbetsmetoder har 

kunnat testats. Nyanställda har på introduktionsutbildningar fått information om 

projektprocessens arbete.  
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Så arbetar Ei med god förvaltningskultur 

Ei:s värdegrundsarbete har en direkt koppling till god förvaltningskultur och en 

effektiv och rättssäker statsförvaltning. Genom en tillitsbaserad styrning ges 

förutsättningar för medarbetare att växa och ta ansvar. Ei:s värdeord är integritet, 

öppenhet och kvalitet. 

Många av Ei:s uppgifter innebär myndighetsutövning och det är därför viktigt att 

samtliga medarbetare har goda kunskaper om och förståelse för det ansvar som 

följer med att vara statsanställd. I dessa frågor utgår Ei från den gemensamma 

värdegrunden för statsanställda. Till sin hjälp har Ei också en etisk kod som 

handlar om den statliga värdegrunden, om objektivitet och opartiskhet, hur 

medarbetare ska förhålla sig i olika situationer och hur de förväntas uppträda i 

kontakter med intressenter, aktörer på energimarknaderna, med varandra och med 

Ei:s omvärld i övrigt.  

Ei deltar i den gemensamma introduktionsutbildningen inom Rörlighet i staten 

(RiS) och tydliggör också rollen som statsanställd genom att informera om 

regelverk, värdegrund och interna riktlinjer som en del i introduktionen för 

nyanställda.  

På Ei finns en förvaltningsrättsgrupp med medlemmar från samtliga avdelningar 

som träffas regelbundet för att fånga upp frågeställningar och sprida vidare 

kunskap i organisationen. 

Frågor om demokrati, rättssäkerhet och effektivitet tas upp i de årliga samtal som 

hålls mellan chefer och medarbetare. I dessa samtal tas också frågan upp om 

medarbetarna upplever att de har befunnit sig i någon situation där deras 

oberoende har kunnat ifrågasättas (muta, jäv och bisyssla). 

Tillgänglighet  

För en tydlig och begriplig kommunikation med allmänhet och intressenter 

genomgår nya medarbetare på Ei en utbildning i klarspråk. Ei arbetar även 

kontinuerligt med språkgranskning av rapporter och andra externa publikationer, 

bland annat för att de ska följa språklagens krav.  

Alla Ei:s Wordmallar är utformade så att de ska leva upp till de tekniska kraven 

vad gäller tillgänglighet. Samtliga medarbetare har under året fått möjlighet att 

delta i utbildningar i hur mallarna ska användas och på intranätet finns lathundar 

och instruktionsfilmer. 

Under året har tillgängliga föreskriftsmallar arbetats fram och en 

tillgänglighetsanpassad Powerpointmall har utvecklats och kommer 
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implementeras under 2023. En detaljerad tillgänglighetsgenomgång har gjorts av 

ei.se och arbetet med att utveckla tillgängligheten på externwebben har fortsatt. 

Ei anpassar vid behov kontorsarbetsplatser och har under 2022 utrustat ett antal 

arbetsplatser på varje kontor med större bildskärmar. 

Ei arbetar kontinuerligt för att IT-system och webbplatser ska uppfylla standarden 

för tillgänglighet, och bland annat var det europeiska tillgänglighetsdirektivet 

2016/2102, som gäller för offentliga organisationers webbplatser, vägledande när 

webbplatsen ei.se byggdes om 2021. På webbplatsen ei.se finns 

tillgänglighetsredogörelser publicerade, vilket är ett lagkrav. 

Ei och omvärlden 

Ei har ett viktigt uppdrag i genomförandet av energiomställningen. Myndigheten 

har ett ansvar att tolka och genomföra befintliga regler, men ska också föreslå 

regeländringar både i nationella och internationella regelverk för att uppnå en väl 

fungerande elmarknad. Ei försöker på olika sätt identifiera och fånga upp viktiga 

frågor på energimarknaderna för att säkerställa att Ei kan utföra sitt uppdrag på 

bästa sätt och ligga i framkant inom myndighetens olika verksamhetsområden.  

Under 2021 startade Ei projektet Framtidsspaning som ska utforska trender på 

elmarknaden som påverkar Ei och beskriva vilka förberedande analyser som 

behöver göras för att säkerställa att Ei kan utföra sitt uppdrag de kommande åren. 

Under 2022 har projekt framtidsspaning bland annat tagit fram en rapport om 

energilagring i elsystemet och genom en konsultstudie undersökt vätgasens roll i 

framtiden. 

Under hösten 2022 har Ei även tagit fram en verksamhetsstrategi för tidsperioden 

2023–2025 där områden som är strategiskt viktiga för myndigheten att utveckla har 

identifierats. Arbetet med implementering av verksamhetsstrategin fortsätter 

under 2023. Ei har även tagit fram en ny vision och nya effektmål som ska spegla 

hur Ei ser på sin roll och sitt bidrag till samhället.  

Ei har under året beställt en mediaanalys för 2021 och den visade en uppgång i 

antalet artiklar med cirka 35 procent jämfört med året innan (2020), dock inte fullt 

lika många som 2019 även om räckvidden var högre 2021. Under 2022 har Ei:s 

medarbetare uttalat sig i ett stort antal mediafrågor och en mediaanalys har 

beställts även för 2022. Den visar på en kraftig uppgång i antalet artiklar, en 

ökning på över 250 procent jämfört med 2021, med den största ökningen under 

hösten. De två dominerande ämnena har varit elstöd och elhandel (dvs. artiklar om 

det höga elpriset, där Ei haft en informativ roll).  
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Beredskapsmyndighet 

Den 1 oktober 2022 blev Ei beredskapsmyndighet inom det civila försvaret genom 

den nya lagstiftningen som antogs i maj 2022 för att öka beredskapen i 

totalförsvaret. Ei har under hösten uppdaterat sin risk- och sårbarhetsanalys enligt 

reglerna som gäller för beredskapsmyndigheter. Vidare har Ei även gjort en 

skyddsvärdeanalys för att ringa in om Ei:s information är skyddsvärd. Ei har även 

deltagit i en mängd möten som MSB anordnat för att öka samarbetet inom det 

civila försvaret. Beredskapsmyndigheterna har blivit indelade i sektorer och Ei 

tillhör Energisektorn som också består av Energimyndigheten, som även är 

sektorsmyndighet, Svenska Kraftnät och Strålsäkerhetsmyndigheten. Inom sektorn 

har möten hållits på handläggarnivå för informationsutbyte, temadiskussioner och 

framtagande av arbetssätt. Möten har även hållits på myndighetschefsnivå där 

sektorsmyndigheten har informerat. Kommunikationsavdelningarna på respektive 

myndighet i sektorn har också träffats kontinuerligt för att ta fram gemensamma 

budskap. 
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Samverkan och dialog 

