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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, fjärrvärme och naturgas. 
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 

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör 

För många organisationer har 2020 varit 
ett speciellt år så även för Ei. 
Coronapandemin har inneburit att vi i 
princip helt ställt om till att arbeta på 
distans. Det gäller både det nationella och 
det internationella arbetet. För oss har 
detta fungerat utmärkt, mycket tack vare 
att vi kommit så långt i vårt 
digitaliseringsarbete och på grund av att 
distansarbete redan var en del av vårt 
arbetssätt. Under 2020 har vi också lagt de 
sista byggstenarna till en digital plattform 
för ansökningar om nätkoncession. 

2020 har annars i hög grad präglats av 
debatten kring bristen på nätkapacitet i ett 
antal regioner. Enligt oss är en del av lös-
ningen på problemen ett mer modernt 
regelverk. Vi ser att de regelförändringar 
som vi föreslagit i rapporten om genomförandet av Ren energipaketet kommer att 
bidra liksom det fortsatta arbetet med olika metoder för att genomföra det tredje 
inre marknadspaketet. Flexibla och innovativa lösningar är också viktiga 
pusselbitar. Här spelar effektiva elnät och effektiva nättariffer en viktig roll. Inom 
dessa områden har vi föreslagit en rad åtgärder under 2020. Dessutom föreslog vi 
också ett större åtgärdspaket i regeringsuppdraget om nätkapacitetsfrågorna. 
Under året intensifierade vi även vårt arbete med att främja efterfrågeflexibilitet.  

För att lösa framtidens utmaningar inom energiområdet tror vi också att det krävs 
en ökad samverkan mellan aktörer, också sådana som tidigare inte haft dialog med 
varandra. För att underlätta detta startade vi under 2020 ett forum som vi kallar 
Effektdialogen. Samverkan i detta forum kommer att fortsätta även nästa år.  

Att bygga och driva elnät är givetvis också avgörande för att möta framtidens 
utmaningar. Ei:s arbete med att utreda och bevilja nätkoncessioner har därför, som 
tidigare, varit i fokus under året. Vi är givetvis mycket nöjda över det 
budgettillskott som vi fick under hösten 2020 och det tillskott som beslutades för 
2021. Detta gör att vi kan prioritera tillståndsområdet med ännu större kraft under 
de kommande åren.  

Under 2020 har vi även fattat beslut om slutliga intäktsramar för perioden 2016–
2019 och tagit beslut om hur företagen ska hantera över- och underskott från 
tidigare tillsynsperioder. Vi har också fortsatt vår ständigt pågående tillsyn över 
företagens leveranskvalitet och fattat många beslut om olika metoder enligt EU-
regelverken. Det senare innebär en harmonisering med övriga länder men också 
nya och förbättrade verktyg för att möta framtidens utmaningar.  
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Aktiva kunder är en förutsättning för att marknader ska fungera väl och det är 
också viktigt att kunderna kan lita på marknaden. Vi har därför utvecklat 
Elpriskollen till att omfatta timavtal och avtal som används av större kunder.  
Tyvärr har vi under 2020 också tagit emot fler och fler klagomål som gäller oseriös 
elhandel. I de fall företagen brutit mot ellagen har vi inlett tillsyn men i många fall 
handlar det om beteenden som ligger utanför Ei:s område. För att ändå försöka 
komma åt detta har vi startat en bredare samverkan med andra myndigheter och 
organisationer. Detta arbete kommer att fortsätta.  

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 myndigheter och organisationer. Jag vill tacka alla företag, organisationer 
och myndigheter som deltagit i arbetet, både för värdefull input men också för att 
ni har kunnat ställa om till ett digitalt arbetssätt. Slutligen vill jag också tacka alla 
kunniga medarbetare på Ei. Tack för allt hårt arbete under 2020 och tack för att ni 
på ett så utmärkt sätt klarat av att arbeta på distans och trots det fortsatt leverera 
med samma höga kvalitet som vanligt. 

Anne Vadasz Nilsson 
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.  

BEUC Bureau Européen des Unions de Consommateurs. BEUC är en 
paraplyorganisation för de nationella europeiska 
konsumentorganisationerna. 

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). 

CIRED Congres International des Réseaux Electriques de Distribution. CIRED 
är en organisation som verkar för internationell utveckling och 
informationsutbyte inom elsystemet på lokalnätsnivå. 

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). 

DSO  Förkortning av engelskans Distribution System Operator. Regionnäts- 
och lokalnätsföretag på svenska. 

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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Året i korthet 

Här är ett urval av de beslut, händelser och uppdrag som Ei arbetat med under 
2020.  

JANUARI 

CEER firar 20 år 
I år är det 20 år sedan organisationen CEER såg dagens ljus. Det startade som ett 
samarbete mellan tio europeiska tillsynsmyndigheter inom energisektorn vid 
millenniumskiftet. Idag har organisationen vuxit till det tredubbla och är en viktig 
part i utformningen av de europeiska energimarknaderna. 

Nu finns Ei på den nationella portalen för öppna data 
Nu finns Ei:s data över elavbrott, elnätsavgifter, elhandelspriser och elhandelsavtal 
på den nationella portalen för öppna data. Öppna data är information som finns 
tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända, dela med sig av och 
utveckla för att skapa nytta för fler. 

Nytt uppdrag att ta tillvara Forum för smarta elnäts resultat 
Tillsammans med Energimyndigheten får Ei i uppdrag av regeringen att ta fram 
förslag på hur Forum för smarta elnäts arbete kan tas vidare i respektive 
myndighets verksamhet. Forum för smarta elnät inrättades för perioden 2016–2019 
efter ett beslut från regeringen. Syftet med forumet var bland annat att motivera, 
informera och planera för utvecklingen av tjänster och teknik som bidrar till en 
effektiv utveckling av elnäten.  

Utbildning om inrapporteringen 
Ei håller utbildning riktad till elnätsföretagen om inrapporteringen efter 
tillsynsperioden 2016–2019. Utbildningen livesänds och handlar bland annat om 
aktuell lagstiftning, kommande beslut om avvikelser från intäktsramen, 
incitamenten och inrapportering i praktiken.  

FEBRUARI

Marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet är ämnet för internationell 
workshop 
Den 7 februari arrangerar Ei och International Energy Agency (IEA), en 
internationell workshop om marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet. 
Workshopen hålls i Paris och ett 70-tal personer från ett 15-tal länder deltar i 
diskussionerna.  

Ei föreslår nya regler för elnätsverksamhet 
Ei föreslår en ändring i ellagen inför tillsynsperioden 2024–2027. Syftet med 
förslaget är att ge elnätsföretag bättre incitament att välja de lösningar som på sikt 
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är mest kostnadseffektiva när de beslutar om investeringar och andra åtgärder i 
elnäten. I promemorian som lämnas till regeringen föreslår Ei att 
effektiviseringskravet som finns i den nuvarande elnätsregleringen ska omfatta 
samtliga kostnader som elnätsföretaget har, det vill säga både kapitalkostnader och 
löpande kostnader. Idag kan effektiviseringskravet enbart tillämpas på de löpande 
påverkbara kostnaderna. Förslaget finns beskrivet i promemorian Ökade incitament 
för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet – Förslag till lagändring (Ei 
PM2020:01). 

Ny e-tjänst för inrapportering av åtgärder enligt övervakningsplaner 
En ny e-tjänst lanseras för el- och gasnätsföretag som ska rapportera in vilka 
åtgärder de genomfört det senaste året enligt övervakningsplanen. Syftet med 
tjänsten är att göra det enklare för företagen och förbättra processen.  

Metodförslag enligt balansförordningen överlämnas till ACER för prövning  
Under våren 2019 lämnade Svenska kraftnät och de övriga nordiska 
systemansvariga för överföringssystem in tre metodförslag till Ei och övriga 
nordiska tillsynsmyndigheter för energi enligt balansförordningen (Kommissionens 
förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för 
balanshållning avseende el). Metodförslagen syftar till att lägga fast villkor och 
rutiner för en regional balanskapacitetsmarknad för automatiska 
frekvensåterställningsreserver i Norden. Exempelvis handlar förslagen om regler 
för reservering och prissättning av överföringskapacitet mellan elområden samt 
harmoniserade upphandlingsregler för automatiska frekvensåterställningsreserver 
för balanskapacitet. Eftersom de regionala tillsynsmyndigheterna inte kunde enas 
om metodförslagen lämnades förslagen till ACER för prövning.  

Rekommendationer från NordREG om oberoende aggregatorer 
NordREG, som är den nordiska samarbetsorganisationen för energi, publicerar ett 
antal rekommendationer som syftar till att uppnå ett gemensamt nordiskt 
regelverk för oberoende aggregatorer. Rekommendationerna finns i rapporten 
Nordic Regulatory Framework for Independent Aggregation. 

Rapport om EU-lagstiftning lämnas till regeringen 
Den 27 februari lämnade Ei över rapporten Ren energi inom EU – ett genomförande av 
fem akter till regeringen. Rapporten avslutar Ei:s regeringsuppdrag Genomförande 
av ny EU-lagstiftning inom elområdet. I rapporten föreslår Ei hur 
elmarknadsdirektivet, elmarknadsförordningen, byråförordningen, 
riskberedskapsförordningen och vissa bestämmelser i förnybartdirektivet ska 
genomföras i svensk rätt. I rapporten finns över 100 förslag till nya eller ändrade 
bestämmelser i lag eller förordning inom 40 olika områden. 

MARS 

Europeiska rekommendationer om timprisavtal 
Från 1 januari 2021 måste alla elhandlare med fler än 200 000 kunder erbjuda 
timprisavtal. Nu har CEER, där Ei är en av medlemmarna, enats om 
rekommendationer för hur de nya reglerna kring dessa avtal bör införas i nationell 
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lag. Rekommendationerna finns beskrivna i dokumentet CEER Recommendations on 
Dynamic Price Implementation. 

Så tas Forumet för smarta elnäts arbete vidare 
Ei redovisar sitt regeringsuppdrag om hur Forum för smarta elnäts arbete kan tas 
vidare. Förslaget finns att läsa i rapporten Förslag på hur Forumet för smarta elnäts 
arbete kan tas vidare inom Ei:s verksamhet (Ei R2020:03). I rapporten föreslår Ei bland 
annat att myndigheten inrättar ett dialogforum för frågor om efterfrågeflexibilitet 
och kapacitetsbrist. 

Beslut om kostnadsfördelning för ledning mellan Sverige och Finland 
Svenska kraftnät och Fingrids projekt Interconnection between northern Finland and 
northern Sweden finns med i EU-kommissionens lista över projekt av gemensamt 
intresse, så kallade PCI-projekt. Nu har den svenska och den finska 
tillsynsmyndigheten fattat beslut om hur kostnaden för projektet ska fördelas. 

Elnätsföretagen rapporterar in sina avbrott 
Den 31 mars var sista dag för elnätsföretagen att rapportera in sina avbrott under 
2019 till Ei. Ei påbörjar därmed den årliga tillsynen av leveranssäkerheten i 
Sveriges elnät. Det innebär bland annat att föreläggande skickas ut till alla 
elnätsföretag som redovisat att de har anläggningspunkter som haft avbrott 24 
timmar eller längre eller fler än 11 avbrott under kalenderåret 2019. Företagen 
behöver då redovisa vilka åtgärder de planerar för att förbättra leveranssäkerheten 
och en tidsplan för åtgärderna. 

APRIL 

Redovisningsföreskrifter på remiss 
Ei påbörjar arbetet att uppdatera föreskrifterna Allmänna råd om redovisning av 
nätverksamhet EIFS 2012:4. Uppdateringen innebär att Ei från 2021 även samlar in 
indikatorn utnyttjningsgrad från alla elnätsföretag. Förslag på uppdaterade 
föreskrifter skickas ut på remiss. 

Webbsänt seminarium om effektiv utformning av flexibilitetsmarknader 
Ei ger en lägesbild av det pågående projektet att analysera kapacitetsbristen i 
elnätet och om nyheter till följd av Ren energi-paketet som berör 
flexibilitetsmarknader. Presentationer av både nationella och internationella talare 
står också på programmet.  

Workshop om ansvar och roller utifrån ett konkret fall 
Ei håller en webbsänd workshop där Svenska kraftnät, Eon och Uniper delar med 
sig av sina erfarenheter från arbetet med att reda ut ansvar och roller för att lösa en 
kapacitetsbrist i elområde SE4. Workshopen ingår i Ei:s arbete med uppdraget att 
analysera kapacitetsbristen i elnätet. 
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MAJ 

Ändrad föreskrift inför lansering av timprisavtal på Elpriskollen 
Från och med den 4 maj måste elhandlare rapportera in sina timprisavtal till Ei:s 
jämförelsesajt Elpriskollen. De nya reglerna finns beskrivna i den uppdaterade 
föreskriften om inrapporteringsskyldighet (EIFS 2020:1). 

Ei föreslår en ändring i ellagen  
I arbetet med projektet Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet har Ei 
identifierat hinder för att kunna utforma ett regelverk som på ett kostnadsriktigt 
sätt främjar ett effektivt utnyttjande av elnätet. Ei lämnar därför ett förslag till 
regeringen om en ändring i ellagen. Ei föreslår att det ska vara möjligt för 
elnätsföretag, under vissa förutsättningar, att införa lokaliseringssignaler i 
elnätstarifferna. 

Sammanfattning av Ei:s marknadsövervakning 2019  
Ett av Ei:s uppdrag är att övervaka så att det inte förekommer insiderhandel eller 
marknadsmanipulation på de svenska grossistmarknaderna för energi. I maj 
publiceras en sammanfattning av arbetet 2019. 

Tillsyn av leveranssäkerheten i Sveriges elnät startar 
Den årliga tillsynen av leveranssäkerheten i Sveriges elnät startar. Företag som 
rapporterat att de haft långa, alternativt många avbrott under 2019 ingår i tillsynen 
som baseras på de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in 
till Ei. 41 elnätsföretag som antingen redovisat att de under 2019 haft 
anläggningspunkter med avbrott längre än 24 timmar och/eller 
anläggningspunkter med fler än 11 långa oaviserade avbrott ingår i tillsynen. 
Dessa företag behöver nu redovisa vilka åtgärder de planerar för att förbättra 
leveranssäkerheten och en tidsplan för åtgärderna. 

Färre klagomål om elnätsavgifter, men fler om oschyssta affärsmetoder 
Under 2018 och 2019 har Ei fått in färre klagomål än tidigare om elnätsföretagens 
avgifter, men fler klagomål om elhandlare som använder sig av oschyssta 
affärsmetoder. Det går att läsa i Ei:s rapport Konsument på elmarknaden – 
Klagomålsstatistik 2016–2019 som summerar de vanligaste konsumentklagomålen 
till Ei.  

Nu går det att jämföra avtal med timpris på Elpriskollen 
Utöver de vanligaste avtalstyperna för el går det nu att jämföra elavtal med timpris 
på Elpriskollen. Elavtal med timpris gör att konsumenten kan påverka sitt elpris 
genom att undvika förbrukning under dygnets dyraste timmar.  

JUNI 

Preliminära förslag för att lösa kapacitetsbristen i elsystemet presenteras 
Vid ett seminarium presenterar Ei myndighetens preliminära förslag för att lösa 
kapacitetsbristen i elsystemet. Vid seminariet finns möjlighet att ta del av 
preliminära åtgärdsförslag, bedömningar och analyser samt ställa frågor. 
Regeringsuppdraget ska rapporteras den 1 oktober 2020. 
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Informationsmöte om regeringsuppdrag  
Ei håller informationsmöte om regeringsuppdraget Genomförandeplan för att 
säkerställa resurstillräcklighet i den svenska elmarknaden. I regeringsuppdraget ska Ei 
beakta frågor som handlar om resurstillräcklighet i enlighet med artikel 20 i den 
nya elmarknadsförordningen (2019/943). Planen ska synliggöra marknadens 
funktionssätt och vilka drivkrafter den skapar för effektivitet i såväl produktion 
och användning som överföring på kort och lång sikt. Uppdraget ska redovisas 
senast den 31 december 2020. 

Publicering av detaljerad statistik om elpriser  
Ei börjar publicera detaljerad statistik om samtliga elhandlares elpriser för 
konsumenter. Statistiken finns på nationella portalen för öppna data. Flera olika 
avtalsformer som gäller för konsumenter med en årsförbrukning om 2 000 och 
20 000 kWh presenteras. Priserna hämtas från Elpriskollen och bygger på 
elhandlarnas inrapportering.  

Ny metod för beräkning av nätnyttoersättning 
Ei har beslutat om en ny metod för beräkning av den ersättning som elnätsföretag 
ska betala till elproducenter som matar in el i nätet (så kallad nätnyttoersättning). 
Eftersom all produktion, i alla nät, numera mäts per timme, har det blivit möjligt 
att använda fler mätvärden när nätnyttoersättningen ska beräknas. Av den 
anledningen uppdaterar Ei den beräkningsmetod som myndigheten använder sig 
av vid prövning av tvister mellan elnätsföretag och ägare av 
produktionsanläggningar. 

Nytt regeringsuppdrag om smarta elnät 
Regeringen ger Ei i uppdrag att fortsätta samordna frågor om smarta elnät som 
uppföljning av det arbete som bedrivits inom Forum för smarta elnät under 
perioden 2016–2019. Uppdraget består av två delar. Den ena delen handlar om att 
vidareutveckla såväl det strategiska som operativa arbetet med smarta elnät inom 
ramen för Ei:s ordinarie verksamhet. Särskilt fokus ska ligga på utveckling av 
marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet i nationell och internationell kontext. Den 
andra delen av uppdraget innebär att Ei ska göra en utvärdering av 
samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät vid olika scenarier av 
sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet och av ökad 
elektrifiering i samhället. Analysen ska utgå från Ei:s tidigare kartläggning av 
potential för efterfrågeflexibilitet som finns beskriven i rapporten Åtgärder för ökad 
efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei R2016:15). 

Granskningen av 2018 års elavbrott klar 
Resultatet av Ei:s tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten 2018 finns nu 
sammanfattad i en rapport. Tillsynen baseras på elnätsföretagens inrapporterade 
uppgifter för 2018. Målet med tillsynen är dels att kontrollera att elnätsföretagen 
genomför åtgärder så att elkunderna inte drabbas av elavbrott, dels att följa upp att 
de åtgärder som nätföretagen planerar i syfte att förbättra leveranssäkerheten 
genomförs. I tillsynen ingick 39 elnätsföretag som under 2018 haft 
anläggningspunkter med en avbrottstid längre än 24 timmar och/eller 
anläggningspunkter med fler än 11 långa oaviserade avbrott.  
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JULI 

Ny föreskrift som berör elnätsföretagens inrapportering 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning 
av nätverksamhet är nu uppdaterade och publicerade. Uppdateringen innebär att Ei 
från 2021 även samlar in indikatorn utnyttjningsgrad från alla elnätsföretag. De 
uppdaterade föreskrifterna (EIFS 2020:2) träder i kraft den 1 oktober 2020.  

Promemoria med lägesbild för tariffprojektet  
Ei publicerar en promemoria som beskriver hur långt arbetet kommit i projektet 
Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Syftet med promemorian är 
dels att ge alla intressenter en god insyn i projektet, dels att få in synpunkter och 
reflektioner från såväl elnätsföretag som kundföreträdare och andra intressenter på 
de analyser som gjorts och de ställningstaganden som projektet hittills kommit 
fram till. 

AUGUSTI 

Föreskrifter om mätning av naturgas på remiss  
Ei uppdaterar Föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning och rapportering 
av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar och förslaget skickas 
på remiss. 

Nytt regeringsuppdrag 
Regeringen ger Ei i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska 
förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el. Uppdraget 
ska redovisas senast den 31 mars 2021. I översynen ingår bland annat att se över 
ellagen i den del som handlar om reducerad inmatningstariff för 
produktionsanläggningar upp till 1 500 kilowatt och att kartlägga 
inmatningstariffens utformning. Undantaget från att betala inmatningsnätavgifter 
för dessa produktionsanläggningar infördes under slutet av 90-talet. Nya 
anläggningar är sedan en tid tillbaka nästan alltid större än 1 500 kilowatt. 

SEPTEMBER 

Digitala workshops om efterfrågeflexibilitet 
Ei arrangerar den första av två digitala workshops om upplevda hinder och 
möjliga framgångsfaktorer vid tillhandahållande av tjänster för 
efterfrågeflexibilitet. Den första workshopen riktade sig till marknadsaktörer och 
den andra till elnätsföretag. 

Föreskrifter på remiss 
Föreskrifterna som styr vilka uppgifter elhandlare ska rapportera in till 
Elpriskollen ska uppdateras och skickas nu på remiss. Uppdateringen sker i syfte 
att alla kunder, både konsumenter och juridiska personer, med en förväntad 
årsförbrukning under 100 000 kWh ska kunna jämföra avtal på Elpriskollen. 
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OKTOBER 

Rapport om kapacitetsutmaningen i elnäten till regeringen 
Ei lämnar rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten (Ei R2020:06) till regeringen. I 
rapporten har Ei undersökt omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten och om 
planerade nätinvesteringar avhjälper kapacitetsbristen, utrett om regelverket 
avseende ansvar och roller behöver förtydligas samt analyserat möjliga lösningar 
kopplade till de problem som identifierats. 

Beslut om ny metod för kapacitetsberäkning i Norden  
Ei fattar beslut om en ny flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning för dagen 
före- och intradagsmarknaderna i kapacitetsberäkningsregion Norden i enlighet 
med CACM GL. Likalydande beslut har även fattats av övriga tillsynsmyndigheter 
i kapacitetsberäkningsregion Norden. Beslutet ersätter den tidigare metoden. 

Alla beslut efter tillsynsperioden 2016–2019 är omprövade 
Samtliga intäktsramsbeslut för elnätsföretagen efter tillsynsperioden 2016–2019 är 
nu omprövade. Anledningen till att intäktsramarna ska omprövas efter perioden är 
att Ei behöver använda prognoser för vissa kostnader i besluten som fattas inför 
tillsynsperioden. I omprövningsbesluten efter tillsynsperioden uppdateras 
prognoserna med företagens faktiska uppgifter för investeringar, utrangeringar 
och opåverkbara kostnader. Ei har fattat beslut för 170 elnätsföretag.  

Seminarium om oberoende aggregatorer 
Under våren beslutade Ei och övriga nordiska tillsynsmyndigheter i NordREG om 
ett antal rekommendationer som ska möjliggöra en gemensam oberoende 
aggregatormodell i Norden. Ei arbetar med att ta fram förslag till de lagändringar 
som behövs i Sverige för att genomföra NordREG:s rekommendationer. I oktober 
arrangerar Ei ett seminarium i ämnet.  

NOVEMBER

Ändrade mätföreskrifter för naturgas 
Energiinnehållet i den gas som överförs i det svenska naturgasnätet varierar 
geografiskt och över tiden. För att priset på naturgas ska bli så rättvisande som 
möjligt tillämpar naturgasbranschen sedan några år tillbaka en metod för 
avräkning och debitering som innebär att gasnätet delas in i värmevärdesområden 
och att ett värmevärde tas fram per område, i stället för ett värmevärde för hela 
gasnätet. Genom ändringsföreskriften (EIFS 2020:3) fastställer Ei en redan 
existerande praxis på naturgasmarknaden.  

EFFEKT-dialogen tar form 
De första inledande träffarna i EFFEKT-dialogen1 hålls. Tanken med EFFEKT-
dialogen är att skapa en mötesplats för breda diskussioner om efterfrågeflexibilitet 
och kapacitetsbrist. Under två år kommer Ei stå värd för kreativa möten där fokus 
ligger på utveckling, samarbete och smarta lösningar. 

