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1 Uppdrag, vision och mål 

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag är att arbeta för väl fungerande 

energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar reglerna på el-, fjärrvärme-, 

fjärrkyla- och naturgasmarknaderna. Vi arbetar för att stärka kundernas ställning 

och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. 

Vi ska inom vårt verksamhetsområde bidra till att de energipolitiska mål som 

riksdagen har godkänt uppnås. 

En av våra huvudsakliga uppgifter är att säkerställa att marknadernas aktörer 

följer lagar och regler inom energimarknadsområdet. De lagar som avses är bland 

annat ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403), fjärrvärmelagen (2008:263), 

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

grossistenergiprodukter samt tillhörande förordningar och föreskrifter. Vidare har 

vi tillsyn över ett stort antal EU-förordningar inom vårt område, däribland 

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

den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen) och naturgasförordningen 

(2006:1043). Ei ansvarar även för tillståndsprövningen enligt ellagen, naturgaslagen 

och lagen om vissa rörledningar. 

Totalt har Ei har tillsyn, eller uppgifter, i cirka 40 lagar och förordningar, och runt 

20 EU-rättsakter. Ei har 32 nu gällande föreskrifter med krav på främst 

elnätsföretag inom bland annat smarta elnät och smarta elmätare, utformning av 

elnätstariffer för ett effektivt nätutnyttjande, leveranskvalitet, mätning och 

ursprungsmärkning av el. 

Ei har också till uppgift att följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas-, och 

fjärrvärmemarknaderna samt lämna förslag till ändringar i regelverk eller till 

andra åtgärder för att främja marknadernas funktion. Vår uppgift är även att för 

Sveriges räkning 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. Vi samarbetar med 

europeiska energitillsynsmyndigheter och med byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter när vi prövar metoder och villkor och för att 

åstadkomma en effektiv övervakning av grossistmarknaderna för el och naturgas 

inom Norden och EU. Vi utbyter också erfarenhet och kunskap inom 

myndighetens ansvarsområde med energitillsynsmyndigheter inom och utanför 

EU. 
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Vidare har vi i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och att 

verka för energieffektivitet och effektiv konkurrens på elmarknaden och 

naturgasmarknaden. 

Slutligen har vi har till uppgift att sprida kunskap till konsumenter i syfte att öka 

deras medvetenhet och aktivitet på marknaderna. Genom information om hur el-, 

naturgas- och fjärrvärmemarknaderna fungerar, vilket regelverk som gäller samt 

vilka möjligheter och rättigheter kunderna har, bidrar vi till medvetna och mer 

aktiva kunder. 

Energimarknadsinspektionen är sedan 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet enligt 

förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.  

1.1 Fyra verksamhetsgrenar 

Utifrån vårt uppdrag delar vi in verksamheten i fyra verksamhetsgrenar:  

• Tillsyn och prövning  

• Tillstånd  

• Regelutveckling  

• Kundinformation 

Med tillsyn avses den verksamhet där vi granskar hur de regelverk som Ei har 

tillsyn över efterlevs, medan prövning avser sådana aktiviteter i vår verksamhet 

där vi tar ställning till tvister som ska prövas av Ei eller där vi på ansökan från de 

aktörer vi har tillsyn över, på förhand beslutar om de metoder och villkor som 

aktörerna ska följa.  

Tillståndsgivningen handlar om att pröva ansökningar om tillstånd att få bygga 

och driva ledningar för el och gas samt bevilja sådana tillstånd, nätkoncessioner 

(utom för gas där det är regeringen som fattar koncessionsbeslut).  

Med regelutveckling avses den utredande verksamhet som Ei bedriver i syfte att 

utveckla marknaderna för el, gas och fjärrvärme. Här ingår också vår samverkan 

med övriga tillsynsmyndigheter inom EU och Norden i syfte att utveckla 

regelverken. Den kan till exempel resultera i att Ei lämnar förslag på nya regelverk 

till regeringen eller att Ei utvecklar det europeiska regelverket tillsammans med 

våra europeiska samarbetsorganisationer.  

I verksamhetsgrenen kundinformation ingår den del av Ei:s verksamhet som syftar 

till att informera allmänheten om energimarknaderna, exempelvis besvarar vi 

frågor från energikunder och driver prisjämförelsesajten Elpriskollen. 
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Våra verksamhetsgrenar samverkar med varandra. En tillsynsinsats kan resultera i 

slutsatsen att regler behöver ändras. Likaså kan ändringar i regelverk kräva 

efterföljande tillsynsinsatser och behov av information till kunderna.  

Fördelningen av resurserna mellan de olika verksamhetsgrenarna varierar över tid. 

Inom Ei:s tillsyn kan problem eller brister som upptäcks på marknaden kräva 

omedelbara åtgärder och omprioriteringar i tillsynsverksamheten, vilket i sin tur 

kan påverka Ei:s övriga verksamhet. Prövnings- och tillståndsverksamhetens 

omfattning styrs av antalet ärenden som kommer in till Ei. Regelutvecklingens 

andel av Ei:s totala verksamhet är styrd av antalet uppdrag från regeringen, det 

pågående arbetet på internationell nivå för att skapa likvärdiga förutsättningar för 

EU:s inre marknader för el och gas samt undanröja hinder för gränsöverskridande 

handel, föreskriftsarbete inom områden där Ei har delegation och av 

egeninitierade utredningar. Kundinformationens andel av den totala 

verksamheten beror främst på antalet frågor från konsumenter som besvaras av Ei 

och de resurser som krävs för att utveckla och driva Elpriskollen.  