I Ei:s instruktion under rubriken Särskild samverkan står att 

Energimarknadsinspektionen särskilt ska samverka med 

1 Konsumentverket och Konkurrensverket i frågor som rör kundfrågor och 

marknadsövervakning av de konkurrensutsatta energimarknaderna 

2 Elsäkerhetsverket i frågor som rör leveranssäkerhet och överföringskvalitet i 

elnätet 

3 Affärsverket svenska kraftnät i frågor som rör utvecklingen av den 

gemensamma marknaden för el inom Norden och EU. 

I instruktionen står det också att Ei ska samarbeta med europeiska 

energitillsynsmyndigheter och med byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter (ACER) för att åstadkomma en effektiv övervakning av 

grossistmarknaderna för el och naturgas inom Norden och EU, och vid behov 

utbyta erfarenhet och kunskap inom myndighetens ansvarsområde med 

energitillsynsmyndigheter inom och utanför EU. 

Ei strävar också efter att i övrigt ha en god samverkan med myndigheter, 

intressenter och andra aktörer.  

Samverkan enligt instruktionen 

Samverkan med Konsumentverket och Konkurrensverket 

Ei har samverkat med Konsumentverket inom ramen för vägledningstjänsten 

Hallå konsument som är ett samarbete mellan flera myndigheter. Den är opartisk 

och ska underlätta för konsumenter att få svar på olika frågor. Ei är en så kallad 

informationsansvarig myndighet och ska bidra till upplysningstjänsten utifrån Ei:s 

ansvarsområden. 

Utöver samverkan i Hallå Konsument träffar Ei även Konsumentverket 

tillsammans med Konsumenternas energimarknadsbyrå några gånger per år för att 

diskutera konsumentfrågor på energimarknaderna utifrån de olika befogenheter 

och ansvar som organisationerna har.  

Under året har Konsumentverket och Ei även träffat en särskild överenskommelse 

om samarbete. Syftet är att främja och stärka samarbetet samt säkerställa att det 

fortgår med särskilt fokus på en effektiv tillsyn med mera. 
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Under året har Ei haft dialog med Konkurrensverket i syfte att utbyta information 

om elmarknadens utveckling.  

Samverkan med Elsäkerhetsverket 

När det är relevant samverkar Ei med Elsäkerhetsverket i frågor om 

leveranssäkerhet. Ei ingår även i Myndighetsgrupp för elsamverkan som förutom 

Ei består av Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Svenska kraftnät och 

Strålsäkerhetsmyndigheten som samverkar och utbyter erfarenheter i frågor 

kopplade till beredskap och leveranssäkerhet.  

Samverkan med Svenska kraftnät 

Ei och Svenska kraftnät samverkar i en mängd olika frågor. Under 2022 har 

samverkan skett i bland annat Myndighetsgrupp för elsamverkan (se ovan). Ei 

finns även representerad i Svenska kraftnäts elberedskapsråd och planeringsråd. 

Ei har haft samverkan med Svenska kraftnät bland annat i regeringsuppdragen 

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering och Uppdrag att 

främja ett mer flexibelt elsystem. Samverkansmöten även har hållits om RfG och 

det förs en löpande dialog kopplat till ärenden. 

Ei har även deltagit på möten (t.ex. branschråd) anordnade av Svenska kraftnät. 

Europeisk samverkan 

Ei är aktiv i organisationerna NordREG, ACER och CEER som alla är 

samarbetsorganisationer för nordiska respektive europeiska tillsynsmyndigheter 

för energi. Arbetet inom ACER består bland annat av samverkan i beslutfattande 

enligt EU-regelverk men också i att samverka för att identifiera rätt åtgärder och 

komma med förslag som förbättrar, förenklar och förtydligar EU:s regelverk. 

Arbetet inom CEER och NordREG innebär också samverkan mellan Europas 

tillsynsmyndigheter för att utveckla energimarknaderna. Under 2022 har Ei varit 

ordförande i NordREG. 

Samverkan med Konsumenternas energimarknadsbyrå 

I instruktionen står att Ei ska se till att det finns en gemensam kontaktpunkt där 

konsumenter av el och naturgas kan få tillgång till all nödvändig information om 

sina rättigheter, lagstiftningen och möjligheter till tvistlösning. Det är 

Konsumenternas energimarknadsbyrå som är denna kontaktpunkt och Ei och 

energimarknadsbyrån har en kontinuerlig samverkan. Ei är representerad i 

energimarknadsbyråns styrelse. Utöver det träffas Ei, Konsumenternas 

energimarknadsbyrå och Konsumentverket ett antal gånger per år för att diskutera 

konsumentfrågor på energimarknaderna utifrån de olika befogenheter och ansvar 

som organisationerna har. 
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Samråd, remisser och referensgrupper 

Här presenterats ett urval av de samråd, remisser och referensgrupper som Ei har 

haft under 2022. 

En expertgrupp som bestått av representanter från branschen, konsulter och 

industrier har deltagit i Ei:s arbete med smarta elnätsindikatorer och en 

remissrunda genomfördes i början av året gällande Ei:s förslag på föreskrift. 

I arbetet med fjärrvärmeföreskrifter har Ei genomfört samråd med branschen och 

berörda myndigheter samt skickat föreskrifterna på remiss. Även föreskrifterna för 

fjärrkyla har skickats på remiss. 

Ei:s projekt om regulatoriska sandlådor har haft en extern referensgrupp och 

genomfört seminarier och rundabordssamtal. 

Ei:s regeringsuppdrag om att öka transparens kring data och analyser som kan 

bidra till elektrifieringen görs i dialog med en referensgrupp. Första dialogen 

utfördes i december 2022. Referensgruppen består av representanter från 25 olika 

organisationer såsom myndigheter, lärosäten, konsultbolag, industrier, 

energiföretag och intresseorganisationer. 