 
1 en dialog om EfterFrågeFlexibilitet och Elnätens KapacitetbrisT 
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Tillsyn gällande mätning 
Under 2020 har Ei kontrollerat att elnätsföretag inte tar längre tid på sig än tre 
månader för att byta mätmetod för de kunder som vill byta från månadsvis till 
timvis mätning av sin elförbrukning. Ei har också kontrollerat att nätföretagen 
levererar historiska mätvärden när en kund begär det. Nu finns resultatet av 
tillsynen presenterat i promemorian Tillsyn av regler för mätning, beräkning och 
rapportering av el - Planlagd tillsyn 2020 (Ei PM2020:07). 

Ny föreskrift inför lansering av företagsavtal på Elpriskollen 
Under november tog Ei beslut om en ny föreskrift EIFS 2020:4 om elhandlares 
skyldighet att rapportera in priser och leveransvillkor till Ei för publicering på 
Elpriskollen. Den nya föreskriften som träder i kraft 1 mars 2021 innebär att 
elhandlare nu även ska rapportera in elavtal som erbjuds juridiska personer med 
en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh till Ei.  

DECEMBER 

Workshop om styrande principer för teknikval 
Ei bjuder in till digital workshop om styrande principer för teknikval. Workshopen 
riktar sig till nätägare, it-systemtillverkare, markkabel- och luftledningstillverkare, 
samt forskare och referenspersoner inom området. Workshopen sker inom ramen 
för Ei:s utredning, som har det primära syftet att identifiera och beskriva styrande 
principer för teknikval vid utbyggnad av regionnät och transmissionsnät. Målet är 
att utredningen ska ge en objektiv beskrivning av de möjligheter och 
begränsningar som kan styra valet av tekniskt utförande på enskilda ledningar, 
och den utrustning som finns tillgänglig för att hantera och kompensera för olika 
typer av begränsningar. 

Tre beslut om modernisering av kraftproduktionsmodul 
Ei har fattat tre beslut med anledning av ombyggnad av kraftproduktionsmoduler. 
Besluten är fattade enligt regler i EU-förordning om fastställande av nätföreskrifter 
med krav för nätanslutning av generatorer (RfG). Det är Ei som, efter att 
nätföretaget först gjort en egen bedömning och meddelat Ei, beslutar om 
omfattningen av ombyggnaden är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs och, 
vid en sådan ombyggnad, vilka bestämmelser i RfG som ska tillämpas efter 
ombyggnaden. 

Mer information på ei.se om nätkoncession  
Informationen på ei.se om vad som krävs av en ansökan om nätkoncession har 
utvecklats. Bland annat har informationen om miljökonsekvensbeskrivning, 
inventeringar, alternativredovisning, kostnadsberäkning och teknikval utvecklats. 
En ny kartfunktion över områdeskoncessioner är också på plats. Parallellt pågår 
arbetet med att ta fram en e-tjänst för nätkoncessionshantering med planerad 
lansering i början av 2021. 

Flexibilitet i elsystemet – ny strategi pekar ut riktningen för Ei:s arbete 
En strategi har tagits fram för Ei:s fortsatta arbete med att skapa förutsättningar för 
mer flexibilitet i elsystemet. Strategin pekar ut riktningen för Ei:s arbete och i 
dokumentet beskrivs tre strategiska områden som kommer att prioriteras de 
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närmaste åren. Dessa är effektiva prissignaler, effektivt nätutnyttjande samt 
kundens bidrag till flexibilitet. 

Justerade värden i schablonmetoden för anslutningar till elnätet 
Med hjälp av en schablonmetod räknar Ei ut vad som är en skälig avgift för att 
ansluta exempelvis en villa eller en anläggning till elnätet. Enkelt beskrivet räknas 
avgiften ut utifrån en grundavgift, därefter tillkommer en kostnad per meter 
beroende på hur långt det är till anslutningspunkten. Ei justerar värdena i 
schablonmetoden varje år. De nya värdena träder ikraft den 1 januari 2021 och 
finns angivna i en uppdaterad version av promemorian Metod för fastställande av 
skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A (Ei PM2013:03). 

Fallande träd orsakade många elavbrott 2019 
Ei genomför varje år tillsyn av leveranssäkerheten i de lokala elnäten. Årets 
granskning bygger på uppgifter från 2019. Granskningen visar att en stor del av 
elavbrotten kan relateras till olika väderförhållanden. Den vanligaste orsaken till 
avbrott var träd som fallit över ledningarna. Resultatet av tillsynen finns i 
promemorian Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten – Planlagd tillsyn avseende 
2019 års avbrottsdata (Ei PM2020:08). 

Årlig rapport om leveranssäkerhet i elnäten 
Den årliga rapporten om leveranssäkerheten i Sveriges elnät publiceras. 
Sammanställningen baseras på uppgifter som elnätsföretagen varje år rapporterar 
in till Ei. Rapporten ger en bild av leveranssäkerheten 2019, jämfört med tidigare 
år. Rapportnamnet är Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2019 (Ei R2020:08). 

Ei godkänner ansökan om undantag från regeln om 70 procents tillgänglighet 
på sammanlänkningar 
Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan om undantag från EU-lagstiftningen Ren 
energis regel om att tillgängliggöra minst 70 procent av 
sammanlänkningskapaciteten till marknaden. Det godkända undantaget omfattar 
fem sammanlänkningar mellan elområdena Sverige 3 – Danmark 1 (Jylland), 
Sverige 4 – Danmark 2 (Själland), Sverige 4 – Tyskland, Sverige 4 – Polen och 
Sverige 4 – Litauen. Möjligheten till undantag gäller endast vid tillfällen då 
Svenska kraftnät bedömer att begränsning av den tillgängliggjorda kapaciteten är 
nödvändig för att upprätthålla driftsäkerheten. Undantaget gäller för maximalt ett 
år. 

Nytt regeringsuppdrag: Se över reglerna om intäkter på naturgasområdet 
Ei får ett nytt uppdrag av regeringen som handlar om att se över regleringen av 
naturgasföretagens intäkter från överföring av naturgas, lagring av naturgas eller 
tillträde till en förgasningsanläggning. En utgångspunkt i uppdraget är att 
regleringen av naturgasföretagens intäkter i större utsträckning harmoniserar med 
motsvarande reglering när det gäller intäkter från elnätsverksamhet. Uppdraget 
ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 13 april 2021. 

Undersökning om hinder för efterfrågeflexibilitet 
Varje år genomför Ei en undersökning om vilka hinder som finns för aktörer att 
erbjuda tjänster för ändrad elanvändning, så kallad efterfrågeflexibilitet. Tidigare 
år har uppföljningen skett via en enkät till marknadsaktörer, i år har Ei utvecklat 
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metoden och fokuserat mer på dialog, för att få ytterligare förståelse för de krav 
och hinder som finns. Resultatet av undersökningen finns i rapporten Tjänster för 
efterfrågeflexibilitet (Ei R2020:10). 

Ei redovisar en genomförandeplan för elmarknaden till regeringen 
I regleringsbrevet för 2020 har Ei ett uppdrag att föreslå en genomförandeplan 
med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion enligt 
elmarknadsförordningens (EU 2019/943) artikel 20.3. Genomförandeplanen ska 
ange sådana åtgärder som medlemsstaten ska vidta för att undanröja hinder i lag 
eller minska risken för marknadsmisslyckanden och på så vis få en mer 
välfungerande elmarknad. En genomförandeplan är också en förutsättning för de 
medlemsstater som avser etablera eller behålla nationella kapacitetsmekanismer. I 
slutet av december lämnar Ei rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att 
förbättra elmarknadens funktion (Ei R2020:09) till regeringen. 
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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 Vision och mål.  

I årsredovisningen bedöms hur väl aktiviteterna 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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Uppdrag och styrning 

Vårt uppdrag är att arbeta för väl 
fungerande energimarknader. 

Ei är en tillsynsmyndighet 
som arbetar på uppdrag av 
regeringen 
(Infrastrukturdepartementet). 
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) 
• 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 (uppgifterna avser 2020): 
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• 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 

• 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 och fjärrvärme 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 lagändringar 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 konsu-
menter och kunder genom information om hur el-, naturgas- och fjärrvärmemark-
naderna fungerar, vilket regelverk som gäller samt vilka möjligheter och rättig-
heter 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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Vision och mål  

Vår vision är att skapa förutsägbarhet 
på ständigt föränderliga marknader. 

Energimarknaderna 
befinner sig i ständig 
förändring. Nya regelverk 
inom EU, omställningen av 

energisystemen, teknikutveckling och nya aktörer påverkar förutsättningarna. Det 
innebär att Ei:s uppdrag att arbeta för väl fungerande marknader både handlar om 
att säkra spelreglerna idag och om att långsiktigt utveckla och trygga 
marknadernas funktion. Att skapa förutsägbarhet betyder att företag och kunder 
ska veta vad som gäller för att kunna vara aktiva parter på marknaderna idag. De 
ska också kunna känna sig trygga i att marknaderna kommer att fungera även 
imorgon. 

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 ett 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. 
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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 2020 består av cirka 100 prestationskoder som 
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 2020. 

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 2020 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 våra verksamhetsgrenar. 
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RESULTATREDOVISNING  
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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 2020 uppgick till cirka 
146 miljoner kronor (mnkr).  

I slutet av 2020 hade Ei 152 medarbetare.  

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 2020 är bland annat arbetet med el- och gasnätsföretagens 
intäktsramar. Sammanlagt har 444 beslut fattats gällande intäktramar för el och gas 
till en kostnad på cirka 14 mnkr.  

Ett annat stort uppdrag har varit att arbeta med EU-lagstiftningen Ren energi för 
alla. Regeringsuppdrag kopplade till den lagstiftningen, har tillsammans med Ei:s 
andra regeringsuppdrag och projekt inom verksamhetsgrenen regelutveckling, 
sammanlagt kostat cirka 23 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 även med andra europeiska 
tillsynsmyndigheter. Arbetet med beslut enligt EU-förordningar har tillsammans 
med det arbete som Ei utfört inom organisationerna ACER, CEER och NordREG 
kostat cirka 30 mnkr.  

En viktig uppgift för Ei är att pröva de koncessionsansökningar som kommer in. 
Under 2020 har Ei arbetat med flera stora och komplicerade koncessionsärenden. 
Ei:s arbete med koncessionsansökningar har kostat 36 mnkr. 

Under året har ett stort arbete gjorts med att utveckla Elpriskollens funktionalitet 
och justera de föreskrifter som styr inrapporteringen så att jämförelseverktyget 
omfattar erbjudanden för elanvändare med en förväntad årsförbrukning upp till 
100 000 kWh och timavtal. Kostnaden för detta arbete redovisas under 
verksamhetsgrenen regelutveckling. Ei har under året genomfört 
informationsinsatser i syfte att öka kännedomen om jämförelsesajten och strävan 
att få fler konsumenter att göra medvetna val och få kännedom om sina rättigheter 
och skyldigheter. Kostnaden för kundinformation på cirka 1,5 mnkr är främst 
hänförlig till detta arbete.  
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Det här vill Ei uppnå med sitt arbete 
Ei:s arbete handlar i mångt och mycket om att utveckla regler, pröva ansökningar 
om elnätsutbyggnad och genom tillsyn se till att elmarknaden fungerar på ett bra 
sätt. För att kunna följa upp att det arbete som Ei utför ger resultat har 
myndigheten satt upp både effekt- och resultatmål. I kapitlen för respektive 
verksamhetsgren visas vilka steg som har tagits under 2020 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. 
• Korrekta prissignaler och låga inträdesbarriärer på marknaderna. 
• 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 behandlar även ärenden som rör anslutningsavgifter. Det innebär att Ei prövar 
om den avgift som en kund får betala för att ansluta sig till elnätet är skälig. Även 
frågor rörande andra typer av anslutningsvillkor prövas.  

Ei:s tillsynsområde omfattar de tre energislagen el, naturgas och fjärrvärme. Ei 
bedriver både planlagd och indikationsstyrd tillsyn.  

Mål 2020 tillsyn och prövning  
I årsredovisning 2020 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 2020 – 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 
2020 med aktiviteter och resultatmål för att åstadkomma en förflyttning i riktning 
mot effektmålen inom området. 

Resultatmål (löper över flera år) 
Måluppfyllelsen visas till höger i tabellen och är en samlad bedömning av aktiviteterna under respektive mål. 

Aktivitet 2020 Bedömning 

Vår tillsyn leder till en ökad regelefterlevnad 
 
Vår tillsyn medför rättelser hos marknadens aktörer 
Vi genomför tillsyn vid indikation på väsentliga brister 
Vi kommunicerar tydligt vår tillsyn 

1. Granska leveranssäkerheten i 
elnätet  

1. Ei har under året genomfört två omgångar planlagd tillsyn över 
elavbrott. Tillsynen har baserats på inrapporterade elavbrott avseende 
2018 och 2019. Två promemorior har publicerats som beskriver resultatet 
av tillsynen. 

Bedömning: Genom tillsynen har Ei bidragit till att nätföretagen vidtar 
tillräckliga åtgärder för att säkerställa en god kvalitet i elöverföringen. 
Genom att publicera rapporter och information på ei.se medverkar Ei 
också till att öka allmänhetens kunskap om elavbrott och vilka regler som 
gäller, vilket i sin tur kan medföra att kunder anmäler till Ei när de 
upplever brister i leveranssäkerheten.  

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

2. Genomföra en studie av 
prisbildning och prisutveckling på 
den svenska fjärrvärmemarknaden 

2. Arbetet har påbörjats och syftet är att öka kunskapen om 
prisutvecklingen och vilka faktorer som ligger bakom prisbildningen på 
marknaden.  

Bedömning: Studien ska bidra till att öka kunskapen om prisutvecklingen 
på den svenska fjärrvärmemarknaden. Genom detta ökar genomlysningen 
av marknaderna till nytta för kunderna. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

3. Planlagd tillsyn om mätning och 
tillgång till mätvärden 

3. Ei har under året genomfört planlagd tillsyn över mätning. Ei har 
granskat om elnätsföretagen följer reglerna om byte av mätmetod inom tre 
månader och hur de tillhandahåller uppgifter om kundens historiska 
förbrukning. En promemoria har publicerats som beskriver resultatet av 
tillsynen. 

Bedömning: Genom tillsynen har Ei bidragit till att nätföretagen vidtar 
tillräckliga åtgärder för att säkerställa att de uppfyller kraven om byte av 
mätmetod och om tillhandahållandet av historiska förbrukningsuppgifter 
som kunderna behöver för att kunna delta på marknaden och påverka sin 
förbrukning. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

4. Årlig tillsyn om tekniska krav och 
andra hinder för tillhandahållande 
av flexibilitetstjänster  

4. Ei har under året granskat vilka tekniska krav och andra hinder som 
finns för tillhandahållandet av flexibilitetstjänster. Ei har genomfört ett 
antal workshops med nätföretag och aktörer som tillhandahåller tjänster 
för flexibilitet för att fördjupa dialogen kring utvecklingen vad gäller 
flexibilitet. En promemoria har publicerats som sammanfattar resultatet av 
granskningen. 

Bedömning: Genom detta arbete har Ei skapat förutsättningar för en ökad 
efterfrågeflexibilitet på elmarknaden vilket bidrar till långsiktigt effektiva 
nät. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 
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5. Besluta om slutliga intäktsramar 
för tillsynsperioden 2016–2019 och 
omprövning av intäktsramar 2020–
2023 

5. Samtliga intäktsramsbeslut för elnätsföretagen för tillsynsperioden 
2016–2019 har under året omprövats. Ei har därefter fattat avvikelsebeslut 
om vilka belopp bolagen ska föra med sig till tillsynsperioden 2020-2023.  

Bedömning: Både för lokal- och regionnät och transmissionsnät så blev det 
lägre intäktsramar jämfört med de beslut som tidigare fastställts för 
tillsynsperioden, medan avvikelsebesluten för de flesta bolagen innebar att 
de får föra över ett belopp till tillsynsperioden 2020-2023. Genom denna 
insats bidrar Ei till effektiva och leveranssäkra nät till rimliga priser för 
elnätskunderna. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

6. Slutföra planlagd tillsyn om 
ursprungsmärkning av el och ta 
fram en sammanfattande 
rapport/analys över resultatet som 
används i Ei:s externa 
kommunikation 

6. Ei har i en planlagd tillsyn granskat 23 elhandelsföretag för att se hur de 
ursprungsmärker sin el. Elhandelsföretag ska visa för sina kunder, på 
faktura och webbsidor, hur elen är producerad och vilken miljöpåverkan 
den har haft. Elhandelsföretag kan garantera ursprunget på den el de säljer 
genom att köpa ursprungsgarantier. 

Bedömning: Resultatet av tillsynen kommer ligga till grund för en 
kommunikation som riktas till branschföretagen i syfte att öka kunskapen 
och kännedomen. Tillsynen bidrar också till ökad regelefterlevnad hos 
marknadsaktörerna samt transparens och trovärdighet gällande 
ursprungsmärkningen. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 

7. Rapport: Konsument på 
elmarknaden – Klagomålsstatistik 
2016–2019 

7. Ei har sammanställt de vanligaste frågorna och klagomålen som 
myndigheten får in från konsumenter varje år i rapporten Konsument på 
elmarknaden – Klagomålsstatistik 2016–2019. I rapporten redovisas också 
vilken tillsyn som Ei och Konsumentverket bedrivit i frågor som knyter an 
till kundklagomålen. 

Bedömning: Informationen ger energibranschen kunskap om de 
vanligaste kundklagomålen och vägledning om gällande regelverk och 
praxis. Sammanställningen av frågor och klagomål ger också Ei viktig 
input i arbetet med tillsyn och regelutveckling. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 

8. Tillsynsinsatser och beslut 
publiceras på Ei:s webb. 

8. Beslut, rapporter och inbjudningar till workshops med mera publiceras 
löpande på ei.se. 

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 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 

9. Med utgångspunkt i 
kundklagomål granska 
efterlevnaden av kundnära 
bestämmelser i syfte att främja 
kundernas rättigheter och stävja 
oschysst elhandel. 

9. Tillsyn har inletts mot en handfull av företag som har fått många 
klagomål bland annat via myndighetens konsumentforum 
Konsumentkontakt. Tillsynen har omfattat sex elhandelsföretag. Ei har 
också inlett tillsyn mot några av de aktörer som förmedlar elavtal. Två 
ärenden har avskrivits. 

Bedömning: Tillsynen syftar till ökad regelefterlevnad och kvalitet, vilket 
bidrar till att kundernas rättigheter och valmöjligheter tillvaratas på ett 
bättre sätt. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 

10. Kontroller av och tillsyn över 
inrapporteringen till Elpriskollen. 

10. Ei har särskilda rutiner för att stärka tillsynen över de prisuppgifter och 
leveransavtal som elhandelsföretagen rapporterar in till Ei:s 
prisjämförelsesajt Elpriskollen. Rutinerna 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 har rapporterats in. 

Bedömning: Tillsynen ökar tillförlitligheten i de inrapporterade 
uppgifterna och resulterar i ökad kvalitet och regelefterlevnad. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 
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11. Publicera statistik och analyser 
avseende elavbrott på ei.se 
(leveranssäkerhetsportal och 
rapport) 

11. Ei har publicerat den årliga leveranssäkerhetsrapporten i december. Ei 
har också uppdaterat statistiken på leveranssäkerhetsportalen på ei.se. 

Bedömning: Med rapporter och information på ei.se bidrar Ei till att öka 
allmänhetens kunskap om elavbrott och vilka regler som gäller, vilket 
bidrar till att kunder anmäler till Ei när de upplever brister i 
leveranssäkerheten. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

12. Tillsyn över 
transparensförordningen 

12. Ei har daglig övervakning enligt plan samt en årsrapport för 
marknadsövervakning som ger en samlad bild av övervakningen per år. 
Under året har Ei inte meddelat några förelägganden då det inte ansetts 
nödvändigt. Däremot har Ei haft mejlkontakt med ett stort antal företag i 
syfte att informera om regelverket och kontrollera eventuella brister som 
noterats i den dagliga övervakningen. 

Bedömning: Tillsynen syftar till ökad regelefterlevnad och kvalitet, vilket 
bidrar till att transparensen och förtroendet ökar för grossistmarknaden. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 

13. Tillsyn över anmälningar enligt 
REMIT 

13. Ei har övervakning enligt plan samt en årsrapport för 
marknadsövervakning som ger en samlad bild av övervakningen per år. 
Under året har Ei inte anmält några ärenden till ekobrottsmyndigheten då 
det inte funnits skäl för detta. 

Bedömning: Tillsynen syftar till ökad regelefterlevnad och kvalitet, vilket 
bidrar till att förtroendet ökar för grossistmarknaden. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 

14. Information till 
marknadsaktörerna om transparens- 
och Remitregelverket för att skapa 
regelefterlevnad och förståelse för 
regelverket (årlig rapport) 

14. Information lämnas kontinuerligt via ei.se och vid riktade seminarier.  

Bedömning: Informationen syftar till ökad regelefterlevnad och kvalitet, 
vilket bidrar till att förtroendet ökar för grossistmarknaden 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 

15. Kontinuerlig övervakning av 
kapacitetstilldelning på 
utlandsförbindelser i syfte att 
säkerställa att minst 70 procent 
tilldelas 

15. Enligt EU:s elmarknadsförordning ska alla systemansvariga för 
överföringssystem tillgängliggöra minst 70 procent 
sammanlänkningskapacitet till marknaden. Ei godkände efter ansökan 
från Svenska kraftnät vissa undantag från denna huvudregel för år 2020 
samt beslutade om rapporteringsvillkor så att Ei kunde kontrollera att 
undantaget följs. Ei har under 2020 löpande följt den tillgängliga 
överföringskapaciteten mellan Sverige och grannländerna samt 
kontrollerat att Svenska kraftnät följt villkoren i beslutet. Ei har beslutat att 
godta vissa avsteg från regeln att 70 procent måste tilldelas också för 2021. 
NordREG har bjudit in ACER, de nordiska marknadsaktörerna och 
transmissionsnätsföretagen till en årlig redovisning av tillgänglig kapacitet 
på överföringsförbindelserna.  

Bedömning: Tillgänglig överföringskapacitet mellan EU:s medlemsstater 
är en förutsättning för en ekonomiskt effektiv elmarknad. De åtgärder som 
Ei och övriga tillsynsmyndigheter har vidtagit har synliggjort problemen 
med bristande överföringskapacitet. De nordiska 
transmissionsnätsföretagen har regelbundet fått redogöra för tilldelning av 
kapacitet mellan de nordiska länderna. Detta har också på ett transparent 
sätt gett marknadsaktörerna tillgång till aktuell information, vilket ökar 
förtroendet för grossistmarknadens funktionssätt. Ei har också i beslut 
ålagt Svenska kraftnät en rapporteringsskyldighet om 
överföringskapaciteten understiger 70 procent på vissa 
överföringsförbindelser. På så vis kan Ei noga följa kapacitetstilldelningen 
på svenska förbindelser och vid behov vidta åtgärder.  

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 
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Vi har en effektiv övervakning av grossistmarknaderna för el och naturgas 

1. Pröva transmissionsnätsföretags 
och nominerade 
elmarknadsoperatörers metoder och 
villkor enligt EU-förordningar. 

1. Under året har Ei fattat beslut enligt flera EU-förordningar.  

Bedömning: Ei:s arbete med genomförande av EU-förordningarna om drift 
av och anslutning till elnätet har skapat förutsättningar för ett mer 
driftsäkert elsystem och därmed en ökad leveranssäkerhet och skapat 
förutsättningar för väl fungerande marknader inom EU. 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:s arbete med genomförande av EU:s tre marknadsförordningar och EU:s 
nya elmarknadsförordning har bidragit till att skapa enhetliga och 
förutsägbara villkor för transmissionsnätsföretag, nominerade 
elmarknadsoperatörer och marknadens aktörer på grossistmarknaden. 
Genom beslutade metoder och villkor harmoniseras de nationella reglerna 
för dagenföre, intradag, balansmarknaden samt den finansiella 
prissäkringsmarknaden, vilket ökar förutsättningarna för 
gränsöverskridande gemensam handel med el. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor  

2. Fastställa en uppskattning av 
värdet av förlorad last (value of lost 
load) enligt 
elmarknadsförordningen (EU-
beslut) 

2. Ei har under året arbetat för att ta fram en uppskattning av värdet av 
förlorad last (VoLL) för Sverige. ACER beslutade den 2 oktober om den 
metoden som ska tillämpas vid beräkningen av VoLL. Beslut om VoLL 
fattas i januari 2021.   

Bedömning: Fastställandet av VoLL används vid framtagandet av en 
tillförlitlighetsnorm, vilket syftar till att bidra till långsiktigt leveranssäkra 
nät. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

3. Ei:s uppföljning av de oberoende 
representanternas arbete i 
kärnkraftverkens styrelser. 

3. Ei har granskat de årsrapporter som berörda företag lämnar samt haft 
muntligt möte observatörerna där de beskrivit det gångna året. 

Bedömning: Aktiviteten syftade till att fånga upp eventuella problem som 
samägandet kan ge upphov till och redovisningen har bidragit till ökad 
transparens på grossistmarknaden. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 

4. För det fall att regeringen beslutar 
om att utarbeta en handlingsplan 
enligt förordningens artikel 14.7, 
föreslå en handlingsplan med 
tidsplan för antagande av åtgärder 
enligt artikel 15.1 samma 
förordning. Uppdraget ska 
redovisas till Regeringskansliet 
(Infrastrukturdepartementet) så 
snart som möjligt, dock senast den 
31 december 2020. 

4. Uppdraget har inte påbörjats då beslut saknas från regeringen. 

Bedömning: - 

5. Föreslå en genomförandeplan 
med tidplan för att förbättra 
elmarknadens funktion enligt 
förordningens artikel 20.3. Planen 
ska synliggöra marknadens 
funktionssätt och vilka drivkrafter 
den skapar för effektivitet i såväl 
produktion och användning som 
överföring på kort och lång sikt. 

5. Uppdraget om genomförandeplan har redovisats till Regeringskansliet. 

Bedömning: Inom ramen för uppdraget har Ei identifierat behov av 
åtgärder för att främja elmarknadens funktion. Av förslaget framgår att Ei 
anser att elmarknaden fungerar väl men att det är viktigt att bland annat se 
över styrmedel så de inte har negativ verkan på elmarknaden respektive 
att det finns förbättringar att göra för en effektivare balansmarknad. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 
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6. Föreslå en tillförlitlighetsnorm i 
enlighet med förordningens artikel 
25.2. 

6. Den nya elmarknadsförordningen introducerar ett nytt verktyg som fått 
namnet tillförlitlighetsnorm. En tillförlitlighetsnorm krävs i det fall en 
medlemsstat tillämpar kapacitetsmekanismer. Ei:s uppdrag att föreslå en 
tillförlitlighetsnorm pågår och ska rapporteras under 2021. 

Bedömning: Utgångspunkten i den nya elmarknadsförordningen är att EU 
och dess medlemsstater ska etablera och upprätthålla väl fungerande 
elmarknader. De konkurrensutsatta elmarknaderna ska säkerställa kort- 
och långsiktig balans mellan utbud och efterfrågan och stöd av 
kapacitetsmekanismer ska inte behövas eftersom de riskerar att motverka 
utvecklingen av en väl fungerande inre elmarknad inom EU.  
Tillförlitlighetsnormen ska på ett transparent sätt ange den nödvändiga 
nivån för medlemsstatens försörjningstrygghet i de fall som en 
kapacitetsmekanism ändå behöver användas. Detta arbete bidrar till att 
marknadens aktörer agerar på lika villkor. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 

Våra handläggningstider i prövningsärenden understiger lagstadgade tidsfrister och inga ärenden 
är äldre än 1 år 

1. Beredning och beslut under året 
av samtliga ärenden inkomna före 
den 1 januari 2019. 
(anslutningsärenden) 

1. Handläggning av anslutningsärenden. 

Bedömning: Målet att inga anslutningsärenden ska vara äldre än 1 år har 
inte uppnåtts. Ärendena har tagit längre tid att avgöra eftersom de har en 
större komplexitet och innehåller mer individuella bedömningar. Tidigare 
var det fler ärenden som gick att avgöra enligt den schablonmetod som Ei 
tagit fram, vilket gjorde att fler ärenden kunde avgöras på kortare tid.  

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor och långsiktigt 
leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

2. Beredning, beslut och 
ärendehantering i balans för 
ärenden inkomna efter 1 januari 
2020 (anslutningsärenden) 

2. Handläggning av anslutningsärenden. 

Bedömning:  Målet är inte uppnått. Samtliga ärenden av schablonartad 
karaktär har kunnat avgöras inom utsatta tider. Dock kvarstår ett antal 
ärenden av mer komplex natur.  

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor och långsiktigt 
leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

3. Aktivt arbeta med förutsättningar 
för en effektiv handläggning av 
prövningsärenden för anslutning 
genom planering, organisering, 
uppföljning och samordning (status 
i ärenden, balanser, beslut och 
resurser) (anslutningsärenden) 

3. Ei arbetar löpande med att effektivisera handläggningen av 
prövningsärenden. 

Bedömning: Fler avgjorda ärenden inom ramen för lagstadgade tidsfrister 
och inom tidsramen 1 år i förhållande till föregående år. Mer resurser 
tillfördes till handläggningen under 2020 och dessa resurser har varit 
avgörande för resultatet. Ett mer strukturerat arbetssätt har tillämpats 
under året som har bidragit till att effektivisera handläggningen av 
ärenden. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor och långsiktigt 
leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

4. Promemoria Uppdatering av 
värden som ligger till grund för 
schablonmetoden 

4. 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: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

5. Beredning, samordning och 
beslut i ärenden enligt 
elmarknadsförordningen, CACM, 
EB och FCA 

5. Ei har fullgjort myndighetens ärenden enligt elmarknadsförordningen, 
CACM, EB och FCA. 

Bedömning: Ei:s arbete har bidragit till enhetliga metoder och villkor för 
elhandeln inom de regioner som Sverige deltar i respektive inom EU, ökad 
transparens och förutsägbarhet på grossistmarknaden 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 



Tillsyn och prövning 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2020 33 

6. Beredning, samordning och 
beslut i ärenden enligt RfG, DCC, 
HVDC, SO och ER. 

6. Ei har fullgjort myndighetens ärenden enligt RfG, DCC, HVDC, SO och 
ER. 

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. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor och långsiktigt 
leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

7. Prövning av nätnyttoersättning 
till ägare av 
elproduktionsanläggningar  

7. Ei har under året tagit fram en ny metod för att beräkna ersättningen för 
nätnytta. Ei har tillämpat den nya metoden på ett ärende. 

Bedömning: Med den nya metoden för att beräkna nätnyttoersättningen 
bidrar Ei till ett mer effektivt utnyttjande av elnäten. Genom att publicera 
metoden på ei.se bidrar Ei också till transparens och till att aktörerna 
agerar på lika villkor.   

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 
och marknadens aktörer agerar på lika villkor   

8. Prövning av kostnad för mätning 
av mindre 
elproduktionsanläggningar 

8. Ei har under 2020 inte fått in några ärenden om prövning av kostnad för 
mätning av mindre elproduktionsanläggningar. 

Bedömning: Att Ei utför denna prövning när ärenden inkommer bidrar till 
långsiktigt effektiva nät till rimliga priser.  

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

För att säkerställa likartade förutsättningar på el- och gasmarknaden inom EU och Norden 
samarbetar vi med andra tillsynsmyndigheter inom EU och Norden 

1. Granska grossistmarknaden för el 
i syfte att säkerställa korrekt 
information och upptäcka 
respektive utreda ärenden om 
misstänkt insiderhandel eller 
otillbörlig marknadspåverkan. 

1. Kontinuerlig dialog med övriga tillsynsmyndigheter har genomförts 
inom ramen för ACER:s arbetsgrupper inom området REMIT. 

Bedömning: Ei:s arbete leder till gemensamma tolkningar av det regelverk 
som är beslutat på EU-nivå och som ska genomföras i EU-länderna. 
Arbetet innebär också att tillsyn och övervakning inom EU kan samordnas. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 

2. Ei samarbetar i Norden för att ta 
fram ramverket för samt en 
tillsynsmodell för regionala 
koordineringscenter. 

2. Aktiviteten pågår enligt plan i dialog med övriga berörda 
tillsynsmyndigheter och fortsätter under 2021. 

Bedömning: Arbetet leder till gemensamma tolkningar av det regelverk 
som är beslutat på EU-nivå och som ska genomföras i EU-länderna. 
Arbetet innebär också att de metoder och villkor som avser de regionala 
koordineringscentren utvärderas och beslutas av de berörda 
tillsynsmyndigheterna gemensamt. Genom att även komma överens om 
gemensamma rutiner för tillsyn och granskning av koordineringscentret 
kan tillsyn och övervakning inom regionen samordnas. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 

3. Ei samarbetar med den danska 
tillsynsmyndigheten (DUR) 
avseende utvecklingen av en 
gemensam balanseringszon för gas. 

3. Under året har kontinuerlig dialog förts med DUR om 
balansmarknadens utformning och funktion. 

Bedömning: Ei:s arbete leder till gemensamma tolkningar av det regelverk 
som gäller för balansmarknaden i Sverige och Danmark. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 

4. ACER/CEER Annual Report on 
the Results of Monitoring the 
Internal Electricity and Natural Gas 
Markets in 2019 - Energy Retail and 
Consumer Protection Volume 

4. Ei har bidragit med underlag till den övervakningsrapport som ACER 
och CEER tagit fram och är en granskning av el- och gasmarknaden med 
rekommendationer till förändringar. Rapporten fokuserar på konkurrensen 
på slutkundsmarknaden och kundens ställning. 

Bedömning: Ei:s arbete leder till gemensamma tolkningar av det regelverk 
som är beslutat på EU-nivå och som ska genomföras i EU-länderna. 
Arbetet innebär också övervakningen av el och gasmarknaden inom EU 
kan samordnas. 

Effektmål: Marknadens aktörer agerar på lika villkor 
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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 2018–2020* 

Prestationer tillsyn och 
prövning 

Volym 
2020 

Kostnad 
2020 tkr 

Volym 
2019 

Kostnad 
2019 tkr 

Volym 
2018 

Kostnad 
2018 tkr 

Anslutningsärenden 79 3 000 42 3 000 136 2 245 

Intäktsramar 444 14 254 252 18 454 242 13 581 

Tillsyn leveranskvalitet 96 5 242 43 6 323 45 6 770 

Anmälningsärenden 34 815 47 1 336 26 994 

Kundnära bestämmelser 31 2 894 12 1 984 33 2 932 

Tillsyn EU-förordningar el, 
gas och marknad exkl. 
transparensförordningen ** 

88 18 040 29 16 176 35 17 033 

*Siffrorna 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, vilket till stor del beror på att Ei 
har tillfört mer resurser till handläggningen av prövningsärenden. Under året har 
även nya rutiner för arbetsgruppen börjat tillämpas vilket bidragit till en 
effektivare handläggning av ärenden som i högre utsträckning har en komplex 
natur snarare än schablonartad jämfört med året 2018. 

Kostnaden per ärende för 2020 är lägre än 2019 och högre i förhållande till 2018. 
Detta beror på att flertalet ärenden varit komplexa och därför tagit tid. Under året 
har insatser för att effektivisera hanteringen av anslutningsärenden integrerats och 
mer resurser har tillförts för att hantera ärendena. I kostnaden ingår även 
uppdateringar av Ei:s schablonmetod.  

Beslut om nya intäktsramar fattas vart fjärde år. I år har Ei omprövat beslut om 
elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2016–2019. Därutöver har Ei fattat 
beslut om vilket belopp elnätsföretagen ska få föra över till tillsynsperioden 2020–
2023. I det totala antalet beslut avseende intäktsramar i tabellen ovan ingår 85 
ärenden där företagen ansökte om följdändring under 2019. Dessa ansökningar 
hanterades i samband med de beslut om vilket belopp elnätsföretagen skulle få 
föra över till 2020-2023. Ei har även fattat beslut om vilket belopp gasnätsföretagen 
ska få föra över till 2019–2022.  

Under 2019 fattade Ei beslut om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–
2023 och beslut om gasnätsföretagens slutliga intäktsramar 2015–2018. Under 2018 
fattade Ei beslut i ett stort antal omprövningsärenden efter avslutade 
domstolsprocesser vilket innebar en stor volym även under 2018. I den kostnaden 



Tillsyn och prövning 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2020 35 

ingick även granskning av uppgifter som ligger till grund för elnätsföretagens 
slutliga intäktsramar.  

I leveranskvalitet ingår den tillsyn som baseras på elnätsföretagens årliga avbrotts-
rapportering. Kostnaden för 2020 inkluderar dels arbetet att bearbeta och granska 
avbrottsdata för 2019 som rapporterades in under 2020 och som mynnat ut i tillsyn, 
dels kostnaden för rapporterna om leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2019 (Ei 
R2020:08), tjänster för efterfrågeflexibilitet (Ei R2020:10) och tillsyn avseende 
leveranssäkerheten i elnäten 2018 (Ei PM2020:05) och 2019 (Ei PM2020:08). 
Anledningen till att två promemorior avseende leveranssäkerhetstillsynen har 
kunnat färdigställas under 2020 är mer effektiva rutiner. Dessutom bedriver Ei 
tillsyn av leveranssäkerheten efter anmälan från elnätskunder.  

Ärendena enligt EU-förordningarna är komplexa och kräver ingående analys av 
flera olika kompetenser. Ärendena kräver vanligen samarbete och flera samråd 
med andra energitillsynsmyndigheter inom EU. Ibland ska samråd ske med 
samtliga energitillsynsmyndigheter inom hela EU, ibland enbart med 
energitillsynsmyndigheterna inom de regioner där Sverige ingår. I de fall 
energitillsynsmyndigheterna inte skulle kunna komma överens lämnas ärendet till 
ACER. I dessa fall fortsätter Ei:s arbete med ärendet men inom ramen för 
samarbetet mellan energitillsynsmyndigheterna i ACER.  

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 2019 års prisläge. Den uppdaterade versionen 
kommer att börja tillämpas under verksamhetsåret 2021.  

Resultat: Jämfört med tidigare är en större andel av de prövningsärenden som 
kommer in till Ei mer komplexa. Det innebär att ärendena inte kan avgöras med 
hjälp av schablonmetoden i lika stor utsträckning som tidigare. Även användandet 
av schablonmetoden har blivit mer komplex då den numera innefattar ett moment 
att utreda i vilken grad anslutningskostnaden ska fördelas på fler kunder. Detta 
hanterades tidigare genom en schabloniserad delning men det förfarandet har 
underkänts i domstol. Dessa faktorer har bidragit till att den genomsnittliga 
handläggningstiden för anslutningsärendena har förlängts jämfört med innan 
2019. Under 2020 har Ei avslutat 79 ärenden som klassats som anslutningsärenden. 
Av dessa 79 ärenden avser 64 prövningsärenden som det fattats beslut i. 
Resterande 15 ärenden avser överklagade ärenden som hanterats i domstol och där 
dom meddelats under året. 

Alla omprövningsbeslut efter tillsynsperioden 2016–2019 är fattade och 
beslut om vilket belopp elnätsföretagen kan föra över till 2020–2023 
Samtliga intäktsramsbeslut för elnätsföretagen efter tillsynsperioden 2016–2019 har 
under året omprövats. Anledningen till att intäktsramarna ska omprövas efter 
perioden är att Ei behöver använda prognoser för vissa kostnader i besluten som 
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fattas inför tillsynsperioden. I omprövningsbesluten efter tillsynsperioden 
uppdateras prognoserna med företagens faktiska uppgifter för investeringar, 
utrangeringar och opåverkbara kostnader. Ei har därefter jämfört intäktsramen 
efter tillsynsperioden 2016–2019 med företagens intäkter under 2016–2019 och 
fattat beslut om vilket belopp elnätsföretagen ska få föra över till tillsynsperioden 
2020–2023, avvikelsebeslut. 

Resultat: Ei har fattat beslut för 170 elnätsföretag. Både för lokal- och regionnät och 
transmissionsnät så blev det lägre intäktsramar efter tillsynsperioden än inför 
tillsynsperioden. Ei har också fattat beslut om avvikelser för 119 elnätsföretag. För 
cirka 20 av företagen innebär besluten att de varken får något belopp att föra över 
eller en minskad intäktsram för 2020–2023. Fem av företagen får en minskad 
intäktsram och resterande företag får ett belopp att föra över till tillsynsperioden 
2020–2023 till ett sammanlagt värde om cirka 8 miljarder kronor. Dessa 
elnätsföretags intäktsramar uppgick ursprungligen totalt till cirka 168 miljarder 
kronor. 

Beslut om vilket belopp gasnätsföretagens kan föra över till 2019–2022 
Ei har under året jämfört gasnätsföretagens slutliga intäktsramar för perioden 
2015–2018 med företagens verkliga intäkter. Utifrån detta har beslut tagits kring 
hur mycket gasnätsföretagen får föra med sig till perioden 2019–2022.   

Resultat: Ei har fattat beslut för nio gasnätsföretag. För branschen som helhet blev 
det en ökning i förhållande till de beslut som tidigare fastställts för 
tillsynsperioden. 

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. Under året har en utökad 
granskning gjorts av de tekniska data som rapporterats i årsrapporten vilket har 
medfört en kvalitetshöjning som har sparat tid i efterföljande tillsynsinsatser. 
Uppgifterna från elnätsföretag och gasnätsföretag ligger också till grund för Ei:s 
beslut om företagens intäktsramar.  

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 2018 och 2019 års elavbrott 
Ei gör årligen en planlagd tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten. Tillsynen 
inleds samma år som data kommer in (avseende kalenderåret innan) och 
sammanfattas i ett PM efter att den har avslutats. Fram tills nu har tillsynen 
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avslutats året efter att tillsynen påbörjades. I år lyckades Ei dock avsluta tillsynen 
avseende 2019 års data redan under 2020 tack vare mer effektiva rutiner och 
genom att tillsynen påbörjades tidigare under året. Ei färdigställde därför två 
promemorior under 2020, både en om tillsynen av 2018 års avbrott (där tillsynen 
inleddes under 2019) och en om tillsynen av 2019 års avbrott. 44 elnätsföretag var 
utvalda för tillsyn avseende 2018 års data och 45 elnätsföretag avseende 2019 års 
data.  

Resultat: Både 2018 och 2019 var relativt dåliga år för kunderna vad det gäller 
leveranssäkerheten i elnätet. För 2019 påverkades statistiken mycket av stormen 
Alfrida som främst drabbade östra Uppland och Gotland, medan 2018 hade många 
fler fel i överliggande nät än normalt. En stor del av förklaringen till att 2018 hade 
sämre leveranssäkerhet än normalt trots avsaknaden av större väderhändelser var 
att kunderna på Gotland drabbades av ovanligt dålig leveranssäkerhet på grund 
av problem med förbindelsen till fastlandet. Trots att Ei har statistikuppgifter för 
många år bakåt i tiden är det svårt att dra några säkra slutsatser eftersom antalet 
avbrott är starkt kopplat till väder såsom exempelvis storm och åska. Det gör att 
leveranssäkerheten i Sveriges elnät visar stora variationer år från år. Trots två lite 
sämre år i rad kan Ei eventuellt ana en viss förbättring sett över lång tid. Målet är 
att tillsynen ska bidra till bättre regelefterlevnad och ökad leveranssäkerhet. 2018 
kunde cirka hälften av samtliga avbrott som omfattades av tillsynen relateras till 
uppgraderingen av förbindelsen mellan fastlandet och Gotland, medan knappt 40 
procent kunde relateras till olika väderförhållanden. 2019 var cirka tre fjärdedelar 
relaterade till olika väderförhållanden, där Alfrida utgjorde en stor del. Resultatet 
kommuniceras via en promemoria per tillsynsår för att öka transparensen och göra 
tillsynen tillgänglig. Tillsynen för 2018 är beskriven i promemorian Tillsyn avseende 
leveranssäkerheten i elnäten (Ei PM2020:05) och tillsynen för 2019 är beskriven i 
promemorian Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten (Ei PM2020:08). 

Publicering av data på den nationella portalen för öppna data 
Under början av 2020 påbörjade Ei publiceringen av data på den nationella 
portalen för öppna data. Detta är ett kontinuerligt arbete som nu har påbörjats, där 
Ei även fortsättningsvis kommer att se över vilka uppgifter som är lämpliga att 
publicera som öppna data och bästa sätt att nå ut med det via ei.se och via den 
nationella portalen för öppna data samt en portal på EU-nivå för öppna data.  

Resultat: 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. 

Nu finns Ei:s data över elavbrott på aggregerad nivå, elnätsavgifter, 
elhandelspriser och elhandelsavtal på den nationella portalen för öppna data. Ei 
arbetar aktivt med öppna data i enlighet med direktiv och rekommendationer från 
EU och regeringen. Under 2020 gjordes det 5 190 unika nedladdningar av excelfiler 
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med data från ei.se och 1 717 nedladdningar på den nationella portalen för öppna 
data. Observera att det fanns få datamängder på den nationella portalen under 
första halvåret och att det är något som fortfarande är under utveckling. 

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 
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 The Swedish electricity and natural gas market 2019 
(Ei R2020:07) skickades till CEER enligt plan och finns tillgänglig tillsammans med 
övriga medlemsstaters nationella rapporter på CEER:s webbplats. Rapporten 
Sveriges el- och naturgasmarknad 2019 (Ei R2020:05) finns publicerad på ei.se. 

Ei granskar elens ursprungsmärkning 
Ei har i en planlagd tillsyn granskat 23 elhandelsföretag för att se hur de 
ursprungsmärker sin el. Elhandelsföretag ska visa för sina kunder, på faktura och 
webbsidor, hur elen är producerad och vilken miljöpåverkan den har haft. 
Elhandelsföretag kan garantera ursprunget på den el de säljer genom att köpa 
ursprungsgarantier. Ei valde ut ett antal företag för att få ett brett urval. 17 av de 23 
företag som ingår i tillsynen hör till landets 30 största elhandelsföretag. 
Tillsammans har elhandelsföretagen som ingår i tillsynen över 4 miljoner kunder. 
Urvalet är också gjort med hänsyn till geografisk spridning över landet samt 
fördelning mellan stora, mellanstora och små elhandelsföretag.  

Resultat: Målet med tillsynen är att ta reda på hur elhandelsföretagen lever upp till 
ellagens krav och att redovisningen av ursprungsmärkning sker på rätt sätt. Detta 
är väsentligt för transparens och trovärdighet gällande ursprungsmärkningen.  

Av de 23 granskade företagen har Ei avslutat tillsynen mot 19 företag utan att vidta 
några åtgärder. För övriga fyra företag har Ei fortsatt granskningen. Resultatet av 
tillsynen kommer ligga till grund för en kommunikation som riktas till 
branschföretagen i syfte att öka kunskapen och kännedomen samt bidra till 
regelefterlevnad gällande regelverket om ursprungsmärkning.  