Ei deltar regelbundet i de så kallade Fyrpartsmötena anordnade av Affärsverket 

svenska kraftnät och Energiföretagen Sverige, där elnätsägare och elproducenter 

deltar och olika frågor tas upp.  

Ei har i sin översyn av de nationella kraven om nätanslutning av generatorer låtit 

intressenter komma med inspel.  

Samverkan i nätverk 

Ei samverkar med andra myndigheter och intressenter i olika frågor. 

Rörlighet i staten (RiS): Rörlighet i staten är ett samarbetsprojekt mellan ett antal 

myndigheter. Projektets vision är att med gränslös utveckling göra staten till 

Sveriges bästa arbetsplats. Genom samarbetet har myndigheten bland annat 

organiserat och genomfört skräddarsydda utvecklingsprogram samt deltagit i flera 

yrkesnätverk.  

Gasmarknadsråd: Ei är en av deltagarna i Swedegas samarbetsorgan 

Gasmarknadsrådet. Rådet är ett informations- och samrådsorgan som behandlar 

frågor om tariffer, villkor för balansansvar och överföring, utveckling på 

gasmarknaden, mätnings- och avräkningsfrågor samt systemövervakning. I rådet 

ingår medlemmar som har anknytning till berörda frågor.  
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Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Ei deltar i 

nätverket Network of Economic Regulators som haft två möten i anslutning till 

möten i OECD Regulatory Policy Committee. Nätverket består av ekonomiska 

reglerare från flera olika sektorer.  

Initiativet Power System Flexibility (PSF): Ei har deltagit digitalt på det 13:e 

energiministermötet inom ramen för CEM (Clean Energy Ministerial). Vidare har 

Ei deltagit i det initiativ inom ISGAN (International Smart Grid Action Network) 

som fokuserar på att kunden bidrar till efterfrågeflexibilitet inom ramen för en 

undergrupp som heter ”Creating Flexibility Markets”. 

Dialogmöten, seminarier och utbildningar 

Under året har Ei bland annat anordnat nedanstående aktiviteter för att dela 

kunskap och föra dialog.  

Ei har under 2022 fortsatt arbetet med EFFEKT-dialogen. Under februari 

arrangerade Ei, tillsammans med Energimyndigheten, ett internationellt 

webbseminarium om flexibilitetsmarknader. Utöver det har Ei genomfört tre 

seminarier med workshops, ”Tariffutformning, framtidsspaning och regulatoriska 

sandlådor”, ”Nya regelverk för efterfrågeflexibilitet med workshop om 

elnätsföretagens behov och lösningar” samt ”Flexibilitet, nätutvecklingsplaner och 

workshop med kunddialogen i fokus". 

Under Almedalsveckan höll Ei i två egna seminarier. Rubrikerna för dessa var: 

”Hur fungerar dagens elmarknad i morgondagens Europa” samt ”Kortare ledtider 

och stärkt konkurrenskraft för Sverige – hur når vi dit”. Ei-representanter deltog 

även i andra aktörers seminarier. 

Ei har med övriga nordiska tillsynsmyndigheter anordnat ett digitalt seminarium 

om elmarknaden för de nordiska marknadsaktörerna.  

I regeringsuppdraget om oschyssta affärsmetoder har under arbetets gång 

dialogmöten genomförts med Konsumentverket, Konsumenternas 

energimarknadsbyrå, Energiföretagen Sverige, Oberoende elhandlare, Svensk 

Handel, Tekniska Verken i Linköping och Bixia. 

Ei har hållit ett dialogmöte, med intresserade aktörer, om villkorade avtal. 

Ei har hållit ett dialogmöte om elnätsföretagens inrapportering gällande smarta 

elnät.  

Ei har via Energiföretagen Sverige erbjudit möjlighet till löpande dialog om frågor 

som gäller arbetet med att förbereda inför beslut om elnätsföretagens intäktsramar. 
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Syftet är att ge elnätsföretagen möjlighet att lämna synpunkter men också ta del av 

information under arbetets gång. 

Regelbundna dialogmöten hålls med Energiföretagen Sverige. 

Ei:s avdelning för tillstånd och prövning för regelbunden dialog med elnätsföretag 

som ansöker om tillstånd, med kundföreträdare och intresseorganisationer. Alla 

tillståndsärenden skickas även på remiss till berörda.  

Företrädare för Ei deltar även på ett stort antal sammankomster och konferenser 

både i Sverige och utomlands för att informera, föra dialog om myndighetens 

verksamhet och dela och ta emot kunskap inom energiområdet. 

Övrig samverkan 

Samverkan med Energimyndigheten 

Ei samverkar med Energimyndigheten i forskningsfrågor och särskilt i forsknings- 

och innovationsprogrammet SamspEL. Ei deltar i Energieffektiviseringsrådet samt 

i Användarrådet för officiell energistatistik. Samverkan sker också i frågor kring 

ursprungsgarantier och ursprungsmärkning. Ei och Energimyndigheten 

samverkar dessutom i regeringsuppdrag, till exempel Uppdrag att främja ett mer 

flexibelt elsystem och Regeringsuppdrag att genomföra en myndighetsgemensam 

uppföljning av samhällets elektrifiering. 

Samverkan med Ekobrottsmyndigheten 

Ei har samverkat med Ekobrottsmyndigheten gällande överträdelser av REMIT. 

Oschyssta affärsmetoder 

Inom ramen för sitt tillsynsarbete har Ei samverkat med flera myndigheter som på 

olika sätt kan beröras av oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden, bland 

annat Polisens nationella bedrägericentrum, Integritetsskyddsmyndigheten, 

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Bolagsverket.  

Samarbete med Finansinspektionen 

Ei och Finansinspektionen har ett samarbete kring övervakningen av energi- och 

elderivatmarknaden, och det har stärkts under 2022. Det handlar om att öka 

utbytet av information och kunskap för att upptäcka, hantera och motverka 

stabilitetsrisker samt marknadsmissbruk. 

Samarbete med Lantmäteriet och Länsstyrelser 

Inom ramen för regeringsuppdraget om att korta ledtider samarbetar Ei med 

Lantmäteriet och relevanta länsstyrelser för att utveckla och testa nya arbetssätt för 
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en koordinerad process för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för 

att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. 
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Fakta och sammanställningar 

Ei:s verksamhet finansieras till största delen av förvaltningsanslag. Den del av 

verksamheten som berör marknadsövervakning finansieras med avgifter enligt 

förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln 

på grossistenergimarknaden.  