Granskning inledd enligt ellagens kundnära bestämmelser 
Ei genomför planerade tillsynsinsatser, men startar också tillsyn när det kommer in 
en anmälan till Ei eller annan indikation på att lagen inte följs. Under våren 
inleddes tillsyn mot en handfull företag som har fått många klagomål, bland annat 
via myndighetens konsumentforum Konsumentkontakt. Klagomålen handlar i stor 
utsträckning om att konsumenterna känner sig vilseledda och lurade i 
marknadsförings- och försäljningsskedet. Inom dessa områden ligger 
tillsynsansvaret i huvudsak på Konsumentverket om frågan gäller konsumenter. 
När avtal väl har ingåtts gäller klagomålen också bland annat felaktig prissättning, 
ändringar i avtalsvillkoren, problem med faktureringen och undermålig 
kundservice. Här återfinns också områden som finns beskrivna i ellagens 
kundnära bestämmelser och där Ei kan bedriva tillsyn. Tillsynen har omfattat sex 
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elhandelsföretag. Ei har också inlett tillsyn mot några av de aktörer som förmedlar 
elavtal. Två ärenden har avskrivits. Tillsynen fortgår i övriga delar under 2021.   

Resultat: Målet med tillsynen är att ta reda på hur elhandelsföretagen lever upp till 
ellagens krav gällande kundnära bestämmelser. Tillsynen syftar till ökad 
regelefterlevnad och kvalitet, vilket bidrar till att kundernas rättigheter och 
valmöjligheter tillvaratas på ett bättre sätt. I samband med att granskningen 
avslutas 2021 går det att se det fullständiga resultatet. 

Skärpt tillsyn över inrapporterade uppgifter till Elpriskollen 
Ei har särskilda rutiner för att stärka tillsynen över de prisuppgifter och 
leveransavtal som elhandelsföretagen rapporterar in till Ei:s prisjämförelsesajt 
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.  

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 elhandlare som rapporterar fel. Under 2020 har det första 
steget i tillsynsprocessen, som innebär mejlkontakt med företagen om att rätta 
felaktigheter, startat drygt 60 gånger. I sex fall har steg två vidtagits vilket innebär 
att Ei har skickat ett föreläggande. Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta 
företag rättar sig efter det första mejlet.  

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 
Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa krav som gör att företag inte kan erbjuda 
tjänster för ändrad elförbrukning/tjänster för efterfrågeflexibilitet. Enligt 
elförordningen (2013:208) har Ei i uppdrag att sammanställa och offentliggöra de 
tekniska krav och andra villkor som elnätsföretagen ställer för tjänster i form av 
ändrad elförbrukning. Ei har också undersökt om elhandelsföretag och 
energitjänsteföretag upplever att det finns några hinder för att erbjuda den typen 
av tjänster.  

Resultat: Ei genomför undersökningen varje år. Årets undersökning har 
genomförts genom bland annat två digitala workshops med elnätsföretag och 
andra relevanta marknadsaktörer. Undersökningen visar att det inte finns några 
tekniska krav eller villkor som hindrar efterfrågeflexibilitet, däremot finns det 
andra generella hinder. Resultatet av undersökningen finns i rapporten Tjänster för 
efterfrågeflexibilitet 2020 (Ei R2020:10). 

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 2020 kontrollerat att elnätsföretag inte tar längre 
tid på sig än tre månader för att byta mätmetod för de kunder som vill byta från 
månadsvis till timvis mätning av sin elförbrukning. Ei har också kontrollerat att 
nätföretagen levererar historiska mätvärden när en kund begär det. 
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Resultat: Tillsynen visar att det förekommer brister både vad gäller nätföretagens 
byte av mätmetod och hur de tillhandahåller historiska förbrukningsuppgifter. Två 
elnätsföretag förelades att genomföra byte av mätmetod i de fall bytet inte skett 
inom tre månader. Resultatet av tillsynen sammanfattas i promemorian Tillsyn av 
regler för mätning, beräkning och rapportering av el - Planlagd tillsyn 2020 (Ei 
PM2020:07). 

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2019 
Ei sammanställer varje år en rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Årets 
rapport bygger på statistik för 2019.   

Resultat: Den genomsnittliga leveranssäkerheten var sämre än normalt under 
2019. I genomsnitt var en elnätskund utan ström i 138 minuter, men variationen är 
hög mellan elnätskunderna. Knappt hälften hade inga avbrott alls, medan cirka 10 
procent hade fler än tre avbrott. En bidragande orsak till den relativt dåliga 
leveranskvaliteten var stormen Alfrida som drabbade främst östra Uppland och 
Gotland under början av 2019. 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 2019 beskrivs i rapporten Leveranssäkerheten i Sveriges elnät 
2019 (Ei R2020:08). Sammanställningen används som ett underlag för Ei:s tillsyn 
och regelutveckling. Utifrån statistiken i denna rapport har 45 tillsynsärenden 
öppnats. 

I mitten av augusti publicerade och presenterade Ei dessutom en artikel på 
konferensen PMAPS 2020 (the 16th International Conference on Probabilistic 
Methods Applied to Power Systems) med titeln ”Power outage related statistics in 
Sweden since the early 2000s and evaluation of reliability trends”. Artikeln är till stor del 
baserad på Ei:s leveranssäkerhetsrapporter med syftet att sprida information och 
statistik till en internationell publik. På grund av den rådande pandemin skedde 
konferensen digitalt och Ei:s inspelade presentation på konferensen presenterades 
som en nyhet på Ei.se.  

Ny metod för prövning av nätnyttoersättning 
Elnätsföretagens ersättning till elproducenter vid inmatning av el, den så kallade 
nätnyttoersättningen, regleras i 3 kap. 15 § ellagen (1997:857). I de fall ett 
elnätsföretag och en ägare av en produktionsanläggning är oense om ersättningen 
kan ärendet prövas av Ei. Eftersom all produktion numera mäts per timme, har det 
blivit möjligt att använda fler mätvärden när nätnyttoersättningen ska beräknas. 
Av den anledningen har Ei uppdaterat den beräkningsmetod som myndigheten 
använder sig av när den prövar tvister mellan elnätsföretag och ägare av en 
produktionsanläggning. 

Resultat: Den uppdaterade metoden, där fler mätvärden används tillsammans 
med uppgifter om nätföretagets kostnader, ger ett mer korrekt resultat än tidigare 
då en mer schabloniserad metod användes. Metoden finns beskriven i 
promemorian Ellagens bestämmelser om ersättning vid inmatning av el – Metod vid 
prövning av tvister om nätnyttoersättning (Ei PM2020:04). Syftet med promemorian är 
att visa hur Ei kommer att beräkna nätnyttoersättningen i de fall en elnätsägare 
och en ägare av en produktionsanläggning är oense om ersättningen och därför 
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skickar in ärendet till Ei för prövning. Ei började tillämpa den nya metoden under 
våren 2020.  

Ei publicerade också en artikel med titeln Compensation for network benefit - a benefit 
of flexibility på elkraftskonferensen CIRED Workshop, som i år arrangerades från 
Berlin. Artikeln är baserad på promemorian som beskriver den uppdaterade 
beräkningsmetod som myndigheten använder sig av när den prövar tvister om 
nätnyttoersättningen. Syftet var att sprida information om nätnyttoersättningen 
och Ei:s beräkningsmetod till en internationell publik. På grund av den rådande 
pandemin genomfördes konferensen digitalt. 

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.  

Resultat: Ei har påbörjat arbetet med att identifiera lämpliga indikatorer för smarta 
elnät. Under året har Ei haft en dialog med en extern referensgrupp bestående av 
representanter från bland annat elnätsföretag, tillverkare och forskningsgrupper. 
Arbetet fortsätter under 2021.  

Ei publicerade också en artikel med titeln Smart Grid Indicators for the Swedish 
Regulatory Authority for the Implementation of the Clean Energy Package på 
elkraftskonferensen CIRED Workshop, som i år arrangerades från Berlin. Artikeln 
är baserad på det arbete som pågår om indikatorerna. På grund av den rådande 
pandemin genomfördes konferensen digitalt. 

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 en EU-förordning som kallas REMIT (Regulation on wholesale energy market 
integrity and transparency). 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 överlämnar Ei ärendet till Ekobrottsmyndigheten om det finns 
skäl att anta att det skett en överträdelse av förordningen. 

Resultat: Ei är ansluten till ACER:s centrala system med inrapporterade 
transaktionsdata från aktörer. För att granska transaktionerna använder Ei också 
ett särskilt licensierat övervakningsverktyg. Trots begränsad tillgång till 
övervakningsverktyget på grund av pandemin har den löpande övervakningen 
kunnat genomföras i nästan samma utsträckning som 2019. Under 2020 har Ei 
granskat flera misstänkta överträdelser. I det fall granskningen resulterar i att det 
finns anledning att anta att överträdelser av förbuden om marknadsmissbruk eller 
insiderhandel har skett, ska Ei anmäla ärendet till åklagare. 

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 
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2020 har Ei också varit ordförande i en ACER-arbetsgrupp där ett av syftena är att 
skapa samsyn hos energitillsynsmyndigheterna om vilka beteenden som är att 
betrakta som överträdelser mot REMIT. Under 2020 har inget ärende anmälts till 
åklagare men Ei har haft en dialog med Ekobrottsmyndigheten vid några tillfällen. 
Ei:s kontinuerliga granskning och dialog med marknadsaktörerna under året har 
medfört att olika aktörers handlingar som identifierats som avvikande har 
granskats och följts upp och att Ei har informerat berörda marknadsaktörer om 
REMIT-regelverket.  

Under 2020 sammanfattade Ei det arbete som utförts inom marknadsövervak-
ningsområdet 2019 (Ei PM2020:02). 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 EU-regelverket (543/2013) om inlämnande och 
offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna (transparensförordningen). Syftet 
med förordningen är att öka öppenheten och ge elmarknadens aktörer, oavsett 
storlek, samma tillgång till information. 

Resultat: Ei har under 2020 haft en löpande tillsyn av de uppgifter som aktörerna 
offentliggör i form av marknadsmeddelanden om otillgänglighet i produktion, 
förbrukning och överföringskapacitet. Denna tillsyn sker i samarbete med övriga 
tillsynsmyndigheter i Norden och Baltikum. När Ei:s granskning identifierar 
avvikande transparensmeddelanden följs dessa upp. Ei kan utfärda ett 
föreläggande om rättelse avseende rapportering av transparensinformation om det 
krävs. 

Oberoende observatörer 
De svenska kärnkraftverken är samägda av ett fåtal företag. För att motverka 
otillbörligt samarbete finns en uppförandekod som bland annat anger vilken 
information som inte ska utbytas i styrelsen. Uppförandekoden har tagits fram av 
de ägande bolagen gemensamt med Ei och i dialog med Konkurrensverket.  

Enligt koden ska Ei tillsätta en oberoende observatör i vardera av 
kärnkraftsbolagens styrelser. Kärnkraftsbolagen 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 styrelse. 

Resultat: Under 2020 har representanterna för de tre kärnkraftverkens styrelser 
rapporterat till Ei i enlighet med uppförandekoden och de oberoende 
observatörerna har rapporterat att allt har gått rätt till. Ei har under året entledigat 
en av de oberoende observatörerna mot bakgrund av att ett utav de berörda 
kärnkraftsbolagen inte längre ägs av flera företag, utan enbart av ett företag, och 
därmed saknas grund för att tillämpa uppförandekoden.  

Studie av prisbildning och prisutveckling på den svenska 
fjärrvärmemarknaden samt elmarknaden 
Under året har det tagits initiativ till studier över prisutvecklingen på den svenska 
fjärrvärmemarknaden och elmarknaden. Studierna ska bidra till att öka kunskapen 
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om prisutvecklingen och vilka faktorer som ligger bakom prisbildningen på 
marknaderna.  

Resultat: Studierna kommer att färdigställas under första halvåret 2021 och det 
fullständiga resultatet kommer att redovisas i två olika rapporter. Studierna ska 
bidra till att öka kunskapen om prisutvecklingen på den svenska 
fjärrvärmemarknaden respektive elmarknaden. Genom detta ökar 
genomlysningen av marknaderna till nytta för kunderna. 

Tillsyn enligt EU:s regelverk 
Under de senaste fem 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 av reglerna och fatta beslut i 
enlighet med förordningarna. Genomförandet sker genom att förslag skickas in till 
Ei om hur förordningarna ska tillämpas. Ei ska sedan granska och godkänna 
förslagen. I vissa fall ska Ei även ta fram föreskrifter. Vissa beslut tas enbart på 
nationell nivå, medan andra beslut koordineras med beslut på nordisk eller 
europeisk nivå. Arbetet är styrt av bindande tidsfrister som definieras i EU-
förordningarna. 

EU-förordningar marknad 
Ei har under 2020 tagit flera beslut om tillämpning enligt EU-förordningar inom 
marknadsområdet, några beslut har även 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). 

• EU:s nya elmarknadsförordning, Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/943) om den inre marknaden för el 

Resultat CACM: Beslut som berör den svenska systemansvariga för 
överföringssystem respektive nominerade elmarknadsoperatörer med tillstånd att 
bedriva verksamhet i svenska elområden har tagits av Ei respektive ACER under 
året. Besluten har föregåtts av samarbete och samråd mellan berörda 
tillsynsmyndigheter och ACER. Som exempel kan nämnas att Ei och ACER har 
beslutat om metoder och villkor inom områden som kapacitetsberäkningsmetod, 
samordnad omdirigering och motköp respektive priskopplingsalgoritmen och 
matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel. 

Resultat FCA: Under året har Ei tillsammans med de baltiska 
tillsynsmyndigheterna prövat en ansökan om kapacitetsberäkningsmetod för 
förhandstilldelning av kapacitet. På grund av att de baltiska 
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energitillsynsmyndigheterna inte kunnat enas skickades ärendet till ACER som 
slutligen fattade beslut. Under året har Ei också påbörjat arbetet med den 
utvärdering som ska göras av risksäkringsmöjligheterna i svenska elområden 
under 2021. 

Resultat EB: Under året har Ei och ACER fattat beslut i och handlagt ett 20-tal 
komplicerade ärenden som syftar till att inrätta en gemensam marknad för 
balansenergi och balanskapacitet. I ärendena samråder Ei med 
energitillsynsmyndigheterna inom EU och med ACER. Exempelvis har ärendena 
handlat om metoder och villkor avseende europeiska plattformar för utbyte av 
balansenergi och nettning, aktivering av bud, prissättning av balansenergi och 
kapacitet, tilldelningsprocesser och avräkningsregler mellan systemansvariga. 
Under året har Ei också på ansökan av Svenska kraftnät prövat villkor för 
balansansvariga parter respektive en ansökan om undantag från kravet på 15 
minuters avräkning av obalanser på balansmarknaden. Ei kommer att fatta beslut i 
dessa två ärenden under början av 2021. 

Resultat elmarknadsförordningen: Under året har Ei prövat en ansökan från 
Svenska kraftnät om undantag från kravet att tillhandahålla marknaden 70 procent 
överföringskapacitet på samtliga överföringsförbindelser. Till grund för sin 
ansökan anförde Svenska kraftnät i huvudsak samma skäl som i motsvarande 
ansökan för året innan. Ansökan har beviljats. Vidare har Ei prövat en ansökan 
från Svenska kraftnät om undantag från vissa villkor på balansmarknaden.  

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:  

• förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO)  
• förordning om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av 

generatorer (RfG) 

Resultat SO: Ei har fattat flera beslut i enlighet med EU-förordningen, bland annat 
om regional driftsamordning för kapacitetsberäkningsregionerna Norden och 
Baltic och om dimensioneringsregler för frekvensåterställningsreserver. 

Resultat RfG: Beslut har bland annat fattats om hur RfG ska tillämpas vid 
modernisering av kraftproduktionsanläggning.  

Tillsyn 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.  
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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 
kvalificerad majoritet av tillsynsnämndens ledamöter. Varje land har en röst i 
ACER:s tillsynsnämnd. 

Ei deltar även i CEER. Ei:s generaldirektör är ledamot i CEER:s generalförsamling 
och har under större delen av året även varit en av fem vicepresidenter i CEER:s 
styrelse samt ordförande för arbetsgruppen för slutkundsmarknadsfrågor. CEER 
är en frivilligorganisation där cirka 30 europeiska länders tillsynsmyndigheter 
deltar. Även CEER genomför viss uppföljning av hur EU:s regelverk följs av 
marknadens aktörer.  

Resultat: El- och gasmarknaderna är internationella. Regelverken är i allt 
väsentligt desamma för hela EU och marknaderna är sammankopplade i hög grad. 
Genom att delta aktivt i Ei:s samarbetsorganisationers verksamhetsprogram bidrar 
Ei till uppföljning av EU:s el- och gasmarknad. Arbetet leder också till 
gemensamma tolkningar av det regelverk som är beslutat på EU-nivå och som nu 
ska genomföras i EU-länderna. Arbetet innebär också att tillsyn och övervakning i 
EU:s länder kan 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. 
Exempel på sådana rapporter som ACER tagit fram under året är ITC-monitoring 
report, ACER report on tariffs respektive ACER Market monitoring reports som finns 
för både el och gas respektive slutkundsmarknaden. Dessa har genomförts i 
samarbete med CEER. CEER har också gjort uppföljningar av 
slutkundsmarknadernas funktionssätt, exempelvis genom rapporten Self-
Assessment Status Report 2019 for the Roadmap to 2025 Well-Functioning Retail Energy 
Markets.  

Genomförande av vissa bestämmelser i EU:s elmarknadförordning 
I regleringsbrevet för 2020 fick Ei tre uppdrag av regeringen med anknytning till 
EU:s elmarknadsförordning. Det ena var att ta fram ett förslag till 
genomförandeplan enligt artikel 20.3. Detta uppdrag har slutredovisats under året. 
Det andra uppdraget avsåg att senast den 26 februari 2021 redovisa en så kallad 
tillförlitlighetsnorm till regeringen. Detta uppdrag kommer att slutföras under 
2021. Det tredje uppdraget var att senast den 31 december 2020 för det fall att 
regeringen beslutar om att utarbeta en handlingsplan enligt förordningens artikel 
14.7, föreslå en handlingsplan med tidsplan för antagande av åtgärder enligt 
artikel 15.1 samma förordning. Mot bakgrund av att någon handlingsplan inte 
beslutats har detta uppdrag inte genomförts.   

Resultat: Ei har tagit fram ett förslag till genomförandeplan. I och med att Ei 
överlämnat rapporten till regeringen är uppdraget avslutat.  
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Tillstånd 

En stor del av Ei:s verksamhet 
handlar om att myndigheten tar 
ställning till ansökningar om 
tillstånd (koncession) för el- och 
gasledningar. Ei:s prövning sker 
enligt ellagen (1997:857), 
naturgaslagen (2005:403), lagen 
(1978:160) om vissa rörledningar 
samt miljöbalken (1998:808). 

I samhället finns ett behov av att både förnya gamla ledningar och att förstärka 
nätkapaciteten. Vid varje ansökan om tillstånd gör Ei en prövning av syftet med en 
ledning, 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 kan orsaka. 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 
väntas också innebära en kraftig ökning av elbehovet. Därtill kommer den för 
energiomställningen så viktiga anslutningen av ny förnybar elproduktion. Den 
kräver dels nya ledningar för att ansluta vindkraftsparker, dels förstärkningar i 
befintligt nät för att hantera mer väderberoende elproduktion. Ei är en viktig part i 
den utvecklingen. 

Mål 2020 tillstånd 
I årsredovisning 2020 har Ei valt att bedöma i vilken grad de aktiviteter vi beslutat 
om i början av året har genomförts. Aktiviteterna ligger till grund för att vi på sikt 
ska nå våra effektmål.  
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Effekt- och resultatmål samt aktiviteter 2020 – 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 
2020 med aktiviteter och resultatmål för att åstadkomma en förflyttning i riktning 
mot effektmålen inom området. 

Resultatmål (löper över flera år) 
Måluppfyllelsen visas till höger i tabellen och är en samlad bedömning av aktiviteterna under respektive mål. 

Aktivitet 2020 Bedömning 

Vi har en effektiv handläggning och handläggningstiderna minskar kontinuerligt 

1. Avgöra fler äldre ansökningar som 
avser befintliga ledningar för vilka 
tillståndet ska förnyas, så kallade 
förlängningsärenden, jämfört med 
2019. 

1. Under året har en särskilt tillsatt projektgrupp arbetat med 
förlängningsärenden på ett systematiskt sätt. Under slutet av året har Ei även 
påbörjat arbetet med att, utifrån de nya budgetmedel som tillförs Ei, skala upp 
arbetet ytterligare. Detta görs genom att rekrytera nya medarbetare, planera för 
arbetet under 2021, ha dialog med sökanden med mera.  

Bedömning: Arbetet har lett till att fler förlängningsärenden än 2019 har 
kunnat avgöras vilket bidrar till att elnäten kan byggas ut.  

Effektmål: Samhällets intresse av långsiktigt leveranssäkra nät och en 
hållbar utveckling tillgodoses 

2. Snabba på handläggningen genom 
att skriva kortare beslut och fokusera 
mer på Ei:s bedömning i 
beslutsskrivningen. 

2. Ei har tagit fram en ny beslutsmall för att stödja de nya kortare besluten. 

Bedömning: Handläggarna kan fokusera mer på de relevanta frågorna i 
varje ärende när de skriver beslut, vilket på sikt kommer innebära en 
effektivare och snabbare handläggning. 

Effektmål: Samhällets intresse av långsiktigt leveranssäkra nät och en 
hållbar utveckling tillgodoses 

3. Ta fram ett beslutsstöd för 
handläggarna avseende ekonomiska 
och tekniska bedömningar i 
koncessionsprövningen 

3. Ett internt grundläggande stöd har tagits fram under året i form av 
tydligare direktiv om vad Ei behöver veta och vilka uppgifter som ska finnas 
med i en ansökan. Ei har även påbörjat ett fördjupat arbete med att titta ännu 
närmare på de tekniska bedömningsfrågorna för att ta fram ett mer utvecklat 
beslutsstöd för de delarna under 2021. 

Bedömning: Aktiviteten bidrar till avdelningens resultatmål om att 
effektivisera handläggningen i och med ett mer enhetligt sätt att hantera de 
tekniska och ekonomiska frågorna i prövningen. 

Effektmål: Samhällets intresse av långsiktigt leveranssäkra nät och en 
hållbar utveckling tillgodoses 

Vi förtydligar kraven i vår prövning och förenklar koncessionshanteringen för våra intressenter  

1. Skapa förutsägbarhet genom att 
kommunicera tydliga krav i 
prövningen och arbeta kontinuerligt 
med att förbättra 
handläggningsprocessen. 

Ei har haft ett flertal dialogmöten med de aktörer som gör flest 
koncessionsansökningar i syfte att öka förståelsen för de krav som Ei ställer 
på ansökningar. Vidare har Ei gjort en större översyn och uppdatering av 
informationen på Ei:s webbplats i syfte att på ett enkelt sätt förmedla vilka 
krav som ställs på en koncessionsansökan och hur processen går till.  

Bedömning: Genom dialogmöten och uppdateringen på webbplatsen har Ei på 
ett tydligt sätt kommunicerat vilka krav som ställs på en koncessionsansökan 
vilket bidrar till en förenklad koncessionshantering för aktörer. 

Effektmål: Samhällets intresse av långsiktigt leveranssäkra nät och en 
hållbar utveckling tillgodoses 

2. Utveckla och lansera en 
webbaserad plattform för 
ansökningar av koncessioner 

2. Ei har utvecklat en ny plattform där det är möjligt att skicka in en digital 
ansökan om nätkoncession. Plattformen är i princip färdigutvecklad och 
kommer att lanseras under början av 2021. 

Bedömning: Den webbaserade plattformen förväntas minska risken för att 
en icke komplett ansökan skickas in genom att det finns tvingande fält, 
checklistor, länkar och information. Syftet är en förenklad 
koncessionshantering.  

Effektmål: Samhällets intresse av långsiktigt leveranssäkra nät och en 
hållbar utveckling tillgodoses 
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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 2018–2020* 

Prestationer tillstånd Volym 
2020 

Kostnad 
2020 tkr 

Volym 
2019 

Kostnad 
2019 tkr 

Volym 
2018 

Kostnad 
2018 tkr 

Koncessionsärenden 431 35 741 300 31 154 438 33 650 

*Siffran 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 
Antalet ärenden är fler än tidigare år. Ei har hanterat flera stora, komplexa ärenden 
som tagit mycket resurser i anspråk i form av utredningsarbete och dialog med 
berörda. Under 2020 har Ei märkt av en ökning av antalet frågor om ledningar som 
inte behöver tillstånd, så kallade icke koncessionspliktiga nät. Det gäller till 
exempel anslutningar av solpaneler till bostadsrättsföreningar med mera.   

Exempel på årets prestationer 

Prövning av nya nätkoncessioner 
Under 2020 har det kommit in 46 ansökningar om ny koncession i jämförelse med 
52 nyansökningar 2019.  

Ei har under flera års tid aktivt arbetat för att effektivisera sitt arbetssätt och sin 
organisation vad gäller koncessionsansökningar. Sedan några år finns en tydlig 
process på plats. 

De allmänna kraven på koncessionsansökningar och omfattningen av den 
prövning Ei gör har gradvis ökat. Det märks inte minst i yttranden från tunga 
remissinstanser och domstolspraxis. Ei har under de senaste åren därför utvecklat 
och förbättrat prövningen. Tyvärr har företagens ansökningar på senare år inte 
följt med i den utvecklingen. Det är regel snarare än undantag att Ei tvingas kräva 
komplettering av koncessionsansökningar då det ofta finns brister och/eller saknas 
avgörande information. Kompletteringar tar mycket tid i anspråk och medför 
avsevärt längre handläggningstid jämfört med om ärendena var kompletta från 
början. 

Ei återkopplar dessa brister vid separata möten med de aktörer som är vanligast 
förekommande som sökande, och har så gjort under flera år. Vanligt 
förekommande brister är bland annat vissa tekniska och ekonomiska uppgifter 
avseende ledningens utformning och förläggning, bristande artskyddsutredningar, 
otydliga skyddsåtgärder och bristande alternativredovisning. 
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Fokus har under året legat på att utveckla en digital plattform för ansökning av 
nätkoncession. Plattformen kommer att effektivisera koncessionshanteringen 
ytterligare för både Ei och för sökande bland annat då det inte kommer att vara 
möjligt att skicka in ansökningar som inte innehåller alla delar. Vidare kommer det 
vara möjligt för sökande att löpande följa var i processen ärendet befinner sig hos 
Ei. Plattformen är i princip färdigutvecklad och kommer att lanseras under början 
av 2021.  

Ei ser även att antalet frågor och ansökningar om bindande besked om undantag 
från kravet på koncession, det vill säga ärenden relaterade till icke 
koncessionspliktiga nät, stadigt ökar. Under 2020 mottog Ei 46 ansökningar om 
sådant bindande besked jämfört med 50 under 2019. Ei fattade beslut i 56 sådana 
ärenden under 2020. Därutöver hanterar Ei en mängd frågor kopplade till den här 
ärendetypen. Detta framför allt med anledning av det ökade intresset för olika 
typer av småskalig produktion såsom solceller. 

Under året har Ei även arbetat med en rad andra typer av koncessionsrelaterade 
ärenden, såsom tillsyn, justering av gränser för befintliga koncessioner, 
återkallelser med mera. Totalt har Ei beslutat i 268 sådana ärenden. 

Ei har från sommaren 2019 till och med sommaren 2020 rekryterat 14 medarbetare 
som arbetar med tillståndsprövning. När Ei under hösten fick besked om 
regeringens ytterligare budgetsatsningar på tillståndsverksamheten påbörjade Ei 
rekrytering av totalt 17 medarbetare till. Den rekryteringen är i skrivande stund 
ännu inte avslutad.   

Resultat: Under 2020 kom det in 46 ansökningar om ny nätkoncession och under 
samma tid fattade Ei beslut om 43 nyansökningar. Vid utgången av 2020 hade Ei 
totalt 90 inneliggande ansökningar om ny nätkoncession för linje. Ei:s handlägg-
ningstider för nyansökningar var under 2020 i snitt 18,7 månader. Introduktionen 
av nya medarbetare, har tagit betydande resurser i anspråk då den fått ske i 
huvudsak på distans och har till viss del försvårats med anledning av den 
pågående pandemin och det hemarbete det medfört. Det har inneburit att 
handläggningstiden sannolikt blivit lite längre. Därutöver har Ei tvingats begära 
många kompletteringar av ofullständiga koncessionsansökningar, något som ofta 
tar lång tid och som i dagsläget räknas in i Ei:s handläggningstid.  

Handläggningstiden i enskilda ärenden varierar dock betydligt beroende på 
ärendets omfattning. Omfattande stamnätsärenden som kräver mycket utredning 
och kommunikation kan ta flera år att handlägga medan mindre ärenden kan ta så 
lite som sex månader i anspråk. De långa handläggningstiderna i komplicerade 
ärenden beror också på att det kan krävas flera remissomgångar och 
kompletteringar innan ett beslut kan fattas.  

Prövning av förlängningsärenden 
Ei har en stor mängd äldre förlängningsärenden att hantera och besluta om, det 
vill säga där tillståndet för en befintlig ledning inte längre gäller och därför måste 
omprövas. Ärendebalansen beror bland annat på att gamla förlängningsärenden 
prioriterades ner fram till år 2015. Sedan 2019 genomförs en riktad satsning för att 
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avgöra gamla förlängningsärenden. Hösten 2020 aviserade regeringen att Ei skulle 
få utökade resurser för att bland annat hantera förlängningsärenden.  

Resultat: Ei har under 2020 fattat beslut om sammanlagt 39 
förlängningsansökningar som kommit in före den 1 juni 2013. Vid utgången av 
2020 hade Ei 227 inneliggande ansökningar om förlängning av nätkoncession för 
linje. Denna siffra inkluderar alla förlängningsärenden som kommit in till och med 
den 31 december 2020. Ei har även förelagt ett stort antal företag att komma in med 
ny koncessionsansökan i de fall då tiden för det befintliga tillståndet löpt ut. 

Tillstånd för naturgas 
Ei bereder ärenden om tillstånd för naturgas, men det är regeringen som fattar 
beslut. Under 2020 fick Ei in två koncessionsansökningar för naturgas.  
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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 energitillsyns-
myndigheter 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 
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 2020 regelutveckling 
I årsredovisning 2020 har Ei valt att bedöma i vilken grad de aktiviteter vi beslutat 
om i början av året har genomförts. Aktiviteterna ligger till grund för att vi på sikt 
ska nå våra effektmål.  
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Effekt och resultatmål samt aktiviteter 2020 – 
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 
2020 med aktiviteter och resultatmål för att åstadkomma en förflyttning i riktning 
mot effektmålen inom området. 

Resultatmål (löper över flera år) 
Måluppfyllelsen visas till höger i tabellen och är en samlad bedömning av aktiviteterna under respektive mål. 

Aktivitet 2020 Bedömning 

Genom tillsyn, egna analyser och omvärldsbevakning identifierar vi de regelverk som behöver 
utvecklas 
 
Vi förbättrar, förenklar och förtydligar Sveriges och EU:s regelverk  
Vi arbetar för att förbättra regleringen av elnäts- och gasnätsföretagens verksamhet 
 

1. Analysera möjliga lösningar på 
nätkapacitetsproblem och vid 
behov föreslå ändringar i 
regelverk. Regeringsuppdrag om 
kapacitetsbrist i elnäten. 

1. Rapport med lagförslag lämnad till regeringen. 

Bedömning: Förslagen i rapporten syftar till att bidra till långsiktigt 
leveranssäkra och effektiva nät. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

2. Fortsätta utveckla regleringen av 
elnätsföretagens intäktsramar på 
kort och lång sikt, inklusive 
incitamenten för smarta elnät och 
kvalitet 

2. Lagförslag lämnat till regeringen på regeländringar inför 2024–2027.  
Fortsatt metodutveckling genomförd enligt plan. 

Bedömning: Regelverken behöver ständigt förändras för att anpassas till en 
elmarknad som genomgår stora förändringar. Lagförslaget syftar till att öka 
incitamenten till nätföretagen att använda andra lösningar än traditionella 
nätinvesteringar. Förslagen bedöms leda till ett förbättrat regelverk som i sin 
tur leder till att elnätsföretagen i Sverige löser sin uppgift på ett effektivare 
sätt.  

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 
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3. Bidra i arbetet med införandet av 
en elhandlarcentrisk 
marknadsmodell och en 
elmarknadshubb på den svenska 
elmarknaden. 

3. Arbetet med att ta fram föreskrifter för en elmarknadshubb och en 
elhandlarcentrisk modell har inte kunnat påbörjats som planerat, då lagstöd 
för detta saknas. Ei har under året följt Svenska kraftnäts pågående arbete 
med att etablera elmarknadshubben som ska möjliggöra kommunikation 
mellan elmarknadens aktörer. Ei har även deltagit på referensgruppsmöten 
(t.ex. branschråd) anordnade av Svenska kraftnät. 

Bedömning: Under året har Ei följt och vid behov stöttat i 
Infrastrukturdepartementets arbete med reformen och Svenska kraftnäts 
pågående arbete med att etablera elmarknadshubben och på detta sätt bidragit 
till framdrift i arbetet. I avvaktan på lagrådsremiss och proposition har Ei inte 
haft förutsättningar att starta ett aktivt arbete med föreskrifter inom detta 
område.  

Effektmål: Korrekta prissignaler och låga inträdesbarriärer på marknaderna 

4. Uppdatering av 
mätföreskrifterna för fjärrvärme 
och fjärrkyla med anledning av det 
reviderade 
energieffektiviseringsdirektivet 

4. Arbete med att ta fram nya mätföreskrifter för fjärrvärme och fjärrkyla har 
utförts enligt plan under 2020 men föreskrifterna kan inte beslutas förrän 
regeringen har fattat beslut om ny förordning.   

Bedömning: Aktiviteten bidrar till att stärka kundernas ställning på 
marknaderna. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

5. Vi har tillsammans med övriga 
nordiska länder föreslagit 
rekommendationer för hur den 
oberoende aggregatormodellen ska 
införas i Norden. 

5. NordREG har publicerat en rapport med rekommendationer 

Bedömning: Förslagen i rapporten syftar till att skapa likvärdiga villkor för 
aggregatorer och undvika att hinder uppkommer för inträde på den nordiska 
marknaden. 

Effektmål: Korrekta prissignaler och låga inträdesbarriärer på marknaderna 

6. Analysera och ta fram förslag på 
vilka åtgärder som krävs för att 
Sverige ska införliva det 
europeiska lagstiftningspaketet 
Ren energi för alla i Europa. 

6. Lagförslag har lämnats till regeringen i rapporten Ren energi inom EU – ett 
genomförande av fem akter.  

Bedömning: Ei:s analys har mynnat ut i över 100 förslag till nya eller ändrade 
bestämmelser i lag eller förordning inom 40 olika områden. De flesta 
bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, men Ei har också i 
några fall föreslagit övergångsbestämmelser för att ge marknaden en 
möjlighet att anpassa sig. Lagstiftningspaketet syftar till att underlätta 
omställning till förnybar energi, stärka konsumenternas ställning samt en 
fortsatt integrering av elmarknaderna inom unionen. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

7. CEER Roadmap to 2025 Well 
Functioning Retail Energy Markets 
- 2019 Self-Assessment Status 
Report 

7. Rapporten redovisar status för hur de nationella slutkundsmarknaderna för 
el fungerar och hur marknaderna kan utvecklas för att fungera bättre. 

Bedömning: Arbetet leder till gemensamma tolkningar av det regelverk som 
är beslutat på EU-nivå och som ska genomföras i EU-länderna. Arbetet 
innebär också att medlemsländerna kan jämföra och dra nytta av varandras 
erfarenheter för att utveckla slutkundsmarknaderna för el. 

Effektmål: Korrekta prissignaler och låga inträdesbarriärer på marknaderna 

8. CEER Report on Billing Issues 
after Clean Energy for all 
Europeans Package 

8. Rapporten behandlar fakturering och faktureringsinformation gentemot 
elkunder efter Ren energi-paketet. Den tar även upp fallstudier, vilken 
information som är relevant och diskuterar de nya regelverken på området. 
Rapporten kommer att beslutas i januari 2021. 

Bedömning: Rapporten bidrar till gemensam syn och tolkning av de nya 
reglerna i ren energipaketet och bidrar till att regelverket utvecklas så 
ändamålsenligt som möjligt till nytta för kunderna. 

Effektmål: Korrekta prissignaler och låga inträdesbarriärer på marknaderna 

Vi har en nära dialog med andra tillsynsmyndigheter inom EU och Norden, berörda myndigheter och 
andra aktörer när vi utvecklar regler 

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- och NordREG-grupper som sammantaget arbetar 
för att skapa likvärdiga villkor på el- och gasmarknaderna. 

Bedömning: Ei:s arbete leder till gemensamma tolkningar av regelverk inom 
EU och i de nordiska länderna. Arbetet innebär också att deltagarna kan dra 
nytta av varandras erfarenheter vid tillämpning och utveckling av regelverk 
med mera. 

Effektmål: Korrekta prissignaler och låga inträdesbarriärer på marknaderna 
och långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 
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2. Ei föreslår regelverk för 
oberoende aggregatorer  

2. Ei har under året i dialog med nordiska tillsynsmyndigheter och 
marknadsaktörer samt relevanta myndigheter utrett behovet av och påbörjat 
arbetet med att ta fram förslag till ändringar i det svenska regelverket. 
Förslaget ska redovisas första halvåret 2021. 

Bedömning: Ei:s förslag till lagstiftning ska möjliggöra för oberoende 
aggregatorer att agera på elmarknaden på likvärdiga villkor som övriga 
marknadsaktörer. 

Effektmål: Korrekta prissignaler och låga inträdesbarriärer på marknaderna  

3. Ei deltar i internationella 
samarbeten i syfte att ha dialog 
med andra tillsynsmyndigheter. 
Deltagandet syftar till att utbyta 
erfarenheter. 

3. Ei har flera ordförandeposter inom CEER:s och NordREGs arbetsgrupper. 
På kundsidan är Ei ordförande i NordREG RMWG (Retail Market Working 
Group) vars arbete syftar till att stärka kundernas ställning på de nordiska 
slutkundsmarknaderna för el. Gruppen har bland annat följt 
implementeringen av datahubbar för information mellan elmarknadens olika 
aktörer i de nordiska länderna och har hållit en workshop om tillsyn.  

Bedömning: Ei:s arbete leder till gemensamma tolkningar av regelverk i de 
nordiska länderna som har till syfte att stärka kundernas ställning på 
slutkundsmarknaden. Arbetet innebär också att deltagarna kan dra nytta av 
varandras erfarenheter vid tillämpning och utveckling av regelverk med mera. 

Effektmål: Korrekta prissignaler och låga inträdesbarriärer på marknaderna 

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet och smarta elnät, stärka 
kundernas ställning på marknaderna och främja marknadernas funktion.    
 
Vi arbetar för att stärka kundernas ställning på marknaderna 
Vi arbetar för att skapa förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet och smarta elnät 
Vi föreslår åtgärder som främjar marknadernas funktion 

1. Ta fram en strategi för arbetet 
med ökad flexibilitet i elsystemet 

1. I december beslutade Ei en strategi för att skapa förutsättningar för mer 
flexibilitet i elsystemet. Strategin består av de tre strategiska områdena effektiva 
prissignaler, effektivt nätutnyttjande och kundens bidrag till flexibilitet. 

Bedömning: Inom respektive strategiskt område har Ei identifierat ett antal 
frågeställningar där Ei har möjlighet att främja utvecklingen av flexibilitet i 
elnätet och därigenom bidra till omställningen av energisystemet. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

2. Möjliggöra mer korrekta 
prissignaler och ett mer effektivt 
nätutnyttjande genom att ta fram 
föreskrifter om hur 
överföringstariffer bör vara 
utformade 

2. Bakgrundsrapporter har publicerats enligt plan. Föreskriftsarbetet fortsätter 
våren 2021. 

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: Korrekta prissignaler och låga inträdesbarriärer på marknaderna 
och långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

3. Regeringsuppdrag om hur 
Forum för smarta elnäts arbete kan 
tas vidare 

3. Uppdraget är genomfört och inlämnat till regeringen den 20 mars. 

Bedömning: Förslagen i rapporten syftar till att bidra till leveranssäkra och 
effektiva nät till rimliga priser. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

4. Regeringsuppdrag om 
samhällsekonomiska kostnader och 
nyttor kopplade till smarta elnät 

4. Projektarbetet pågår enligt plan. Ett seminarium planeras till början på mars 
och slutrapportering görs 31 maj 2021. 

Bedömning: Ei ska göra en utvärdering av samhällsekonomiska kostnader 
och nyttor av smarta elnät vid olika scenarier av sammansättningen av 
elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet och av ökad elektrifiering i 
samhället. Detta bidrar till målet om långsiktigt effektiva nät. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 

5. Regeringsuppdrag om operativt 
och strategiskt arbete med smarta 
elnät och flexibilitet (exkl.  
EFFEKT-dialogen) 

5. Uppdraget som medledare i Power System Flexibility-kampanjen pågår 
enligt plan. Det arbetet slutförs under första halvan 2021 i och med att 
kampanjen avslutas. Ei kommer att leda en undergrupp till ett nytt initiativ 
inom ISGAN som heter Creating Flexibility Markets. Ei:s roll är kopplad till 
den del som handlar om att kunden bidrar till efterfrågeflexibilitet. 

Bedömning: Ei ska vidareutveckla det strategiska och operativa arbetet med 
smarta elnät inom ramen för Ei:s ordinarie verksamhet. Särskilt fokus ska 
ligga på utveckling av marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet i nationell och 
internationell kontext, vilket bidrar till långsiktigt effektiva nät. Uppdraget ska 
pågå och rapporteras i årsredovisningen fram till 2022. 

Effektmål: Långsiktigt leveranssäkra och effektiva nät till rimliga priser 
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Exempel på årets prestationer 

Nationella uppdrag 

Uppföljning av mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter 
Tillsammans med ett tjugotal andra myndigheter har Ei under ett antal år haft i 
uppdrag att följa upp regeringens mål om ökad service, minskade handläggnings-
tider och ökad förståelse för företagens villkor. Uppföljningen sker vanligtvis i 
form av en rapportering via en enkät till Tillväxtverket.  

Resultat: Uppföljning har gjorts under året genom en rapport till Tillväxtverket. 
Rapporten har varit uppdelad i två delar, där den första delen behandlat frågor 
kring handläggningsprocesser, och den andra delen behandlat regelförenklingar. I 
slutet av 2020 har en slutlig enkät skickats ut där förenklingsarbetet för 2020 samt 
hela perioden 2014–2020 ska summeras. Enkäten ska vara besvarad senast 1 mars 
2021 och Tillväxtverket kommer sedan lämna en gemensam slutrapport för alla 
berörda myndigheter till regeringen den 30 april 2021. 

Uppdrag kopplat till forum för smarta elnät 
Forum för smarta elnät (Forumet) inrättades för perioden 2016–2019 efter ett beslut 
från regeringen. Syftet med Forumet var att främja och utveckla dialogen om 
smarta elnäts möjligheter. Ei och Energimyndigheten fick i januari 2020 var sitt 
uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur arbetet kan tas vidare inom 
respektive myndighet.  

Resultat: Ei:s uppdrag redovisas i rapporten Förslag på hur Forumet för smarta elnäts 
arbete kan tas vidare inom Ei:s verksamhet (Ei R2020:03). Arbetet skedde i nära dialog 
med Energimyndigheten och med värdefulla inspel från Forumets kansli.  

Ei bedömer att mycket av det myndigheten gör idag ligger i linje med Forumets 
uppdrag då Ei:s uppdrag omfattar många av Forumets frågor. De av Forumets 
aktiviteter som under arbetets gång identifierats som mest naturliga för Ei att ta 
vidare handlar om konkreta aktiviteter kopplade till i huvudsak 
marknadsdesignfrågor inom smarta elnät och efterfrågeflexibilitet medan 
aktiviteter som i huvudsak rör internationella samarbeten och exportfrämjande 
faller inom Energimyndighetens verksamhetsområden. Ei och Energimyndigheten 
är eniga om uppdelningen av Forumets arbete mellan myndigheterna. 

Nytt regeringsuppdrag om smarta elnät 
I slutet av juni 2020 fick Ei ett nytt regeringsuppdrag som handlar om smarta elnät, 
och det ska vara en uppföljning av det arbete som bedrivits inom Forum för smarta 
elnät under perioden 2016–2019. 

För Ei:s del består uppdraget av två delar. Den ena delen handlar om att 
vidareutveckla såväl det strategiska som det operativa arbetet med smarta elnät 
inom ramen för Ei:s ordinarie verksamhet. Särskilt fokus ska ligga på utveckling av 
marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet i nationell och internationell kontext. Till 
och med år 2022 ska en sammanfattning av arbetet redovisas i myndighetens 
årsredovisning. 
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Den andra delen av uppdraget innebär att Ei ska göra en utvärdering av 
samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät vid olika scenarier för 
sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet och för ökad 
elektrifiering i samhället. Denna del av uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet senast den 31 maj 2021. 

Resultat: Under hösten 2020 inledde Ei arbetet i EFFEKT-dialogen genom en 
dialog med aktörer genom workshops med totalt sex olika aktörsgrupper: 
elhandlare, regioner/kommuner, operatörer för marknadsplattformar, 
lokalnätsägare, regionnätsägare samt aggregatorer/tredjepartsaktörer. Sex dialoger 
har genomförts. Ei har vidare fortsatt arbetet som en av de ansvariga för initiativet 
Power System Flexibility (PSF) och Ei modererade ett seminarium på temat ”The 
role of innovations in market design, regulation and digitalisation in unlocking 
modern technologies for power system flexibility” på det 11:e energiministermötet 
inom ramen för CEM (Clean Energy Ministerial). Vidare kommer Ei att vara 
medledare för ett nytt initiativ inom ISGAN (International Smart Grid Action 
Network) som fokuserar på hur kunden kan bidra till efterfrågeflexibilitet inom 
ramen för en ny undergrupp som heter ”Creating Flexibility Markets”. 

Projektet som utvärderar samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta 
elnät vid olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska 
elkraftsystemet och av ökad elektrifiering i samhället fortsätter enligt plan. 
Samverkan med Svenska kraftnät och Energimyndigheten kring scenarier pågår. 
Uppdraget ska redovisas senast 31 maj 2021. 

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet 
Under 2019 fick Ei två uppdrag av regeringen. Det ena var att ta fram 
författningsförslag för genomförande av det nya omarbetade 
elmarknadsdirektivet. I uppdraget ingick också att analysera vilka åtgärder som 
krävs i Sverige i anslutning till de omarbetade och nya EU-förordningarna 
elhandelsförordningen, byråförordningen och riskberedskapsförordningen. Det 
andra var att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade 
förnybarhetsdirektivet. De båda uppdragen har hanterats i ett gemensamt projekt 
som slutfördes den 28 februari 2020 när rapporten Ren energi inom EU – ett 
genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02) lämnades till regeringen. 

Resultat: Ei:s analys har mynnat ut i över 100 förslag till nya eller ändrade 
bestämmelser i lag eller förordning inom 40 olika områden. De flesta 
bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, men Ei har också i några 
fall föreslagit övergångsbestämmelser för att ge marknaden en möjlighet att 
anpassa sig. I och med att Ei överlämnat rapporten till regeringen är uppdraget 
avslutat. Regeringen har därefter under våren skickat ut Ei:s rapport på remiss för 
att ge alla berörda en möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Då regeringens 
arbete sedan har blivit försenat bedöms bestämmelserna träda i kraft den 1 januari 
2022 istället. 