Verksamheten är indelad i fyra verksamhetsgrenar: tillsyn och prövning, tillstånd, 

regelutveckling samt kundinformation. 

Tabell 8 Ekonomiskt resultat fördelat per verksamhetsgren för åren 2020–2022 

Alla belopp i tkr Tillsyn och prövning Tillstånd Regelutveckling Kundinformation 

År 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

Intäkter av 

anslag 

64 508 57 200 56 851 57 773 51 224 34 009 52 727 36 991 43 159 10 921 5 815 4 448 

Övriga intäkter* 6 808 6 208 6 712 189 13 125 9 262 255 191 36 1 16 

Verksamhetens 

kostnader 

70 161 59 650 59 743 62 836 53 419 35 740 57 348 38 575 45 355 11 879 6 064 4 675 

*Övriga intäkter är fördelat per verksamhetsgren enligt ny metod från 2022. Belopp som kan hänföras till specifik

verksamhetsgren är redovisade under respektive verksamhetsgren, övriga belopp är fördelade efter samma andelar

som verksamhetens kostnader. Jämförelsetal för 2021 och 2020 är justerade enligt samma metod.

Tabell 9 Ekonomiskt resultat för åren 2018–2022 

Alla belopp i tkr Resultaträkning 

År 2022 2021 2020   2019 2018 

Intäkter av anslag 185 929 151 230 138 467 125 818 119 498 

Övriga intäkter 16 295 6 478 7 045 9 440 7 154 

Verksamhetens kostnader 202 224 157 709 145 513 135 247 126 069 

Den största verksamhetsgrenen är tillsyn och prövning som står för 35 procent av 

de totala kostnaderna 2022. Detta är en minskning jämfört med tidigare år. 

Tillstånds andel har minskat jämfört med föregående år och står nu för 31 procent 

av de totala kostnaderna jämfört med 34 procent 2021. Regelutveckling har ökat 

jämfört med föregående år och står nu för 28 procent av de totala kostnaderna. 

Inom verksamhetsgrenen kundinformation har kostnaderna ökat från föregående 

år och står för 6 procent av de totala kostnaderna 2022. 
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Tabell 10 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr) 

Verksamhet Ack +/- 

t.o.m.

2020 

2021 +/- Intäkter 

2022 

Kostnader 

2022 

2022 +/- Ack +/- 

t.o.m.

2022 

Offentligrättslig 

verksamhet 

Avgifter enligt 

förordningen 

(2014:1059) 

om vissa 

avgifter för 

registrering och 

tillsyn över 

handeln 

Budget 

enl. RB 
0 0 7 700 7 700 0 0 

Utfall 0 0 6 526 6 526 0 0 

Tabell 11 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras (tkr) 

Verksamhet Ack +/- 

t.o.m. 2020 

2021 +/- Intäkter 

2022 

Kostnader 

2022 

2022 +/- Ack +/-  

t.o.m. 2022 

Offentligrättslig 

verksamhet 

Förseningsavgifter 

enligt ellagen 

(1997:857) resp. 

fjärrvärmelagen 

(2008:263) 

Inkomsttitel 2714 

Budget 

enl. RB 

1 250 250 200 0 200 1 700 

Utfall 1 250 220 110 0 110 1 580 

Avgifter enligt 

förordningen 

(2008:1330) om 

vissa avgifter på 

naturgasområdet 

Inkomsttitel 2552 

Budget 

enl. RB 

2 128 2 000 3 500 4 250 -750 3 378 

Utfall 2 128 1 929 3 165 5 289 -2 124 1 933 

Summa Budget 

enl. RB 

3 378 2 250 3 700 4 250 -550 5 078 

Utfall 3 378 2 149 3 275 5 289 -2 014 3 513 

Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter 

för registrering och tillsyn över handeln på 

grossistenergimarknaden 

Ei:s uppgifter enligt lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid 

handel med grossistenergiprodukter är avgiftsfinansierade. Avgiften ska beräknas 

enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över 

handeln på grossistenergimarknaden. Den består av två delar, en 

registerhållningsavgift och en avgift för tillsyn och marknadsövervakning. 

Registerhållningsavgiften är en fast summa per aktör och år, 4 tkr. Avgiften för 

tillsyn och marknadsövervakning ska uppgå till det belopp som motsvarar Ei:s 

årliga kostnader för övervakningen, dock max 7 000 tkr per år. Beloppet fördelas 

på varje marknadsaktör utifrån respektive aktörs andel av den totala handeln. 
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Ei:s kostnader 2022 uppgick till 6 526 tkr vilket är lägre än de budgeterade 

kostnaderna men en ökning från föregående år. Ökningen beror på lägre kostnader 

för de IT-verktyg som används vid övervakningen. En sammanfattning av 2022 års 

arbete finns under avsnitt ”Tillsyn enligt Remit” s 41. Kostnaden för övervakning 

uppgick till 5 847 tkr och kostnaden för registerhållning uppgick till 679 tkr för 

2022.  

Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på 

naturgasområdet 

Avgiften ska finansiera den del av Ei:s verksamhet som sker enligt naturgaslagen 

(2005:403) och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Endast 

arbete under tillsyn och prövning samt föreskriftsarbete rörande naturgas är 

sådana prestationer som ska avgiftsfinansieras.  

Avgift enligt förordningen ska betalas av den som innehar en naturgasledning och 

som överför naturgas i en uttagspunkt. Avgiften beräknas på den samlade 

energimängden i den naturgas som den som innehar en naturgasledning överför i 

uttagspunkter på naturgasledningen.  

Ei:s kostnader 2022 uppgick till 5 289 tkr vilket är högre än de budgeterade 

kostnaderna och en ökning från 2021. Kostnadsökningen beror på att Ei:s 

medarbetare lagt ner mer tid inom gasområdet 2022 än föregående år. Under 2022 

har Ei fattat beslut om intäktsramar 2023–2026 avseende gas.
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Finansiell redovisning 
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Finansiell redovisning 

Anslaget för 2022 uppgick till 185 294 tkr. Ei fick föra över 4 362 tkr från 2021 till 

2022. Det disponibla beloppet för 2022 uppgick därmed till 189 656 tkr.  

Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter uppgick till 202 224 tkr och består till största delen av 

anslag, till en mindre del av avgiftsintäkter och bidragsintäkter samt till en liten 

del av finansiella intäkter.  