Kapacitetsbrist i elnäten 
Under 2019 fick Ei ett uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen i 
elnäten ur flera perspektiv. Bland annat skulle Ei titta på ansvar och roller 
kopplade till problem med nätkapacitetsbrist, undersöka omfattningen av 
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kapacitetsbrist i elnäten, utreda hur problematiken sett ut över tid samt analysera 
möjliga lösningar kopplade till de problem som identifieras.   

Resultat: Den 1 oktober lämnade Ei över rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten 
(Ei R2020:06) till regeringen. I rapporten har Ei undersökt omfattningen av 
kapacitetsbrist i elnäten och om planerade nätinvesteringar avhjälper 
kapacitetsbristen, utrett om regelverket avseende ansvar och roller behöver 
förtydligas samt analyserat möjliga lösningar kopplade till de problem som 
identifierats. 

Elhandlarcentrisk marknadsmodell och hubb – fortsatt regelutveckling 
Arbetet med att ta fram föreskrifter för en elmarknadshubb och en 
elhandlarcentrisk modell har inte kunnat påbörjas som planerat, då lagstöd för 
detta saknas. Ei behöver invänta regeringens lagrådsremiss och proposition innan 
arbetet kan starta. Först då blir det klart vilka regler som föreslås och inom vilka 
områden som Ei behöver ta fram föreskrifter. I budgetpropositionen har 
regeringen aviserat att en proposition med förslag till reglering av 
elmarknadshubben kan komma under 2021. 

Resultat: I avvaktan på lagrådsremiss och proposition har Ei inte haft 
förutsättningar att starta ett aktivt arbete med föreskrifter inom detta område. 

Översyn av regelverk för mindre elproducenter 
Regeringen har gett Ei i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska 
förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el. I översynen 
ingår bland annat att se över ellagen i den del som handlar om reducerad 
inmatningstariff för produktionsanläggningar upp till 1 500 kilowatt och att 
kartlägga inmatningstariffens utformning.  

Resultat: Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021. 

Internationell regelutveckling 

Konsumentfrågan på europeisk nivå 
CEER, som är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter 
inom EU och EEA (European Economic Area), 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 slutkundsmarknaden för el och gas inom Europa ska 
utvecklas och Ei:s generaldirektör var en av fem vicepresidenter i CEER:s styrelse 
samt ordförande för slutkundsmarknadsfrågorna genom Consumer and Retail 
Markets Working Group (CRM WG). 

Resultat: Ei har under de senaste tre åren lett arbetet i CRM WG som hanterar 
frågor relaterade till slutkundsmarknader och konsumentskydd. Bland annat har 
gruppen tillsammans med den europeiska konsumentorganisationen BEUC 
förnyat sin gemensamma vision för övergången till ett hållbart och klimatneutralt 
energisystem till 2030 (CEER-BEUC 2030 Vision for Energy Consumers Let´s Aspire). 
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Under året har CEER enats om gemensamma ståndpunkter för hur CEER vill att 
de europeiska el- och gasmarknaderna ska utvecklas under de kommande åren. 
Bland annat har följande rapporter publicerats: CEER Report on Regulatory 
Frameworks for European Energy Networks, CEER Recommendations on Dynamic Price 
Implementation och CEER Paper on Electricity Distribution Tariffs Supporting the 
Energy Transition. 

Ei har deltagit aktivt i arbetet med den årliga rapporten om kundskydd som CEER 
publicerar tillsammans med ACER. Ei leder även Retail Market Roadmap Work 
Stream (RMR WS) som tagit fram en färdplan mot väl fungerande 
slutkundsmarknader för el- och gas i alla medlemsländer år 2025. Arbetet utgår 
från en handbok som CEER publicerade 2017, som beskriver hur varje 
tillsynsmyndighet genom 25 mätbara kriterier själv kan avgöra hur väl den egna 
slutkundsmarknaden fungerar. Under 2020 har RMR WS tagit fram en rapport 
som ger exempel på hur enskilda länder arbetat utifrån handboken, för att få sina 
marknader att fungera bättre. Namnet på rapporten är CEER Roadmap to 2025 Well-
Functioning Retail Energy Markets 2019 Self-Assessment Status Report. 

Infrastruktur och reglering på europeisk nivå 
Ei medverkar i CEER:s arbetsgrupp för nätregleringsfrågor Distribution System 
Working Group (DS WG). Ei ingår även i CEER:s arbetsgrupp Incentive regulation 
benchmarking (IRB TF) och i gruppen ACER Electricity Infrastructure Task Force 
(INF TF).  

Resultat: Inom CEER har Ei har bland annat deltagit i arbetet med rapporten Paper 
on DSO Procedures of Procurement of Flexibility och Paper on Electricity Distribution 
Tariffs Supporting the Energy Transition. 

Gruppen ACER Electricity Infrastructure Task Force har bland annat jobbat med 
Position paper on the Revision of the Trans-European Energy Networks Regulation (TEN-
E) and Infrastructure Governance. 

Nordisk samverkan inom flera områden 
I syfte att utveckla elmarknaden genomför de nordiska tillsynsmyndigheterna 
årligen en rad aktiviteter inom samarbetsorganisationen NordREG. Organisationen 
har också de nordiska energiministrarnas uppdrag att verka för att utveckla den 
nordiska elmarknaden. Ei leder NordREG Retail Market Working Group (RMWG), 
vars arbete syftar till att stärka kundernas ställning på de nordiska 
slutkundsmarknaderna för el. Vidare finns det samarbete för nätregleringsfrågor, 
grossistmarknadsfrågor, förbrukarflexibilitet samt strategiskt arbete. Ei leder 
gruppen om förbrukarflexibilitet Flexbility WG och är medordförande i gruppen 
Network Regulation WG. 

Resultat: Retail Market WG följer implementeringen av datahubbar för 
information mellan elmarknadens olika aktörer i de nordiska länderna. Gruppen 
publicerar bland annat en årlig rapport som beskriver hur långt arbetet kommit 
samt de funktionaliteter respektive datahubb kommer att ha. Rapporten 
Implementation of data hubs in the Nordic countries - Status Report publicerades i juni. 
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Under 2020 har gruppen även tagit initiativ till en samhällsekonomisk studie om 
interoperabillitet mellan nordiska datahubbar. Studien genomförs av en konsult 
och beräknas vara klar att publicera under mars 2021. I oktober genomförde 
gruppen för tredje gången NordREG Retail Market Monitoring Workshop i syfte 
att utbyta kunskap och erfarenheter inom tillsynsområdet och identifiera områden 
för samverkan, utbyte av information samt behov av vidareutveckling av 
regelverk. Temat på denna workshop var bland annat tillsyn gällande 
jämförelseverktyg och oschyssta affärsmetoder vid försäljning av el med mera. 
Resultatet kommer också att ligga till grund för förslag om inriktning för gruppens 
arbete under 2021. 

I NordREG:s arbetsgrupp Network regulation (NRWG) har arbetet under året 
huvudsakligen handlat om tariffer och kunskapsutbyte, men även om övervakning 
av regleringen och granskning av aktuella punkter i Ren energipaketet. 

I Flexibility WG har olika frågor om förbrukarflexibilitet diskuterats. Bland annat 
har en nordisk rekommendation tagits fram avseende oberoende aggregering, 
rapporten A New Regulatory Framework for Independent Aggregation – NordREG 
recommendations. 

Inom gruppen för grossistmarknadsfrågor har det fortsatta genomförandet av EU-
regler varit i fokus. Samverkan kring ett flertal ärenden, främst avseende CACM 
och EB, har ägt rum under 2020. 

NordREG:s arbete för 2020 sammanfattas i rapporten NordREG annual report, 
vilken också kommer att redovisas för de nordiska energiministrarna i början av 
2021. 

Internationella rapporter och yttranden 

Ei har deltagit i internationella rapporter och yttranden, inom ramen för CEER och 
NordREG, som handlar om att utveckla regelverk.  Utöver dessa rapporter har Ei 
även samarbetat med övriga tillsynsmyndigheter i olika arbetsgrupper.  

Egeninitierade uppdrag 

Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet 
Ei har under året arbetat 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. Projektet kommer fortsätta under 2021. 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: En promemoria som beskriver hur långt arbetet kommit har publicerats 
under 2020. Syftet med det var dels att ge alla intressenter en god insyn i projektet, 
dels att få in synpunkter och reflektioner från såväl elnätsföretag som 
kundföreträdare och andra intressenter på de analyser som gjorts och de 
ställningstaganden som projektet hittills kommit fram till.  
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Ei har därutöver identifierat hinder i ellagen för att kunna utforma ett regelverk 
som på ett kostnadsriktigt sätt främjar ett effektivt utnyttjande av elnätet. Ei har 
därför lämnat ett förslag till regeringen om en ändring i ellagen. Ei föreslår att det 
ska vara möjligt för elnätsföretag, under vissa förutsättningar, att införa 
lokaliseringssignaler i elnätstarifferna. Förslaget har skickats på remiss av 
regeringen. 

Nya mätförskrifter för naturgas 
Energiinnehållet i den gas som överförs i det svenska naturgasnätet varierar 
geografiskt och över tiden. För att priset på naturgas ska bli så rättvisande som 
möjligt tillämpar naturgasbranschen sedan några år tillbaka en metod för 
avräkning och debitering som innebär att gasnätet delas in i värmevärdesområden 
och att ett värmevärde tas fram per område, i stället för ett värmevärde för hela 
gasnätet. Mot denna bakgrund har Ei valt att uppdatera mätföreskrifterna för 
naturgas.  

Resultat: Ei har uppdaterat Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning och rapportering av överförd naturgas 
samt anmälan om leverans och balansansvar genom ändringsföreskrifter EIFS 
2020:3. 

Ei föreslår ändring i ellagen inför tillsynsperioden 2024–2027  
Ei har under året föreslagit en ändring i ellagen inför tillsynsperioden 2024–2027. 
Syftet med förslaget är att ge elnätsföretag bättre incitament att välja de lösningar 
som på sikt är mest kostnadseffektiva när de beslutar om investeringar och andra 
åtgärder i elnäten. I promemorian som lämnats till regeringen föreslår Ei att 
effektiviseringskravet som finns i den nuvarande elnätsregleringen ska omfatta 
samtliga kostnader som elnätsföretaget har, det vill säga både kapitalkostnader och 
löpande kostnader. Idag kan effektiviseringskravet enbart tillämpas på de löpande 
påverkbara kostnaderna.  

Resultat: Förslaget finns beskrivet i promemorian Ökade incitament för 
kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet – Förslag till lagändring (Ei PM2020:01). 

Översyn av remitavgift 
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 
förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln 
på grossistenergimarknaden. 

Resultat: Utredningsarbetet har pågått under 2020 och Ei avser att lämna ett 
förslag på ändringar eller tillägg till förordningen till departementet under våren 
2021. 
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Ei föreslår regelverk för oberoende aggregatorer 
EU:s elmarknadsdirektiv ställer krav på medlemsstaterna att införa regler som 
möjliggör för oberoende aggregatorer att agera på marknaden. Ett regelverk för 
oberoende aggregatorer ökar möjligheten för nya aktörer att komma in på 
marknaden och bidra till ett mer effektivt utnyttjande av elsystemet. Ei arbetar 
med en rapport kring de ändringar som behövs i svensk lag för att genomföra de 
nya europeiska reglerna. Rapporten kommer att redovisas till regeringen under 
våren 2021. NordREGs rapport, A New Regulatory Framework for independent 
aggregation, har varit en viktig utgångspunkt i Ei:s analysarbete. Regelbundna 
avstämningar har också skett med övriga nordiska energitillsynsmyndigheter.  

Resultat: NordREG-rapporten A New Regulatory Framework for independent 
aggregation och konsultrapporten Impact assessment of different models of independent 
aggregator financial responsibility and compensation in Sweden har publicerats. 
Utredningsarbetet har pågått under 2020 och Ei avser att lämna ett förslag på 
ändringar eller tillägg till förordningen till departementet under våren 2021. 

Strategi för ökad flexibilitet i elsystemet 
Det pågår en omställning av vårt energisystem och en av drivkrafterna bakom 
denna förändring är det energipolitiska målet om att Sverige ska ha 100 procent 
förnybar elproduktion 2040. Med en högre andel variabel elproduktion i form av 
vind- och solkraft ökar utmaningarna för elsystemet. För att möjliggöra 
omställningen behöver elsystemet blir mer flexibelt. Under 2020 har Ei tagit fram 
en strategi för att skapa förutsättningar för mer flexibilitet i elsystemet. Strategin 
består av de tre strategiska områdena effektiva prissignaler, effektivt 
nätutnyttjande och kundens bidrag till flexibilitet. 

Resultat: Strategin finns beskriven i dokumentet Energimarknadsinspektionens 
strategi för flexibilitet i elsystemet och beslutades i december.  

Föreskrifter 

Föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift 
om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare uppdateras 
(EIFS 2020:1) 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2020:1) om ändring i 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2013:7) om elleverantörers 
skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare 
trädde i kraft den 4 maj 2020. 

Föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet uppdateras 
(EIFS 2020:2) 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2020:2) om ändring i 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning 
av nätverksamhet trädde i kraft den 1 oktober 2020. 
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Föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av 
överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar uppdateras 
(EIFS 2020:3) 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2020:3) om ändring i 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning, 
beräkning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och 
balansansvar trädde i kraft den 1 november 2020. 

Föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift 
om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare (EIFS 2020:4) 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2020:4) och allmänna råd om 
elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas 
mot elanvändare träder i kraft den 1 mars 2021.
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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, 
prisjämförelsesajter 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 den oberoende 
prisjämförelsesajten Elpriskollen 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 
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. Kundernas okunskap om 
efterfrågeflexibilitet gör det svårt för energitjänsteföretagen att komma in på 
marknaden. Om företagen måste informera om nyttan med att vara flexibel så är 
det i många fall inte lönsamt att träda in på marknaden. För att få genomslag av 
efterfrågeflexibilitet på kundsidan behöver elkunder ha tillräcklig information för 
att bidra till omställningen till ett förnybart energisystem. 

Mål 2020 kundinformation 
I årsredovisning 2020 har Ei valt att bedöma i vilken grad de aktiviteter vi beslutat 
om i början av året har genomförts. Aktiviteterna ligger till grund för att vi på sikt 
ska nå våra effektmål.   
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Effekt- och resultatmål samt aktiviteter 2020 – 
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 
2020 med aktiviteter och resultatmål för att åstadkomma en förflyttning i riktning 
mot effektmålen inom området. 

Resultatmål (löper över flera år) 
Måluppfyllelsen visas till höger i tabellen och är en samlad bedömning av aktiviteterna under respektive mål. 

Aktivitet 2020 Bedömning 

Konsumenter känner till och hittar till Elpriskollen som är en oberoende prisjämförelsesajt för 
konsumenter, som de enkelt kan förstå 
 
Konsumenter känner till och hittar till Elpriskollen som de enkelt kan förstå 
Elpriskollen har en viktig roll som en oberoende prisjämförelsesajt för konsumenter 

1. Genomföra informationsinsatser 
för att öka kännedomen om 
Elpriskollen hos konsumenterna  

1. Informationsinsatser har skett genom annonsering på sociala medier och 
Google. Trafiken på Elpriskollen har analyserats för att mäta hur många av 
besökarna som dels gör en jämförelse, dels går vidare till en elhandlares 
webbsajt. Antalet unika besökare har ökat från drygt 60 000 år 2015 till runt 
210 000 under 2020. 2019 var antalet besökare drygt 200 000. Arbetet för att 
öka kännedomen om Elpriskollen kommer att fortsätta även under 2021.   

Bedömning: Informationsinsatserna av Elpriskollen har haft en positiv effekt 
för att öka kännedomen om tjänsten och få fler konsumenter att göra aktiva 
och medvetna val.  

Effektmål: Kunder gör medvetna val och känner till sina rättigheter och 
skyldigheter 

2. Utveckla Elpriskollens omfattning 
och funktionalitet i syfte att främja 
efterfrågeflexibilitet och säkerställa 
att kunder med en förväntad 
årsförbrukning upp till 100 000 kWh 
kan jämföra erbjudanden från olika 
leverantörer bland annat genom att 
införa jämförelser för nya 
kundgrupper, introducera timavtal, 
ta fram föreskrifter och vid behov 
justera sajtens marknadstäckning. 

2. Under året har Ei utvecklat Elpriskollens funktionalitet och justerat de 
föreskrifter som styr inrapporteringen så att jämförelseverktyget omfattar 
erbjudanden för elanvändare med en förväntad årsförbrukning upp till 100 
000 kWh. Antalet avtal som presenteras på Elpriskollen kommer att öka i och 
med föreskriftsändringen vilket gör att jämförelseverktyget täcker en större 
del av marknaden än tidigare. Ei har beslutat föreskriften EIFS 2020:4 om 
elhandlares skyldighet att rapportera in priser och leveransvillkor till Ei för 
publicering på Elpriskollen. Den nya föreskriften träder i kraft 1 mars 2021. 

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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3. Säkerställa/upprätthålla 
Elpriskollens funktion genom 
löpande förvaltning, granskning och 
kontakt med elhandelsföretag 
(befintliga och nya), uppdatering av 
handboken Elin med nya rutiner 
med mera 

3. Elpriskollens funktion har säkerställts och upprätthållits som planerat i det 
löpande arbetet där Ei systematiskt arbetar med förvaltning, granskning och 
kontakt med elhandelsföretag. 

Bedömning: Insatserna ökar tillförlitligheten i de inrapporterade 
uppgifterna och resulterar i ökad kvalitet och regelefterlevnad. 

Effektmål: Kunder gör medvetna val och känner till sina rättigheter och 
skyldigheter 

Konsumenter har tillgång till en väl fungerande och effektiv konsumentkontakt 

1. Ei har en löpande frågehantering 
om energimarknaderna från 
allmänheten via telefon, e-post och 
webb genom kundforumet Kundo. 

1. Konsumentkontakt besvarar 62 procent av kontakterna inom en arbetsdag 
och 86 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 tillsynsansvar 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 bidra 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. Proaktivt arbete så att texter och 
svar på Kundo och Ei:s webb 
(kundinformationssidor) speglar 
aktuella kundfrågor och 
problemställningar. 

2. För att konsumenterna ska få bättre tillgång till en fungerande och effektiv 
konsumentkontakt har texter och svar setts över, förbättrats och anpassats 
till aktuella frågeställningar. 

Bedömning: Översynen syftar till att göra det lättare för konsumenterna att 
få svar på sina frågor och bidra 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 bland annat har länkar 
uppdaterats och komplettering skett med hänvisning till konsumentforumet 
Kundo. 

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 

Vi ser till så att konsumenterna har information för att bidra till omställningen till ett hållbart 
energisystem genom en ökad efterfrågeflexibilitet 

1. Introducera avtalsformen timavtal 
på Elpriskollen 4 maj 2020.  

1. Utöver de vanligaste avtalstyperna för el går det nu att jämföra elavtal 
med timpris på Elpriskollen.  

Bedömning: Det underlättar för konsumenter att jämföra och förstå hur 
timavtal fungerar och därmed kunna bidra till en större flexibilitet i sin 
elförbrukning 

Effektmål: Kunder gör medvetna val och känner till sina rättigheter och 
skyldigheter. Kunderna bidrar också till omställningen till ett hållbart 
energisystem. 

2. Utveckla ett dialogforum kallat 
EFFEKT-dialogen som syftar till att 
främja dialogen mellan Ei, 
aggregatorer, nätföretag, regioner 
och kommuner samt operatörer för 
olika marknadsplattformar. Syftet är 
att identifiera nya regulatoriska och 
andra frågeställningar som är viktiga 
för en välfungerande marknad för 
flexibilitet och stödtjänster. 

2. De första inledande träffarna i EFFEKT-dialogen har hållits. Tanken med 
EFFEKT-dialogen är att skapa en mötesplats för breda diskussioner om 
efterfrågeflexibilitet och kapacitetsbrist. Forumet syftar till att öka 
kunskapen och främja dialogen mellan Ei, aggregatorer, nätföretag, regioner 
och kommuner samt operatörer för olika marknadsplattformar. Under två år 
kommer Ei stå värd för kreativa möten där fokus ligger på utveckling, 
samarbete och smarta lösningar. 

Bedömning: Genom EFFEKT-dialogen arbetar Ei för att skapa 
förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet och smarta elnät. Dialogen 
bidrar till marknadsutveckling som kan ge ökade möjligheter för kunderna 
och nya energitjänster som kan medverka till omställningen mot ett hållbart 
energisystem. Ei tror att dialogen kan bidra till en marknadsutveckling som 
kan ge ökade möjligheter för kunder att erbjudas nya energitjänster och 
därmed bidrar till en högre kundaktivitet. 

Effektmål: Kunderna bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem. 
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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. 

Tabell 3. Jämförelse av prestationer kundinformation 2018–2020* 

Prestationer Kundinformation Volym 
2020 

Kostnad 
2020 tkr 

Volym 
2019 

Kostnad 
2019 tkr 

Volym 
2018 

Kostnad 
2018 tkr 

Konsumentkontakt 1504 2 502 1454 2 521 1467 3 550 

Elpriskollen  1 520  2 943  958 

*Siffrorna 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 är ungefär desamma som föregående år. Många konsumenter 
söker även svar på sina frågor via Kundo, som är ett webbaserat forum. Under 
2020 hade Kundo 21 594 sidvisningar i jämförelse med 22 508 sidvisningar 2019. 

Under året har ett stort arbete gjorts med att utveckla Elpriskollens funktionalitet, 
och justera de föreskrifter som styr inrapporteringen, så att jämförelseverktyget 
omfattar erbjudanden för elanvändare med en förväntad årsförbrukning upp till 
100 000 kWh och timavtal. Kostnaden för detta arbete redovisas under 
verksamhetsgrenen regelutveckling och därför är kostnaden i verksamhetsgrenen 
kundinformation lägre i år jämfört med föregående år. Ei har under året även 
genomfört informationsinsatser i syfte att öka kännedomen om jämförelsesajten 
och 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 188 000 under 2018 till 210 000 under 2020. Kostnaden 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.  

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. Med stöd av konsumentkontakterna får organisationen också 
input till regelutveckling och tillsyn. Konsumentkontakt använder också webb-
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verktyget Kundo. Det innebär att 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: Under 2020 tog Konsumentkontakt emot 1 504 frågor och klagomål. Av 
dem togs 470 emot via telefon, 609 via e-post, 417 via Kundo och åtta frågor och 
klagomål kom via brev och andra kanaler. 

Under 2020 har nära hälften (744) av alla klagomål och frågor från konsumenter 
handlat om elnätet medan nästan en tredjedel (478) av frågorna har handlat om 
elhandel. 108 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 klagomål som rör elnätet så är det särskilt elnätsavgifterna och 
nyanslutningsavgifterna som konsumenterna har klagat på. Framför allt är det 
generella klagomål om nivån på elnätsavgifterna som har dominerat, men även 
klagomål på elnätsavgifternas uppbyggnad är vanliga och klagomål mot Ei:s 
reglering. Utöver detta har Ei 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 man får dela och 
överföra energin mellan olika fastigheter. 

När det handlar om elhandel är det särskilt klagomål om oschyssta affärsmetoder 
och avtalsvillkor som förekommit. De vanligaste exemplen på konkreta klagomål 
inom dessa kategorier är missnöje vid telefonförsäljning och negativa säljmetoder. 
Missnöje vid telefonförsäljning handlar oftast om att försäljaren har varit påstridig 
och forcerat fram ett avtalstecknande. Negativa säljmetoder kan exempelvis handla 
om att man har tecknat ett avtal via telefonförsäljning, där det i efterhand visat sig 
vara något helt annat än det man har kommit överens om samt även att ett giltigt 
avtal inte har ingåtts. Utöver detta har konsumenter frågat om priser, där man 
främst är intresserad av att få tips och råd om vilken typ av avtal som är mest 
fördelaktigt samt vilket företag som har det lägsta priset. 

Figur 1 Antal frågor och klagomål 
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Elpriskollen 
För att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden erbjuder Ei Sveriges enda 
oberoende prisjämförelsesajt, Elpriskollen, där konsumenterna kan jämföra priser 
och villkor på de vanligaste avtalen från samtliga elhandelsföretag. Cirka 10 
procent av Sveriges 5,4 miljoner elkunder bytte elavtal 2019 (källa: Sveriges el och 
naturgasmarknad Ei R2020:05) och Ei anser att den som använder sig av en 
jämförelsesajt lättare kan 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 
prisjämförelsesajter). 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 av Elpriskollen har haft en positiv effekt och antalet 
unika besökare har ökat från drygt 60 000 år 2015 till runt 210 000 under 2020. 
Arbetet för att öka kännedomen om Elpriskollen kommer att fortsätta även under 
2021.   

Utveckling av Elpriskollen 
Ei har under året arbetat med att införa timavtal på Elpriskollen. Konsumenter har 
sedan maj 2020 möjlighet att jämföra denna avtalstyp i jämförelseverktyget.  

Under året har Ei utvecklat Elpriskollens funktionalitet och ändrat de föreskrifter 
som styr inrapporteringen så att jämförelseverktyget omfattar erbjudanden för 
elanvändare med en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh. Antalet avtal 
som presenteras på Elpriskollen kommer att öka i och med föreskriftsändringen 
vilket gör att jämförelseverktyget täcker en större del av marknaden än tidigare. 

Resultat: Timavtal skiljer sig från övriga avtal på Elpriskollen eftersom fördelarna 
med detta avtal främst uppstår när konsumenten har möjlighet att flytta 
förbrukning till de timmar under dygnet då elpriset är lägre. För att göra det 
tydligt att kundens beteende är viktigt har Ei valt att från och med maj 2020 visa 
jämförelsepriset för detta avtal som ett spann mellan den billigaste och den dyraste 
timmen under föregående månad. Tanken är att spannet ska signalera att den egna 
aktiviteten påverkar vilket pris konsumenten får betala. 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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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 2020 har 
personalomsättningen minskat och ligger nu på 7,4 procent vilket kan jämföras 
med staten som helhet där rörligheten är 12 procent. Om minskningen är tillfällig 
på grund av coronapandemin eller om medarbetare väljer att stanna längre får 
framtiden visa.  

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. 

Mål 2020 intern verksamhetsstyrning 
I årsredovisning 2020 har Ei valt att bedöma i vilken grad de aktiviteter vi beslutat 
om i början av året har genomförts. Aktiviteterna ligger till grund för att vi på sikt 
ska nå våra effektmål.  
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Effekt- och resultatmål samt aktiviteter 2020 – 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 
2020 med aktiviteter och resultatmål för att åstadkomma en förflyttning i riktning 
mot effektmålen inom området. 

Resultatmål (löper över flera år) 
Måluppfyllelsen visas till höger i tabellen och är en samlad bedömning av aktiviteterna under respektive mål. 

Aktivitet 2020 Bedömning 

Vi stimulerar/uppmuntrar ett aktivitetsbaserat arbetssätt som ger möjligheter att arbeta effektivt 

1. Resultat av eftermätning 
(Leesman) och 
beläggningsmätning. 

1. Mätningarna har inte kunnat genomföras på grund av coronapandemin, 
eftersom medarbetarna har arbetat hemifrån i nio månader under 2020. 

Bedömning: - 

2. Införa ett nytt IT-system som gör 
samarbeten enklare och stödjer ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt. 
 

2. Större delen av verksamheten använder nu moderna digitala verktyg för 
samarbete. 

Bedömning: Införandet av ett nytt IT-system för samarbeten har möjliggjort 
att verksamheten har kunnat bedrivas effektivt oavsett geografisk placering 
vilket har varit en stor fördel under coronapandemin då större delen av 
medarbetarna arbetat hemifrån. 

Effektmål: Kompetenta och engagerade medarbetare 

Våra medarbetare är engagerande, utvecklas och utmanas  

1. Resultat av 
medarbetarundersökning samt 
åtgärdsarbete som genomförts 
under 2020.  

1.  Under våren genomfördes en medarbetarundersökning som görs 
vartannat år. Frågorna fokuserar på sambandet mellan förutsättningar på 
arbetsplatsen, medarbetarnas hälsa samt prestation över tid kopplat till 
resultatutveckling. Arbetet med analys och att ta fram handlingsplaner 
pågår på avdelningarna och på myndighetsnivå. 

Bedömning: Mätningen är genomförd och redovisad för organisationen.  
Resultatet av 2020 års undersökning visar att samtliga områden har 
förbättrats sedan 2018. 

Effektmål: Kompetenta och engagerade medarbetare 

2. Arbeta med att utveckla och 
tydliggöra arbetsgivarerbjudandet 
och i det sammanhanget även den 
interna kommunikationen. 

2. Ett arbetsgivarlöfte togs fram och beslutades i början av 2020. 

Vidare har medarbetarintervjuer genomförts kring önskade 
utvecklingsområden och resultatet av det som framkom har bearbetats av 
fokusgrupper och chefer och ledare. Fem delområden att stärka 
identifierades och arbetsgrupper har arbetat vidare med dessa under året. 

Bedömning: Resultatet av arbetsgivarlöftet är att Ei som arbetsgivare har 
formulerat ett tydligt budskap om hur det är att arbeta på Ei som bland 
annat innebär flexibla arbetssätt och utvecklande arbetsuppgifter. 

Genom förstudie, fokusgrupp och dialog i Chefsforum har Ei fått ökade 
kunskaper och djupare förståelse för vilka utvecklingsområden som finns 
samt vad som engagerar medarbetare och motiverar deras vilja att stanna 
kvar på Ei.  

Effektmål: Kompetenta och engagerade medarbetare 

Vi attraherar nya kompetenta medarbetare 

1. Arbeta med att utveckla och 
tydliggöra arbetsgivarerbjudandet 
och i det sammanhanget även den 
externa kommunikationen. 

1. Ei.se har utvecklats, bland annat har tre filmer om att arbeta på Ei 
publicerats, texter har setts över, en sida med vad Ei som arbetsgivare 
erbjuder har publicerats. LinkedIn har utvecklats och arbetet med att öka 
synligheten av Ei i sociala medier har lett till fler följare på Linkedin som 
kan ta del av myndighetens rekryteringsannonser. 

Bedömning: Aktiviteterna har förhoppningsvis bidragit till att kunna 
attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare, och att Ei stärkt sitt 
arbetsgivarvarumärke. 

Effektmål: Kompetenta och engagerade medarbetare 
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Organisation 

Ledning 
Generaldirektör för Ei är Anne Vadasz Nilsson. Ställföreträdande generaldirektör 
är Tony Rosten som även är avdelningschef. Ledningsgruppen består av 
generaldirektören och 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 
berättas bland annat 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. Sedan coronapandemin startade har fikaforumen 
genomförts helt digitalt. Under året har även ytterligare ett digitalt mötesforum 
införts där generaldirektören varannan vecka informerat kring corona, och vilka 
åtgärder Ei tagit med hänsyn till rådande läge, men även om olika aktuella 
verksamhetsfrågor. 

För att utveckla och effektivisera ledningsgruppens arbete har samtliga 
avdelningschefer och enhetschefer tidigare genomgått ett 
ledarutvecklingsprogram inom tillitsbaserad styrning. Tillitsbaserad styrning 
syftar till att minska onödig kontroll och istället lägga mer fokus på det verkliga 
uppdraget och bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens. 
Ledarutvecklingsprogrammet är baserat på Tillitsdelegationens 
rekommendationer och bygger på de tre hörnstenarna kultur, styrning samt 
arbetsorganisation. Under 2020 har ledningsgruppen haft en workshop med 
diskussioner kring vad som kännetecknar tillitsbaserad styrning på Ei idag och 
reflektioner kring Ei:s ledarskap. En genomgång gjordes även av tillitsplanen som 
togs fram 2018. Den gemensamma bilden är att fokuseringen på en tillitsbaserad 
styrning resulterat i en högre grad av tillitsbaserat ledarskap än för några år sedan. 
Den balans som nu råder mellan flexibilitet och struktur, centralt och mer delegerat 
ansvar är mer ändamålsenlig nu än tidigare. 

Insynsrådet 
Enligt Ei:s instruktion ska det finnas ett insynsråd. Insynsrådet finns för att ha in-
syn i verksamheten och ge myndighetschefen råd, men har inga beslutsfunktioner. 
Ordförande för insynsrådet är Ei:s generaldirektör. Rådet sammanträdde vid tre 
tillfällen under 2020.  

Medlemmar i Ei:s insynsråd 2020 är Gunnar Westling, ekonomie doktor, Linda 
Burenius, chef samhällskontakter, Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör, 
Peter Nygårds, senior rådgivare, Monica Haider, riksdagsledamot, Emma Weisner, 
civilingenjör, och Larry Söder, riksdagsledamot.  
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Figur 2. Organisationsschema Ei 2020 

Medarbetare  
Den första januari 2020 arbetade 135 medarbetare varav 79 kvinnor och 56 män på 
Ei och vid årets slut var antalet anställda 152 varav 89 kvinnor och 63 män.  

Enligt regeringsuppdrag från 2016 ska myndigheten ställa praktikplatser till 
förfogande åt Arbetsförmedlingen. Under 2020 har Ei på grund av 
coronapandemin inte kunnat ta emot några praktikanter då alla medarbetare 
arbetar hemifrån.   

Tabell 4. Antal anställda inkluderat tjänstlediga 

Kön 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Kvinnor 89 78 78 

Män 63 56 50 

Summa 152 134 128 

Friskvård och hälsa 
Alla medarbetare på Ei erbjuds en friskvårdstimme per vecka och 
friskvårdsersättning. I maj valde Ei att öka till två friskvårdstimmar per vecka för 
att förebygga ohälsa under perioden då medarbetarna är rekommenderade att 
arbeta hemifrån till följd av pandemin.  

Under 2020 tog medarbetarna ut 78 procent av de möjliga friskvårdstimmarna. 
Friskvårdsersättning nyttjades av 95 medarbetare. Ei erbjuder även möjlighet till 
motionssim utan kostnad. 

Ei har under hösten genomfört fyra pulsmätningar i syfte att säkra att arbetsmiljön 
under coronapandemin, sett ur olika aspekter, är fungerande. Ledorden för 
pulsmätningen är flexibilitet, enkelhet och öppenhet. Metoden och arbetet med 
resultatet ska hållas på en lätthanterlig nivå. Tanken är att få snabb 
återkoppling om hur Ei har det i olika frågor, skapa sammanhållning 
och fortsätta dialogen kring viktiga frågor och svar som kommer upp. De teman 
som har mätts är fysisk aktivitet, motivation, arbeta ostört samt arbetsbelastning. 
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Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron på myndigheten ligger på 2,5 procent av den totala 
arbetstiden, vilket är en minskning från 2019 års siffra som var 3,5 procent.  

Tabell 5. Sjukfrånvaro med minst 60 dagar av total sjukfrånvaro, redovisad i procent 

Sjukfrånvaro 2020 2019 2018 

Totalt 51,7 42,0 51,4 

Tabell 6. Sjukfrånvaro av total arbetstid per kön redovisad i procent 

Sjukfrånvaro 2020 2019 2018 

Kvinnor 3,9 4,9 4,4 

Män 0,7 1,6 2,6 

Totalt 2,5 3,5 3,7 

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 59 procent och andelen 
män är 41 procent vid utgången av 2020.  

Fördelningen 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 78 procent kvinnor och 
22 procent män. Det finns också ett arbetssätt på avdelningarna där fördelningen 
av exempelvis projektledarroller fördelas jämnt mellan könen. 

All personalstatistik tas fram och analyseras utifrån kön och ålder. Så har gjorts i 
löneanalysen inför lönerevision, vid rekrytering och vid analys av sjukfrånvaro. 

På myndigheten tillämpas flexibel arbetstid och möjlighet finns att arbeta på 
distans. Det skapar förutsättningar för medarbetare och chefer att få en balans 
mellan arbete och fritid.  
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Under mars 2020 fattade Ei beslut om en ny 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. Till riktlinjen finns även en handlingsplan med aktiviteter som 
ska genomföras. 

Ei har många kvinnor i ledande 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. 

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, förutom externa utbildningar, även interna 
utbildningar erbjudits inom klarspråk, effektiviserad arbetstid, projektarbete och 
förvaltningsjuridik. Flera medarbetare har deltagit i CEER:s utbildningar. 
Utbildningar i Ei:s egen regi eller i Ei:s konsulters regi ställdes om till digitala 
utbildningar när coronapandemin kom och har därför kunnat genomföras enligt 
plan. 

För myndigheten är nätverk en viktig källa för kunskapsutbyte. Ei är bland annat 
aktiv i samarbetet Rörlighet i staten (RiS) där medarbetare på Ei har deltagit i olika 
yrkesnätverk och deltagit i utbildningarna Leda utan att vara chef och 
Statstjänstemannarollen. I det internationella arbetet medverkar Ei i flera olika 
arbetsgrupper inom bland annat organisationerna CEER och ACER, vilket ger 
möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte med kollegor i andra europeiska 
länder.   

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.  

Under 2020 har medarbetare från Ei medverkat på fyra arbetsmarknadsmässor på 
olika universitet och högskolor. För tredje året i rad utlyste Ei också en 
uppsatstävling som riktar sig till studenter som skrivit om ämnen som berör Ei:s 
verksamhet. Tävlingen hade elva deltagare och den totala prissumman på 30 000 
kronor fördelades på ett förstapris, ett andrapris och ett tredjepris.   

Medarbetarundersökning 
Under våren genomfördes en medarbetarundersökning som görs vartannat år. 
Frågorna fokuserar på sambandet mellan förutsättningar på arbetsplatsen, 
medarbetarnas hälsa samt prestation över tid kopplat till resultatutveckling. 
Frågorna summeras i elva förbättringsområden som också utgör index i 
resultatredovisningen. Resultatet av 2020 års undersökning visar att samtliga elva 
områden har förbättrats sedan 2018. Ei har utvecklats från ett bra resultat till ett 
ännu bättre resultat. 
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Attraktiv arbetsgivare 
Under året har projektet Attraktiv arbetsgivare bedrivits i syfte att behålla och 
ytterligare utveckla befintliga medarbetare. Syftet har också varit att vara 
konkurrenskraftiga i att locka nya medarbetare till Ei. Under 2020 har fokus i 
projektet varit att trygga vår framtida kompetensförsörjning. 

I en förstudie intervjuades medarbetare om hur de upplever Ei som arbetsgivare ur 
olika perspektiv. Med utgångspunkt i analysen av intervjuerna, och genom dialog 
med ledningen och fackliga företrädare, har ett arbetsgivarlöfte utformats och 
fastlagts. En fokusgrupp bestående av medarbetare har parallellt med detta arbetat 
vidare med den del av analysen som handlar om kompetensutveckling, och i det 
identifierat fem utvecklingsspår. Varje spår har utgjort en egen delprojektgrupp 
och självständigt arbetat vidare med ett mer avgränsat utvecklingsområde.  

För att attrahera ny kompetens har två medarbetarfilmer producerats och 
publicerats på Ei:s webb tillsammans med en animerad film som beskriver 
myndighetens arbete. En översyn har även gjorts av texter i 
rekryteringssammanhang och på den externa webbplatsen. 

Digital utveckling 
Ei sitter sedan 2019 i aktivitetsbaserade lokaler och sedan länge har myndigheten 
arbetat digitalt. Det aktivitetsbaserade arbetssättet innebär en ständig utveckling, 
där arbete med delade dokument, digitala beslut och webbaserade möten är 
vardag.  

Ei var väl förberedda för att arbeta på distans och tappade ingen effektivitet vid 
omställningen till hemarbete när coronapandemin slog till, utan arbetet kunde i 
det stora hela fortsätta som normalt. 

Under året har MS Teams införts för att ytterligare underlätta samarbetet på 
myndigheten. Projekt, enheter och avdelningar kommunicerar nu på ett effektivt 
digitalt sätt med varandra. Under året har Ei också utvecklat en ny e-tjänst för 
digitala koncessionsansökningar som beräknas lanseras tidigt 2021. Tjänsten 
kommer att underlätta den interna hanteringen samt förenkla för företagen som 
söker koncessioner. 

Projektprocessen 
Under året har ett arbete inletts för att vidareutveckla Ei:s projektprocess och 
arbetet kommer att pågå i tre år. Målet är att skapa ett mer agilt arbetssätt och på 
så sätt bli mer effektiva i projektarbeten. Exempel på aktiviteter som gjorts under 
2020 är uppdatering och utveckling av projekthandboken och stöddokument, 
workshops för projektledare samt en metodverkstad för projektledare och 
projektmedlemmar. I det fortsatta arbetet finns planer på att bygga upp ett 
mentorskapsprogram.  

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. 
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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 vär-
degrunden 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 har arbetat för att tydliggöra rollen som statsanställd genom att informera om 
regelverk, värdegrund och interna riktlinjer som en del i introduktionsutbild-
ningen för nyanställda.  

På Ei finns en förvaltningsrättsgrupp med medlemmar från avdelningarna 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 obero-
ende har kunnat ifrågasättas (muta, jäv och bisyssla). 

Tillgänglighet  
Ei arbetar kontinuerligt för att IT-system och webbplatser ska uppfylla standarden 
för tillgänglighet. På webbplatsen ei.se har under året en tillgänglighetsredogörelse 
publicerats, vilket är ett lagkrav. Under året har även ett intensivt arbete bedrivits 
för att bygga en ny webb som kommer att lanseras under 2021. Vid 
ombyggnationen är det europeiska tillgänglighetsdirektivet 2016/2102 som gäller 
för offentliga myndigheters webbplatser vägledande.  

Under hösten har Ei:s Wordmallar för till exempel beslut och PM uppdaterats för 
att de ska leva upp till de tekniska kraven vad gäller tillgänglighet. Det handlar till 
exempel om att man ska kunna ta del av dem med hjälp av ett 
uppläsningshjälpmedel, att diagram har tillräckliga färgkontraster och att rubriker, 
brödtext med mera blir korrekt taggade. Samtliga medarbetare har fått möjlighet 
att delta i digitala utbildningar i hur de nya mallarna ska användas. 

För en tydligare 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 för att de ska följa 
språklagens krav på begriplighet.  

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. 
Koncessionshantering, kapacitetsbrist, efterfrågeflexibilitet och elnätsreglering har 
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varit frågor som fått stor uppmärksamhet under året och där Ei har uttalat sig i 
olika sammanhang. I Ei:s ledningsgrupp pågår även ett strategiskt arbete där man 
identifierat trender/teman för framtidsspaning. 
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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 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 upplysningstjänsten 
Hallå konsument som lanserades 2015. Upplysningstjänsten 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 som 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.  

Samverkan med Elsäkerhetsverket 
När det är relevant samverkar Ei med Elsäkerhetsverket i frågor om 
leveranssäkerhet. Ei ingår även i Myndighetsgrupp för elberedskap 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 2020 har  
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samverkan skett i bland annat Myndighetsgrupp för elberedskap (se ovan). Ei 
finns även representerad i Svenska kraftnäts elberedskapsråd, i planeringsrådet 
samt i Svenska kraftnäts elmarknadsråd. 

Ei har under året även följt Svenska kraftnäts pågående arbete med att etablera 
elmarknadshubben som ska möjliggöra kommunikation mellan elmarknadens 
aktörer. 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 samarbetsor-
ganisationer 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. 

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 energi-
marknadsbyråns styrelse. Utöver det träffas Ei, Konsumenternas energimarknads-
byrå och Konsumentverket ett antal gånger per år för att diskutera konsumentfrå-
gor på energimarknaderna utifrån de olika befogenheter och ansvar som 
organisationerna har. 

Samråd, remisser och referensgrupper 
Här presenterats ett urval av de samråd, remisser och referensgrupper som Ei har 
haft under 2020. 

Under året har Ei publicerat fyra föreskrifter. Samtliga föreskrifter har skickats ut 
på remiss så att intressenter haft möjlighet att lämna synpunkter. 

En referensgrupp har kopplats till Ei:s arbete med översynen av nätavgifter för 
mindre produktionsanläggningar. 

En referensgrupp bestående av myndigheter, Konsumenternas energimarknads-
byrå och branschen har också träffats i syfte att diskutera pågående förändringar 
på Elpriskollen.  

Ei har även genomfört skriftliga samråd om flera metoder enligt EU-förordningen 
EB. 

Ett expertgruppsmöte har anordnats av projektet för tariffutformning för ett 
effektivt utnyttjande av elnätet. De som deltog var representanter från 
elnätsföretag, vindkraftsföretag och flera större intresseorganisationer. 
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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 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.  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Ei deltog 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. Ei har deltagit i en peer review av den 
brasilianska elregleraren ANEEL. 

Initiativet Power System Flexibility (PSF) 
Ei har under året modererat ett seminarium på temat ”The role of innovations in 
market design, regulation and digitalisation in unlocking modern technologies for 
power system flexibility” på det 11:e energiministermötet inom ramen för CEM 
(Clean Energy Ministerial). Vidare kommer Ei att vara medledare för ett nytt 
initiativ inom ISGAN (International Smart Grid Action Network) som fokuserar på 
att kunden bidrar till efterfrågeflexibilitet inom ramen för en ny undergrupp som 
heter ”Creating Flexibility Markets”. 

Dialogmöten, seminarier och utbildningar 
Under året har Ei anordnat några större aktiviteter för att dela kunskap och föra 
dialog.  

Ei har inför inrapporteringen efter tillsynsperioden 2016–2019 hållit en utbildning 
riktad till elnätsföretagen. Utbildningen livesändes och berörde bland annat aktuell 
lagstiftning, kommande beslut om avvikelser från intäktsramen, incitamenten och 
inrapportering i praktiken. 

I februari arrangerade Ei och International Energy Agency (IEA) en internationell 
workshop om marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet. Workshopen hölls i Paris 
och ett 70-tal personer från ett 15-tal länder deltog i diskussionerna. 

NordREG, där Ei är en aktiv part, har bjudit in branschen till ett möte om 
överföringskapacitet på grossistmarknaden för el. 

Under hösten 2020 inledde Ei arbetet i EFFEKT-dialogen genom workshops med 
totalt sex olika aktörsgrupper: elhandlare, regioner/kommuner, operatörer 
marknadsplattformar, lokalnätsägare, regionnätsägare samt 
aggregatorer/tredjepartsaktörer. Sex dialoger har genomförts. 
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I regeringsuppdraget om kapacitetsutmaningen i elnätet har Ei haft seminarier och 
dialoger med kunskapsutbyte med berörda aktörsgrupper. 

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 för att 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 Energimyndighetens 
referensgrupp för Solelsportalen, i Energieffektiviseringsrådet samt i 
Användarrådet för officiell energistatistik. Energimyndigheten ingår i Ei:s 
referensgrupp för regeringsuppdraget Smarta elnät.  