Verksamhetens kostnader uppgick till 202 224 tkr, vilket är en ökning med 44 

515 tkr (+28 %) jämfört med 2021. Skillnaden består till stor del av ökade kostnader 

för personal med 22 146 tkr från 2021 till 2022. Antalet årsarbetskrafter ökade med 

22 stycken (+15 %) från 2021 till 2022. Övriga driftkostnader ökade med 21 924 där 

köp av konsulttjänster stod för den största ökningen med 10 345 tkr. Köp av IT-

tjänster ökade från 2021 till 2022 med 8 225 tkr. 

Årets kapitalförändring uppgår till 0 tkr.  

Balansräkning 

Balansomslutningen har ökat med 11 111 tkr jämfört med 2021. De största 

förändringarna är leverantörsskulder som ökat med 5 056 tkr samt att kortfristiga 

skulder till andra myndigheter ökat med 1 885 tkr. På tillgångssidan har 

behållningen på räntekontot ökat med 7 430 tkr. 
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Resultaträkning 

(tkr) Not 2022 2021 

Verksamhetens intäkter 

Intäkter av anslag 1 185 929 151 230 

Intäkter av avgifter och andra 

ersättningar 
2 7 228 6 163 

Intäkter av bidrag 3 8 810 314 

Finansiella intäkter 4 257 1 

Summa 202 224 157 709 

Verksamhetens kostnader 

Kostnader för personal 5 -146 556 -124 410

Kostnader för lokaler -5 299 -4 937

Övriga driftkostnader 6 -48 174 -26 250

Finansiella kostnader 7 -66 -2 

Avskrivningar och nedskrivningar -2 130 -2 109

Summa 
-202 224 -157 709

Verksamhetsutfall 0 0 

Uppbördsverksamhet 

Intäkter av avgifter m.m. som inte 

disponeras  
8 3 165 4 269 

Skatteintäkter m.m. 110 220 

Medel som tillförts statens budget 

från uppbördsverksamhet 
-3 275 -4 489

Saldo 0 0 

Transfereringar 

Medel som erhållits från 

myndigheter för finansiering av 

bidrag 

2 935 0 

Lämnade bidrag 9 -2 935 0 

Saldo 0 0 

Årets kapitalförändring 10 0 0 



Balansräkning 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 202 2 129 

Balansräkning 

(tkr) Not 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utveckling 11 7 911 6 091 

Summa 7 911 6 091 

Materiella anläggningstillgångar 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 319 457 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 666 1 137 

Summa 985 1 595 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 235 28 

Fordringar hos andra myndigheter 14 3 650 2 546 

Övriga kortfristiga fordringar 15 106 2 

Summa 3 991 2 576 

Periodavgränsningsposter 

Förutbetalda kostnader 16 2 836 2 925 

Övriga upplupna intäkter 17 7 402 7 278 

Summa 10 238 10 203 

Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket 18 -4 263 -5 283

Summa -4 263 -5 283

Kassa och bank 

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 19 30 889 23 459 

Summa 30 889 23 459 

SUMMA TILLGÅNGAR 49 751 38 640 
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(tkr) Not 2022-12-31 2021-12-31 

KAPITAL OCH SKULDER    

Myndighetskapital 20   

Balanserad kapitalförändring  0 0 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  0 0 

Summa 
 

0 0 

Avsättningar    

Övriga avsättningar 21 2 071 1 875 

Summa 
 

2 071 1 875 

Skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 22 8 896 7 764 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 23 5 575 3 690 

Leverantörsskulder  13 779 8 723 

Övriga kortfristiga skulder 24 2 422 1 965 

Summa 
 

30 673 22 141 

Periodavgränsningsposter    

Upplupna kostnader 25 10 686 8 902 

Oförbrukade bidrag 26 6 321 5 722 

Summa 
 

17 007 14 624 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  49 751 38 640 
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Anslagsredovisning 

Tabell 12 Redovisning mot anslag 

Anslag (tkr) Not Ing. över-

förings-

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. regl. 

brev 

Indragning Totalt 

disponibelt 

belopp 

Utgifter Utg. 

Överförings-

belopp 

Uo 21 1:6 

Energimarknadsinspektionen 

Ramanslag ap.1 

Energimarknadsinspektionen: 

Förvaltningskostnader 

27 4 362 185 294 189 656 -186 210 3 447 

Summa 4 362 185 294 189 656 -186 210 3 447 

Tabell 13 Redovisning mot inkomsttitel 

Inkomsttitel (tkr) Not Beräknat 

belopp 

Inkomster 

2714 Sanktionsavgifter m.m. 

221 Förseningsavgifter enligt 

ellagen (1997:857) 

respektive fjärrvärmelagen 

(2008:263) 

28 200 110 

2552 Övriga offentligrättsliga 

avgifter  

512 Naturgasavgift  29 3 500 3 165 

Summa 3 700 3 275 

Tabell 14 Finansiella villkor enligt regleringsbrev 

Villkor utgiftsområde 21 Energi 

1:6.1 (tkr) Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader Krav Belopp Utfall 

Av anslaget ska Ei använda minst motsvarande det totala beloppet 

för nätövervakningsavgiften, för att hantera kostnader för 

verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) 

och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att 

nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter 

Ska lägst uppgå till 32 535 43 258 
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Tilläggsupplysningar och noter 

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av 

detta kan summeringsdifferenser förekomma. 

Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper 

Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) 

om myndigheters bokföring (FBF) samt Ekonomistyrningsverkets (ESV):s 

föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad 

i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 

(FÅB) samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning.  

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar myndigheten brytdagen 

den 5 januari.  

Efter brytdagen har fakturor överstigande 50 tkr bokförts som 

periodavgränsningsposter. Under 2022 har beslut om förändrad 

periodiseringsgräns fattats. Beslutet innebar en förändrad periodiseringsgräns från 

20 tkr till 50 tkr. 

Nettoeffekten av denna ändring har varit att kostnaderna om 567 tkr belastar 2022 

års räkenskaper i stället för att periodiseras som förutbetalda kostnader som avser 

2023. Motsvarande effekt på periodiseringsposter i 2021 års räkenskaper är 593 tkr. 

Ändrad beloppsgräns påverkar även posten upplupna kostnader som minskar 

årets utfall med 36 tkr och jämförelse år med 54 tkr. 

Myndigheten har bokat bort ingående moms avseende förutbetalda kostnader som 

i sin helhet avser 2023 och i stället redovisat den på samma år som tjänster/varor 

nyttjas i verksamheten. Förändringen påverkar inte hantering av moms gällande 

förutbetalda hyror utan enbart posten övriga förutbetalda kostnader. Förändringen 

innebär att rekvirering av ingående moms minskar med 111 tkr för år 2022 men 

blir jämförbart från år 2023. Motsvarande effekt för år 2021 är 180 tkr. 

Kostnadsmässig anslagsavräkning 

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas från och med år 2009 anslaget 

först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2021, 281 tkr, 

har år 2022 avräknats i sin helhet med 281 tkr. 
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Värderingsprinciper 

Anläggningstillgångar  

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade 

licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffnings-

värde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst 

tre år.  

För förbättringsutgifter på annans fastighet är beloppsgränsen 50 tkr. 

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst 

den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. 

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under 

anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.  

Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare livslängd 

än tre år och kostnadsförs direkt.  

Tillämpade avskrivningstider 

3 år Datorer och kringutrustning 

5 år Inredningsinventarier 

Maskiner och tekniska anläggningar 

Övriga kontorsmaskiner 

Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter 

Omsättningstillgångar 

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Skulder 

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 

Kontokrediter Riksgäldskontoret 

Myndigheten har beviljats 11 000 tkr i kredit. Under året har krediten inte 

utnyttjats. 
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Tabell 15 Ersättningar och andra förmåner 

Rådsledamöter/andra styrelseuppdrag* Förmåner (tkr) Ersättning (tkr) 

Björn Sandén 11 

Professor, Chalmers 

Vice ordförande Klimatpolitiska rådet 

Gunnar Westling 11 

Styrelseledamot Gunnar Westling Fram AB 

Styrelseledamot i Promandat Fastighets AB 

Styrelseledamot i Promandat Förvaltning AB 

Styrelseledamot i Odeon AB 

Sara Emanuelsson 11 

Gruppchef Energipolitik, Energiföretagen Sverige 

Anna Wolf 10 

vice VD Power Circle AB 

Emma Wiesner 13 

Europaparlamentariker, Centerpartiet 

Civilingenjör, energi 

Styrelseledamot Kraftkvinnorna 

Vice ordförande EUFORES 

Larry Söder 6 

Riksdagsledamot 

Ledamot i Boverkets insynsråd 

Ordförande i Konsumförenings styrelse 

Monica Haider 13 

Riksdagsledamot (i Näringsutskottet) 

Insynsrådet för länsstyrelsen i Kronoberg 

Ersättare i Riksbankens jubileumsfond 

* En del av ersättning avseende år 2021 betalades ut till styrelseledamöter under 2022. 

Tabell 16 

Ledande befattningshavare/ styrelseuppdrag Förmåner (tkr) Ersättning (tkr) 

Ulrika Hesslow, generaldirektör Maj 2022 - 

tillsvidare 

961 

Styrelseledamot, Försvarets materielverk 

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör t.o.m april 2022 450 

Övriga förmån 4 

Styrelseledamot i Arbetsgivarverket 

Revisor i Trygghetsstiftelsen 

Vice ordförande i Kåpan Pensioners överstyrelse 

Styrelseledamot IVL Svenska Miljöinstitutet 

Tabell 17 

Anställdas sjukfrånvaro 

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sidan 108 i resultatredovisningen. 
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Noter 

Tabell 18 Not 1 till 10, resultaträkning 

   2022 (tkr) 2021 (tkr) 

Not 1 Intäkter av anslag   

  Intäkter av anslag 185 929 151 230 

  
Summa 185 929 151 230 

  Utgifter i anslagsredovisningen 186 210 151 273 

  Saldo 281 42 

  

Saldot består av minskning av semesterlöneskuld som 

intjänats före år 2009. Denna post har belastat anslaget 

men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.  

  

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar   

  Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 701 69 

  Intäkter av offentligrättsliga avgifter 6 526 6 094 

  Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 0 

  
Summa 7 228 6 163 

  Verksamhet med krav på full kostnadstäckning   

  
Offentligrättsliga avgifter inom registrering och tillsyn över 

handeln på grossistenergimarknaden (REMIT) 

  

  Intäkter 6 526 6 094 

  Kostnader 6 526 6 094 

  Årets resultat 0 0 

  Ack resultat 0 0 

  

Specifikation av avgiftsbelagd verksamhet enligt 

regleringsbrev finns i resultatredovisningen. 

  

Not  3 Intäker av bidrag   

  Bidrag från statliga myndigheter 8 810 314 

  Bidrag från EU:s institutioner 0 0 

  Summa 8 810 314 

  

Den största ökningen avser bidrag från Regeringskansliet 

via Kammarkollegiet för att utveckla arbetssätt och 

parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad.  

Under 2022 har bidrag från Energimyndigheten tillkommit 

för att främja ett flexibelt elsystem, laddinfrastruktur samt 

elektrifieringsstrategin. En mindre del avser lönebidrag och 

anställningsstöd.  
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2022 (tkr) 2021 (tkr) 

Not 4 Finansiella intäkter 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 252 0 

Övriga finansiella intäkter 6 1 

Summa 257 1 

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har 

fr.o.m. 2020-01-08 t.o.m. 2022-05-02 varit noll. Sedan 

dess har räntan gått upp successivt vilket förklarar 

skillnaden jämfört med föregående år. 

Not 5 Kostnader för personal 

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier 

och andra avgifter enligt lag och avtal) 

93 225 78 943 

Varav lönekostnader ej anställd personal 338 360 

Sociala avgifter 49 965 43 111 

Övriga kostnader för personal 3 366 2 356 

Summa 146 556 124 410 

Antalet årsarbetskrafter har ökat med 15 % under 2022 

jämfört med föregående år, därav de ökade löne-

kostnaderna samt sociala avgifterna. Kurs- och 

konferensavgifterna har ökat med 91 % under samma 

period.  