Samverkan med Ekobrottsmyndigheten 
Ei har samverkat med Ekobrottsmyndigheten gällande överträdelser av REMIT.  
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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 7. Ekonomiskt resultat fördelat per verksamhetsgren för åren 2018–2020 

Alla belopp 
i tkr 

Tillsyn och prövning  Tillstånd  Regelutveckling  Kundinformation 

År 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Intäkter av 
anslag 56 851 58 348 56 361 34 009 28 990 31 899 43 159 32 522 26 143 4 448 5 958 5 095 

Övriga 
intäkter 2 892 4 378 3 374 1 730 2 175 1 910 2 196 2 440 1 565 226 447 305 

Verksam-
hetens 
kostnader 

59 743 62 720 59 460 35 740 31 162 33 653 45 355 34 960 27 581 4 675 6 405 5 375 

Tabell 8. Ekonomiskt resultat för åren 2016–2020 

Alla belopp i tkr Resultaträkning 

År 2020 2019 2018   2017 2016 

Intäkter av anslag 138 467 125 818 119 498 114 841 102 364 

Övriga intäkter 7 045 9 440 7 154 8 225 6 135 

Verksamhetens kostnader 145 513 135 247 126 069 122 284 106 993 

Den största verksamhetsgrenen är tillsyn och prövning som står för 41 procent av 
de totala kostnaderna 2020. Detta är en minskning jämfört med tidigare år. 
Tillstånd har ökat jämfört med föregående år och står nu för 25 procent av de totala 
kostnaderna. Även regelutveckling har ökat jämfört med föregående år och står nu 
för 31 procent av de totala kostnaderna. Inom verksamhetsgrenen 
kundinformation har kostnaderna minskat från föregående år och står för 3 
procent av de totala kostnaderna 2020.  
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Tabell 9. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr) 

Verksamhet  Ack +/- 
t.o.m. 2018 

2019 +/- Intäkter 
2020 

Kostnader 
2020 

2020 +/- Ack +/- 
t.o.m. 2020 

Offentligrättslig verksamhet       

Avgifter enligt 
förordningen 
(2014:1059) om 
vissa avgifter för 
registrering och 
tillsyn över handeln 

Budget 
enl. RB 

-12 12 7 700 7 700 0 0 

Utfall -12 12 6 387 6 387 0 0 

Tabell 10. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras (tkr) 

Verksamhet  Ack +/- 
t.o.m. 2018 

2019 +/- Intäkter 
2020 

Kostnader 
2020 

2020 +/- Ack +/-  
t.o.m. 2020 

Offentligrättslig verksamhet       

Förseningsavgifter 
enligt ellagen 
(1987:857) resp. 
fjärrvärmelagen 
(2008:263) 
Inkomsttitel 2714 

Budget 
enl. RB 

970 170 50 0 50 1 190 

Utfall 970 170 110 0 110 1 250 

        

Avgifter enligt 
förordningen 
(2008:1330) om 
vissa avgifter på 
naturgasområdet 
Inkomsttitel 2552 

Budget 
enl. RB 

-2 015 1 000 4 250 3 750 500 -515 

Utfall -2 015 1 929 3 944 1 730 2 214 2 128 

Summa Budget 
enl. RB 

-1 045 1 170 4 300 3 750 550 675 

Utfall -1 045 2 099 4 054 1 730 2 324 3 378 

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 registerhållnings-
avgift och en avgift för tillsyn och marknadsövervakning. Registerhållningsavgif-
ten är en fast summa per aktör och år, 4 tkr. Avgiften för tillsyn och marknadsöver-
vakning ska uppgå till det belopp som motsvarar Ei:s årliga kostnader för 
övervakningen, dock max 7 000 tkr per år. Beloppet fördelas på varje marknadsak-
tör utifrån respektive aktörs andel av den totala handeln. 

Ei:s kostnader 2020 uppgick till 6 387 tkr vilket är lägre än de budgeterade kostna-
derna och dessutom en minskning från föregående år. Minskningen beror på en 
minskad tillgång till övervakningsverktyget på grund av pandemin. En 
sammanfattning av 2020 års arbete finns under avsnitt ”Tillsyn enligt Remit” s 41. 
Kostnaden för övervakning uppgick till 5 363 tkr och kostnaden för 
registerhållning uppgick till 1 024 tkr för 2020.  
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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 2020 uppgick till 1 730 tkr vilket är lägre än de budgeterade kostna-
derna och dessutom en minskning från föregående år. Kostnadsminskningen beror 
på att Ei:s medarbetare lagt ner mindre tid inom gasområdet 2020 än föregående 
år. Under 2019 genomfördes avstämning av gasnätsföretagens intäktsramar för 
föregående period, vilket inte gjordes under år 2020. Därav det högre utfallet 2019 
jämfört med 2020. 
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FINANSIELL REDOVISNING 
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Finansiell redovisning 

Anslaget för 2020 uppgick till 140 272 tkr. Ei fick föra över 1 099 tkr från 2019 till 
2020. Det disponibla beloppet för 2020 uppgick därmed till 141 371 tkr.  

Resultaträkning 
Verksamhetens intäkter uppgick till 145 513 tkr och består till största delen av 
anslag, till en mindre del av avgiftsintäkter och till en liten del av bidragsintäkter 
och finansiella intäkter.  

Verksamhetens kostnader uppgick till 145 513 tkr, vilket är en ökning med 
10 266 tkr (+8 %) jämfört med 2019. Detta beror på att kostnaderna för personal 
ökade med 18 462 tkr från 2019 till 2020. Antalet årsarbetskrafter ökade med 19 
stycken (+17 %) från 2019 till 2020. Övriga driftkostnader minskade med 4 268 där 
resekostnaderna stod för den största minskningen med 2 385 tkr.  Kostnaden för 
avskrivningar och nedskrivningar minskade med 3 600 tkr där den största posten 
2019 var nedskrivning av IT-stöd för beräkning av intäktsramar (3 753 tkr). Under 
2020 skedde ingen nedskrivning.  

Årets kapitalförändring uppgår till 0 tkr. 

Balansräkning 
Balansomslutningen har ökat med 2 427 tkr jämfört med 2019. 
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Resultaträkning 

(tkr) Not 2020 2019 

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag 1 138 467 125 818 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 6 745 8 696 

Intäkter av bidrag  295 721 

Finansiella intäkter 3 5 23 

Summa  145 513 135 259 

    

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal 4 -114 244 -95 782 

Kostnader för lokaler  -4 867 -5 177 

Övriga driftkostnader 5 --24 671 -28 939 

Finansiella kostnader 6 -17 -33 

Avskrivningar och nedskrivningar  -1 715 -5 315 

Summa  -145 513 -135 247 

    

Verksamhetsutfall  0 12 

    

Uppbördsverksamhet    

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras  7 3 944 4 321 

Skatteintäkter m.m.  110 170 

Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet 

 -4 054 -4 491 

Saldo  0 0 

    

Årets kapitalförändring 8 0 12 
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Balansräkning 

(tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utveckling 9 5 364 2 397 

Summa  5 364 2 397 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 596 739 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 1 639 2 133 

Summa  2 235 2 872 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  300 4 945 

Fordringar hos andra myndigheter 12 1 803 1 665 

Övriga kortfristiga fordringar 13 74 1 

Summa  2 177 6 611 

    

Periodavgränsningsposter    

Förutbetalda kostnader 14 2 569 1 573 

Övriga upplupna intäkter 15 7 506 8 915 

Summa  10 076 10 488 

    

Avräkning med statsverket    

Avräkning med statsverket 16 -3 771 -1 873 

Summa  -3 771 -1 873 

    

Kassa och bank    

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 10 843 4 002 

Summa  10 843 4 002 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  26 924 24 497 
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(tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 

KAPITAL OCH SKULDER    

Myndighetskapital 18   

Balanserad kapitalförändring  0 -12 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 8 0 12 

Summa  0 0 

    

Avsättningar    

Övriga avsättningar 19 1 720 1 502 

Summa  1 720 1 502 

    

Skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 20 7 516 5 194 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 21 3 488 3 051 

Leverantörsskulder  3 014 4 283 

Övriga kortfristiga skulder 22 1 868 1 660 

Summa  15 887 14 188 

    

Periodavgränsningsposter    

Upplupna kostnader 23 9 317 8 806 

Summa  9 317 8 806 

    

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  26 924 24 497 
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Anslagsredovisning 

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 

       

       

24 1 099 140 272  141 371 -138 493 2 878 

        

Summa  1 099 140 272  141 371 -138 493 2 878 

        

Redovisning mot 
inkomsttitel 

       

        

Inkomsttitel 
(tkr) 

Not Beräknat 
belopp 

  Inkomster   

        

2714 Sanktionsavgifter mm        

221 Förseningsavgifter enligt 
ellagen (1997:857) 
respektive fjärrvärmelagen 
(2008:263) 

25 50   110   

        

2552 Övriga offentligrättsliga 
avgifter  

       

512 Naturgasavgifter  26 4 250   3 944   

        

Summa  4 300   4 054   

 

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 

31 903 37 152 
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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. Brytdagen föregående år var den 3 januari. 

Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgräns-
ningsposter.  

Kostnadsmässig anslagsavräkning 
Semesterdagar som tjänats in före år 2009 avräknas från och med år 2009 anslaget 
först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2019, 348 tkr, 
har år 2020 minskat med 25 tkr. 

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.  



Tilläggsupplysningar och noter 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2020 92 

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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Ersättningar och andra förmåner 

Rådsledamöter/andra styrelseuppdrag Ersättning (tkr) 

Peter Nygårds 

Styrelseordförande i Mittuniversitetet 

Styrelseordförande i Green Tech Fund 

Styrelseordförande i Svenska turistföreningen 

Styrelseordförande i ägarstiftelsen IVL 

Ledamot i IVL AB 

Ordförande i programstyrelsen Carbon Exit 

Styrelseordförande i Ecolime Group AB  

Styrelseordförande i Compita AB 

Forsmarks kraftgrupps styrelse, oberoende observatör 

153 

Gunnar Westling 

Styrelseledamot i Framship AB  

Styrelseledamot i Promandat Fastighets AB 

Styrelseledamot i Promandat Förvaltning AB 

Styrelseledamot i Odeon AB 

3 

Linda Burenius  

Styrelseledamot i Almi Invest Green Tech AB 

Styrelseledamot i Burenius & Partners AB 

Styrelseordförande i Svensk Vindenergi ekonomisk förening 

Styrelseordförande i 100 % förnybart (ideell förening)  

3  

Mikael Hvinlund   

Emma Wiesner 

Styrelseledamot Kraftkvinnorna 

Styrelseledamot Centerpartiet i Stockholms stad 

Public Affairs ansvarig, Northvolt, Civilingenjör 

 

Larry Söder 

Riksdagsledamot 

Ledamot i Boverkets insynsråd 

Ordförande i Konsumförenings styrelse 

 

Monica Haider 

Riksdagsledamot (i Näringsutskottet) 

Ledamot i Länsstyrelsen i Kronobergs insynsråd 

Ersättare i Riksbankens jubileumsfond 

 

Ledande befattningshavare/ styrelseuppdrag Förmåner (tkr) Ersättning (tkr) 

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör 

Vice president och styrelseledamot, Council of European Energy 
Regulators (CEER) 
Ordförande, Customer Retail Markets Working Group (CEER) 
Styrelseledamot i Arbetsgivarverket 
Revisor i Trygghetsstiftelsen 
Vice ordförande i Kåpan Pensioners överstyrelse  

17 1 287 
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Anställdas sjukfrånvaro   

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sidan 73 i resultatredovisningen.   
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Noter 
Resultaträkning 2020 (tkr) 2019 (tkr) 

        

Not 1 Intäkter av anslag   

  Intäkter av anslag 138 467 125 818 

  Summa 138 467 125 818 

     

  Utgifter i anslagsredovisningen 138 493 125 852 

  Saldo 25 34 

   
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  116 1 064 

  Intäkter av offentligrättsliga avgifter 6 386 7 629 

  Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 243 2 

  Summa 6 745 8 696 

     

  REMIT avgifterna har minskat med 16 % jämfört med föregående år, se förklaring på 
s  83. 

     

  Verksamhet med krav på full kostnadstäckning   

  Offentligrättsliga avgifter inom registrering och tillsyn över handeln på 
grossistenergimarknaden (REMIT). 

  

  Intäkter 6 387 7 629 

  Kostnader 6 387 7 617 

  Årets resultat 0 12 

  Ack resultat 0 0 

     

  Specifikation av avgiftsbelagd verksamhet enligt regleringsbrev finns i 
resultatredovisningen. 

   

Not 3 Finansiella intäkter   

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 1 

  Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 15 

  Övriga finansiella intäkter 5 8 

  Summa 5 23 

     

  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit 
noll. 
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Resultaträkning 2020 (tkr) 2019 (tkr) 

       

Not 4 Kostnader för personal   

     

  Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och 
avtal) 

73 482 61 678 

  Varav lönekostnader ej anställd personal 692 461 

  Sociala avgifter 38 847 31 496 

  Övriga kostnader för personal 1 913 2 609 

  Summa 114 244 95 782 

   

Not 5 Övriga driftkostnader   

  Resor, representation, information, reaförlust 1 122 4 424 

  Köp av varor 534 1 274 

  Köp av konsulttjänster 8 169 8 991 

  Köp av IT-tjänster 15 709 11 562 

  Aktivering av utvecklingsarbete av 
anläggningstillgång i egen regi 

-3 966 -1 431 

  Köp av övriga tjänster 3 102 4 021 

  Övriga driftkostnader 0 98 

  Summa 24 671 28 939 

     

  Resor och representation har minskat under 2020 på grund av pandemin. Köp av IT-
tjänster har ökat med anledning av att fler investeringar i IT-stöd genomförts under 
2020. 

     

Not 6 Finansiella kostnader   

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 24 

  Övriga finansiella kostnader 17 9 

  Summa 17 33 

     

  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit 
noll. 

     

Not 7 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras   

  Offentligrättsliga avgifter inom naturgasområdet  3 890 4 459 

  Periodisering av offentligrättsliga avgifter inom 
naturgasområdet 

54 -138 

  Summa 3 944 4 321 

     

  Verksamhet med ej krav på full 
kostnadstäckning 

  

  Offentligrättsliga avgifter inom naturgasområdet   

  Intäkter 3 944 4 321 

  Kostnader 1 730 2 392 

  Årets resultat 2 214 1 929 

  Ack resultat 2 128 -86 
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Resultaträkning 2020 (tkr) 2019 (tkr) 

   

Not 8 Årets kapitalförändring   

  Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott 0 12 

  Summa 0 12 

 
Balansräkning (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

        

Not 9 Balanserade utgifter för utveckling   

  Ingående anskaffningsvärde 20 586 23 615 

  Årets anskaffningar 3 966 1 431 

  Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -618 -4 460 

  Summa anskaffningsvärde 23 934 20 586 

  Ingående ackumulerade avskrivningar  -18 189 -17 966 

  Årets avskrivningar -999 -930 

  Årets nedskrivningar 0 -3 753 

  Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 618 4 460 

  Summa ackumulerade avskrivningar -18 570 -18 189 

  Utgående bokfört värde 5 364  2 397 

     

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet   

  Ingående anskaffningsvärde 820 2 923 

  Årets anskaffningar  0 820 

  Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0 -2 923 

  Summa anskaffningsvärde 820 820 

  Ingående ackumulerade avskrivningar -81 -2 923 

  Årets avskrivningar -143 -81 

  Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0 2 923 

  Summa ackumulerade avskrivningar -224 -81 

  Utgående bokfört värde 596 739 

     

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.   

  Ingående anskaffningsvärde 4 851 3 803 

  Årets anskaffningar  94 2 253 

  Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -533 -1 205 

  Summa anskaffningsvärde 4 412 4 851 

  Ingående ackumulerade avskrivningar -2 717 -3 306 

  Årets avskrivningar -573 -550 

  Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 517 1 139 

  Summa ackumulerade avskrivningar -2 773 -2 717 

  Utgående bokfört värde 1 639 2 133 
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   2020-12-31 2019-12-31 

Not 12 Fordringar hos andra myndigheter   

  Fordran ingående mervärdesskatt 1 803 1 362 

  Kundfordringar hos andra myndigheter 0 304 

  Summa 1 803 1 665 

  Fordran avseende ingående mervärdesskatt är ca 32 % högre jämfört med föregående 
år vilket beror på att utgifterna för konsulter i slutet av året var större år 2020 än år 
2019. 

   

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar   

  Fordringar hos anställda 40 0 

  Fordran på leverantör 34 1 

  Summa 74 1 

     

Not 14 Förutbetalda kostnader   

  Förutbetalda hyreskostnader* 1 131 541 

  Övriga förutbetalda kostnader 1 439 1 031 

  Summa 2 569 1 573 

  *Hyresavi kvartal 1 år 2020 avseende lokaler i 
Eskilstuna inkom 20200129. 

  

     

Not 15 Övriga upplupna intäkter   

  Övriga upplupna intäkter inomstatliga 0 68 

  Övriga upplupna intäkter utomstatliga 7 506 8 847 

  Summa 7 506 8 915  

     

  Avgifter inom registrering och tillsyn över handeln på 
grossistenergimarknaden (REMIT)  

6 298 7 725 

  Tillsynsavgifter naturgas kvartal 4-2020 1 176 1 122 

  Summa 7 474 8 847 

     

Not 16 Avräkning med statsverket   

  Uppbörd   

  Ingående balans -1 122 -751 

  Redovisat mot inkomsttitel -4 054 -4 491 

  Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande 
flöde 

3 960 4 120 

  Skulder avseende Uppbörd -1 216 -1 122 

     

  Anslag i räntebärande flöde   

  Ingående balans -1 099 -4 923 

  Redovisat mot anslag 138 493 125 852 

  Anslagsmedel som tillförts räntekonto -140 272 -123 323 
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  Återbetalning av anslagsmedel  0 1 295 

  Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -2 878 -1 099 

   
 

  

   2020-12-31 2019-12-31 

  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 
har redovisats mot anslag 

  

  Ingående balans 348 382 

  Redovisat mot anslag under året enligt 
undantagsregeln 

-25 -34 

  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 
har redovisats mot anslag 

323 348 

     

  Övriga fordringar/skulder på statens 
centralkonto 

  

  Inbetalningar i icke räntebärande flöde 4 534 4 789 

  Utbetalningar i icke räntebärande flöde -574 -669 

  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -3 960 -4 120 

  Övriga fordringar på statens centralkonto 0 0 

     

  Summa Avräkning med statsverket -3 771 -1 873 

     

Not 17 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret   

  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 10 843 4 002 

  Summa 10 843 4 002 

     

  Belopp att reglera för december mellan räntekontot 
och statens centralkonto 0 0 

  Beviljad kredit enligt regleringsbrev 11 000 11 000 

  Maximalt utnyttjad kredit 0 0 

     

Not 18 Myndighetskapital     

  Specifikation förändring 
av myndighetskapitalet 

    

   

Stats-
kapital 

Balanserad 
kapitalförändring, 

avgiftsbelagd 
verksamhet 

Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-

räkningen Summa 

  Utgående balans 2019 0 -12 12 0 

  Ingående balans 2020 0 -12 12 0 

  Föregående års 
kapitalförändring 0 12 -12 0 

  Årets kapitalförändring 0  0 0 

  Summa årets förändring 0 12 0 0 

  Utgående balans 2020 0 0 0 0 
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   2020-12-31 2019-12-31 

Not 19 Övriga avsättningar   

  Avsättning för lokalt omställningsarbete   

  Ingående balans 1 502 1 318 

  Årets förändring 217 184 

  Utgående balans 1 720 1 502 

  Under året har myndigheten inte utnyttjat omställningsmedel. 

Not 20 Lån i Riksgäldskontoret   

  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar   

  Ingående balans 5 194 5 525 

  Under året nyupptagna lån 4 051  5 111 

  Årets amorteringar --1 730 -5 441 

  Utgående balans 7 516 5 194 

  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 9 000 12 000 

Not 21 Kortfristiga skulder till andra myndigheter   

  Utgående mervärdesskatt 240 33 

  Arbetsgivaravgifter 1 981 1 736 

  Leverantörsskulder andra myndigheter 1 266 1 282 

  Summa 3 488 3 051 

Not 22 Övriga kortfristiga skulder   

  Personalens källskatt 1 868 1 660 

  Summa 1 868 1 660 

Not 23 Upplupna kostnader   

  Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 7 904 6 405 

  Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 502 331 

  Övriga upplupna kostnader 912 2 070 

  Summa 9 317 8 806 

Anslagsredovisning 

Not 24 Uo 21 1:6 Energimarknadsinspektionen Ramanslag 

  ap.1 Energimarknadsinspektionen: 
Förvaltningskostnader 

  Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på 4 058 tkr. Under 
2020 har myndigheten inte utnyttjat krediten. 
Myndigheten får disponera hela ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 1 099 tkr 
eftersom beloppet understiger 3 % av föregående års tilldelning 123 323 tkr enligt 
regleringsbrevet. Anslaget är räntebärande. 

Not 25 Inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. 
221 Straffavgifter – Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive 
fjärrvärmelagen (2008:263) 
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  Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om straffavgifter på grund av försent 
inkomna årsrapporter och revisorsintyg för 2019. 

Not 26 Inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 
512 Naturgasavgifter – Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa 
avgifter på naturgasområdet 

  Avgiften kommenteras i kapitel Fakta och sammanställningar sidan 83. 
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Sammanställning över väsentliga 
uppgifter 

(tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Låneram Riksgäldskontoret      

Beviljad 9 000 12 000 10 000 11 000 11 000 

Utnyttjad 7 516 5 194 5 525 3 421 3 445 

Kontokrediter Riksgäldskontoret       

Beviljad  11 000 11 000 11 000 11 000 9 000 

Maximalt utnyttjad 0 0 3 604 2 929 9 704 

Räntekonto Riksgäldskontoret      

Ränteintäkter 0 1 0 0 11 

Räntekostnader 0 24 12 25 4 

Avgiftsintäkter      

Avgiftsintäkter som disponeras      

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 7 700 7 000 7 400 7 800 6 000 

Avgiftsintäkter Remit 6 387 7 629 5 162 6 825 5 650 

Summa avgiftsintäkter 6 387 7 629 5 162 6 825 5 650 

Övriga avgiftsintäkter 358 1 067 1 302 1 219 429 

Avgiftsintäkter som ej disponeras exkl. sanktionsavgifter* 

Beräknat belopp enligt regeringsbrev 
(naturgasområdet) 

4 250 4 250 4 250 4 250 4 000 

Avgiftsintäkter inom naturgasområdet 3 944 4 321 4 445 4 250 4 983 

      
Anslagskredit      

Beviljad 4 058 3 699 3 627 3 567 3 321 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslag      

Ramanslag      

Anslagssparande 2 878 1 099 4 923 3 876 3 291 

Bemyndiganden (ej tillämpligt)      

      
Personal      

Antalet årsarbetskrafter (st) 134 115 110 106 100 

Medelantalet anställda (st) 149 133 129 119 113 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 073 1 130 1 134 1 139 1 047 

      
Kapitalförändring      

Årets 0 12  583 782 1 506 

Balanserad 0 0 -595 -1 377 -6 337 

*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. 



 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2020 103 

Ledningsgrupp 

Anne Vadasz Nilsson 
Generaldirektör 

Tony Rosten, Stf generaldirektör 
Avdelningschef  

Nätreglering 

Göran Morén, Chefsjurist 
Avdelningschef 

Rättssekretariatet 

Therése Hindman Persson, Chefsekonom 
Avdelningschef  

Chefsekonomfunktionen 

Anna Cedemar 
Avdelningschef  

Verksamhetsstöd och 
strategisk samordning 

Caroline Törnqvist 
Avdelningschef  

Marknadsövervakning  
och internationella frågor 

Tommy Johansson 
Avdelningschef  
Teknisk analys 

Daniel Norstedt 
Avdelningschef  

Tillstånd och prövning 

Karin Alvehag 
Avdelningschef  
Konsumenträtt 



 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2020 104 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Eskilstuna den 22 februari 2021 

Anne Vadasz Nilsson 
Generaldirektör 
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