Not 6 Övriga driftkostnader 

Resor, representation, information, reaförlust 4 091 1 529 

Köp av varor 912 894 

Köp av konsulttjänster 18 786 8 441 

Köp av IT-tjänster 21 542 13 317 

Aktivering av utvecklingsarbete av anläggningstillgång i 

egen regi 

-3 340 -2 196

Köp av övriga tjänster 6 183 4 264 

Summa 48 174 26 250 

Regeringsuppdrag har bl.a. medfört behov av ökade 

resurser med särskild kompetens under en begränsad tid 

vilket återspeglar högre utfall jämfört med föregående år, 

både gällande köp av konsulter och övriga tjänster.  

Under året har även satsningar gjorts på kris och säkerhet 

som har ökat utfallet för konsulttjänster. 

Myndigheten har även gjort särskilda satsningar under året 

som också påverkat det högre utfallet. 

Behov av IT-konsulter har också ökat då myndigheten har 

växt väldigt mycket under de senaste två åren. 
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   2022 (tkr) 2021 (tkr) 

Not 7 Finansiella kostnader   

  Ränta på lån i Riksgäldskontoret 62 0 

  Övriga finansiella kostnader 5 2 

  Summa 66 2 

  

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har 

fr.o.m. 2020-01-08 t.o.m. 2022-05-02 varit noll. Sedan 

dess har räntan gått upp successivt vilket förklarar 

skillnaden jämfört med föregående år. 

  

Not 8 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras   

  Offentligrättsliga avgifter inom naturgasområdet  3 515 4 268 

  Periodisering av offentligrättsliga avgifter inom 

naturgasområdet 

-351 1 

  Summa 3 165 4 269 

  Verksamhet med ej krav på full kostnadstäckning   

  Offentligrättsliga avgifter inom naturgasområdet   

  Intäkter 3 165 4 269 

  Kostnader 5 289 2 340 

  Årets resultat -2 124 1 929 

  Ack resultat 1 933 4 057 

Not 9 Lämnade bidrag   

  Lämnade bidrag till statliga myndigheter 2 935 0 

  Summa 2 935 0 

  Lämnade bidrag till följande myndigheter för att utveckla 

arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för 

elnätsutbyggnad. 

  

  Lantmäteriet 1591 0 

  Länsstyrelsen i Kronobergs län 663 0 

  Länsstyrelsen i Södermanlands län 139 0 

  Länsstyrelsen i Västra Götalands län 402 0 

  Länsstyrelsen i Norrbottens län 140 0 

  Summa 2 935 0 

  Energimarknadsinspektionen har kanslifunktion för 

uppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad. Inom 

ramen för uppdraget rekvirerar deltagande myndigheter 

medel för sina kostnader från Ei.  
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2022 (tkr) 2021 (tkr) 

Not 10 Årets kapitalförändring 

Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott 0 0 

Summa 0 0 

Remit-verksamheten har liksom föregående år inte 

genererat något resultat, det vill säga kostnaderna har varit 

lika stora som intäkterna, därav ingen kapitalförändring. 

Tabell 19 Not 11 till 26, balansräkning (tkr) 

2022-12-31 2021-12-31 

Not 11 Balanserade utgifter för utveckling 

Ingående anskaffningsvärde 21 181 20 181 

Årets anskaffningar 3 340 2 196 

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0 -1 196

Summa anskaffningsvärde* 24 521 21 181 

Ingående ackumulerade avskrivningar  -15 090 -14 817

Årets avskrivningar -1 520 - 1 469 

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0 1 196

Summa ackumulerade avskrivningar -16 610 -15 090

Utgående bokfört värde 7 911 6 091

Myndigheten har under 2022 färdigställt två projekt som 

startades under föregående år. Projekten driftsattes i 

december 2022. 

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet 

Ingående anskaffningsvärde 820 820 

Summa anskaffningsvärde 820 820 

Ingående ackumulerade avskrivningar -363 -224

Årets avskrivningar -138 -138 

Summa ackumulerade avskrivningar -501 -363

Utgående bokfört värde 319 457

Not 13 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

Ingående anskaffningsvärde 4 216 4 412 

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0 -196

Summa anskaffningsvärde 4 216 4 216 

Ingående ackumulerade avskrivningar* -3 078 -2 773

Årets avskrivningar -471 -502 

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0 196

Summa ackumulerade avskrivningar* -3 550 -3 078 

Utgående bokfört värde 

*Jämförelsetal justerat med –1 tkr. 

666 1 137
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   2022-12-31 2021-12-31 

Not 14 Fordringar hos andra myndigheter   

  Fordran ingående mervärdesskatt 

Kundfordringar hos andra myndigheter 

3 570 

80 

2 546 

0 

  Summa 3 650 2 546 

Not 15 Övriga kortfristiga fordringar   

  Fordringar hos anställda 106 2 

  Summa 106 2 

Not 16 Förutbetalda kostnader   

  Förutbetalda hyreskostnader 1 308 1 164 

  Övriga förutbetalda kostnader 1 528 1 761 

  Summa 

Myndigheten har ändrat beloppsgräns gällande förutbetalda 

kostnader i år. Den ändrade beloppsgränsen har inneburit 

att posten övriga förutbetalda kostnader minskat med 567 

tkr. Motsvarande effekt för 2021 hade resulterat i en 

minskning om 593 tkr. Den ingående momsen (111 tkr) 

avseende kostnader som i sin helhet avser 2023 har 

redovisats som förutbetalt och kommer att rekvireras först 

under 2023. 

2 836 2 925 

Not 17 Övriga upplupna intäkter   

  Övriga upplupna intäkter utomstatliga 7 402 7 278 

  Summa 7 402 7 278 

  Avgifter inom registrering och tillsyn över handeln på 

grossistenergimarknaden (REMIT) 

6 575 6 101 

 

  Tillsynsavgifter naturgas kvartal 4 826 1 177 

  Summa 7 402 7 278 

Not 18 Avräkning med statsverket   

  Uppbörd   

  Ingående balans -1 201 -1 216 

  Redovisat mot inkomsttitel -3 275 -4 489 

  Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 3 640 4 503 

  Skulder avseende Uppbörd -836 -1 201 

  Anslag i räntebärande flöde   

  Ingående balans -4 362 -2 878 

  Redovisat mot anslag 186 210 151 273 

  Anslagsmedel som tillförts räntekonto -185 294 -152 757 

  Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -3 447 -4 362 
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   2022-12-31 2021-12-31 

  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 

redovisats mot anslag 

  

  Ingående balans 281 323 

  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -281 -42 

  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 

redovisats mot anslag 

0 281 

  Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto   

  Inbetalningar i icke räntebärande flöde 3 854 4 769 

  Utbetalningar i icke räntebärande flöde -194 -266 

  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -3 640 -4 503 

  Övriga fordringar på statens centralkonto 20 0 

  Summa Avräkning med statsverket -4 263 -5 283 

Not 19 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret   

  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 30 889 23 459 

  Summa 30 889 23 459 

  Belopp att reglera för december mellan räntekontot och 

statens centralkonto 

 0 

  Beviljad kredit enligt regleringsbrev 11 000 11 000 

  Maximalt utnyttjad kredit 0 0 

Not  20 Myndighetskapital   

  Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon 

specifikationstabell. 

  

Not 21 Övriga avsättningar   

  Avsättning för lokalt omställningsarbete   

  Ingående balans 1 875 1 720 

  Årets förändring 196 155 

  Utgående balans 2071 1 875 

  Under året har myndigheten nyttjat 81 tkr i omställnings-

medel och planerar att använda ca 85 tkr under 2023. 

  

Not 22 Lån i Riksgäldskontoret   

  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar   

  Ingående balans 7 764 7 516 

  Under året nyupptagna lån 3 262 2 357 

  Årets amorteringar -2 130 -2 109 

  Utgående balans 8 896 7 764 

  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 13 000 11 000 

  Utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing 8 896 7 764 
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2022-12-31 2021-12-31 

Not 23 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 

Utgående mervärdesskatt 159 25 

Arbetsgivaravgifter 2 592 2 087 

Leverantörsskulder andra myndigheter 1 810 1 577 

Övrigt 1014 0 

Summa 5 575 3 690 

Posten övrigt avser skuld för oförbrukade bidrag, beloppet 

återbetalas till Energimyndigheten under kvartal 1 2023. 

Not 24 Övriga kortfristiga skulder 

Personalens källskatt 2 422 1 965 

Summa 2 422 1 965 

Not 25 Upplupna kostnader 

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 8 731 7 911 

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 110 371 

Övriga upplupna kostnader 1 845 621 

Summa 10 686 8 902 

Myndigheten har ändrat beloppsgräns för upplupna 

kostnader i år. Effekten av detta har resulterat i att posten 

övriga upplupna kostnader är 36 tkr lägre. Motsvarande 

effekt för 2021 skulle innebära en minskning med 54 tkr. 

Not 26 Oförbrukade bidrag 

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 6 321 5 722 

Summa 6 321 5 722 

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i 

anspråk: 

mer än tre månader till ett år 6 321 5 722 

Summa 6 321 5 722 

Bidraget ska nyttjas under 2023 för att utveckla arbetssätt 

och parallella processer för kortare ledtider för 

elnätsutbyggnad. Projektet bedrivs i samarbete med 

Vinnova, Lantmäteriet och länsstyrelser. 
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Tabell 20 Not 27 till 29, anslagsredovisning 

   

Not 27 Uo 21 1:6 Energimarknadsinspektionen Ramanslag 

 
 

ap.1 Energimarknadsinspektionen: 

Förvaltningskostnader 

 

 

Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på 5 528 tkr. Under 2022 

har myndigheten inte utnyttjat krediten. 

Myndigheten får disponera hela ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 4 362 tkr eftersom 

beloppet understiger 3 % av föregående års tilldelning 152 757 tkr enligt regleringsbrevet. 

Anslaget är räntebärande.  

Not 28 Inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. 

221 Straffavgifter – Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive 

fjärrvärmelagen (2008:263) 

 

 

Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om straffavgifter på grund av försent inkomna 

årsrapporter och revisorsintyg för 2021. 

Not 29 Inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 

512 Naturgasavgifter – Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på 

naturgasområdet 

  Energimarknadsinspektionen tar ut avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa 

avgifter på naturgasområdet.  
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Sammanställning över väsentliga 

uppgifter 

Tabell 21 Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr) 2018 till 2022   

(tkr) 2022 2021 2020 2019 2018 

Låneram Riksgäldskontoret      

Beviljad 13 000 11 000 9 000 12 000 10 000 

Utnyttjad 8 896 7 764 7 516 5 194 5 525 

Kontokrediter Riksgäldskontoret       

Beviljad  11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 3 604 

Räntekonto Riksgäldskontoret      

Ränteintäkter 252 0 0 1 0 

Räntekostnader 62 0 0 24 12 

Avgiftsintäkter      

Avgiftsintäkter som disponeras      

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 7 700 7 700 7 700 7 000 7 400 

Avgiftsintäkter REMIT 6 526 6 094 6 387 7 629 5 162 

Övriga avgiftsintäkter 702 69 358 1 067 1 302 

Summa avgiftsintäkter 7 228 6 163 6 745 8 696 6 464  

Avgiftsintäkter som ej disponeras exkl. sanktionsavgifter*      

Beräknat belopp enligt regeringsbrev (naturgasområdet) 3 500 3 500 4 250 4 250 4 250 

Avgiftsintäkter inom naturgasområdet 3 165 4 269 3 944 4 321 4 445 

Anslagskredit      

Beviljad 5 528 4 582 4 058 3 699 3 627 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslag      

Ramanslag      

Anslagssparande 3 447 4 362 2 878 1 099 4 923 

Bemyndiganden (ej tillämpligt)      

Personal      

Antalet årsarbetskrafter (st) 170 148 134 115 110 

Medelantalet anställda (st) 194 164 149 133 129 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 177 1 051 1 073 1 130 1 134 

Kapitalförändring      

Årets 0 0 0  12 583 

Balanserad 0 0 0 0 -595 

*Sanktionsavgifter definieras inte som avgifter utan som skatteintäkter m.m. och redovisas under 

Uppbördsverksamheten. I myndighetens regleringsbrev finns skatteintäkten med i avsnittet om avgiftsbelagd 

verksamhet och redovisas på inkomsttiteln 2714. 
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 

samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Eskilstuna den 22 februari 2023 

Ulrika Hesslow 

Generaldirektör
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