En övergripande strategisk prioritering är att merparten av Ei:s resurser ska 

användas för arbete med tillsyn, prövning och tillstånd, en betydande del av 

resurserna ska användas till regelutveckling och resten av resurserna ska användas 

till kundinformation. 

1.2 Ei:s målkedja 

För att belysa hur Ei arbetar med målstyrning har följande målkedja tagits fram. 

Figur 1 Ei:s målkedja 
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Målkedjan hjälper oss att skapa en röd tråd som binder ihop Ei:s hela arbete från 

visionen ner till aktiviteterna. Målkedjan bidrar även till att vi har en samsyn om 

vårt uppdrag och säkerställer att resultatet leder till att vi uppfyller våra mål.  

1.3 Ei:s vision 

Utifrån vår instruktion och vårt regleringsbrev har vi formulerat en vision för 

verksamheten som uttrycker det framtida läge som vi vill ta oss till: 

Energimarknader för samhällets behov 

Kärnan i Ei:s uppdrag är att verka för väl fungerande energimarknader som ser till 

att samhällets behov av hållbar energi kan tillgodoses kostnadseffektivt på både 

kort och lång sikt.  

1.4 Ei:s effekt- och verksamhetsmål 

Utöver visionen har Ei effektmål och verksamhetsmål för att styra verksamheten. 

Effektmålen beskriver de effekter Ei vill uppnå på energimarknaderna. Genom att 

uppfylla våra verksamhetsmål bidrar vi till effektmålen.  

• Aktörerna agerar på lika villkor på väl fungerande energimarknader 

• Energinäten är effektiva och möter samhällets behov 

• Kunderna är informerade och gör aktiva val 

• Försörjningstryggheten på energimarknaderna är hög 

För att nå verksamhetsmålen genomför vi aktiviteter. Aktiviteterna presenteras för 

respektive verksamhetsgren. Ei har i verksamhetsplanen valt att lyfta fram några 

aktiviteter som indikatorer för huruvida vi uppfyller verksamhetsmålen. Övriga 

planerade aktiviteter finns dokumenterade i avdelningarnas planeringar. 
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Figur 2 Ei:s vision, effekt- och verksamhetsmål  

1.5 Ei:s verksamhetsstrategi 2023–2025 

Ei har under hösten 2022 arbetat med att formulera en verksamhetsstrategi. Syftet 

med verksamhetsstrategin är att identifiera utvecklingsområden som vi behöver 

förbättra på tre till fem års sikt för att kunna genomföra vårt uppdrag med en hög 

ambitionsnivå. För varje utvecklingsområden har vi formulerat vad det önskade 

läget är när strategin har genomförts och vilka delmål vi ska nå på vägen dit.  

Verksamhetstrategins utvecklingsområden kommer följas upp genom strategikort 

och vissa av verksamhetsmålen och aktiviteterna som ingår i verksamhetsplanen 

för 2023 kommer bidra till att verksamhetsstrategins uppfylls. Men 

verksamhetsplanen omfattar även verksamhetsmål och aktiviteter som ligger 

utanför utvecklingsområdena, men som ändå är viktiga för att nå önskade effekter 

på energimarknaderna och uppfylla Ei:s uppdrag. 
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Figur 3 De strategiska utvecklingsområdenas koppling till Ei:s verksamhetsgrenar 

De fyra utvecklingsområdena i verksamhetsstrategin är: 

• Kortare handläggningstider och ledtider i Ei:s ärendehantering vilket är viktigt 

för att bidra till väl fungerande energimarknader. Långa ledtider kan leda till 

negativa konsekvenser för enskilda aktörer och riskerar i förlängningen att 

sänka tempot i omställningen av energisystemet. En god och effektiv service 

till samhället är en central del av statens värdegrund och en legitim förväntan 

från samhället. En effektiv ärendehandläggning frigör dessutom resurser för 

andra ändamål.  

• Etablera en ny metod för intäktsramar för el och gasnät då intäktsramarna 

under många har år varit föremål för utdragna domstolsprocesser. Förutom 

det merarbete det resulterat i har det också inneburit lång fördröjning innan de 

definitiva intäktsramarna för en tillsynsperiod har kunnat fastställas. Ei:s 

oberoende har tydliggjorts genom den så kallade Tysklandsdomen och genom 

kammarrättsdomarna. Det nya rättsläget ger oss möjlighet att inför 

elnätsregleringen 2024–2027 fastställa lämpliga metoder där vi inte 

nödvändigtvis följer tidigare regelverk och praxis.  

• Framtidens elmarknad. Elkrisen i Europa under 2022 med mycket höga 

elpriser har inneburit att elmarknadsmodellen ifrågasätts. Marknadsmodellen 

behöver möta samhällets behov och ska skapa förutsättningar för ett effektivt 

och hållbart elsystem, bland annat genom att möjliggöra utbyggnaden av 

förnybar och prisvärd elproduktion. Det är viktigt att prissignaler fortsätter att 

driva mot bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Den nuvarande 

marknadsmodellen kan behöva justeras och förbättras. 
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Vi står inför en omfattande elektrifiering med kraftigt ökande elanvändning. 

Andelen variabel förnybar el från sol och vind ökar. Elsystemet blir mer 

decentraliserat, vilket innebär att behovet av elnät för överföring mellan olika 

regioner ökar och elpriset väntas variera mer. Stödtjänster som balanserar och 

stabiliserar systemet får en alltmer central roll.   

• Utveckla Ei:s tillsynsprocess och metoder för tillsyn som tillsammans med en 

myndighetsövergripande tillsynsstrategi utvecklar och stärker vår 

tillsynskompetens, samt ökar förståelsen för och samsynen kring prioriteringar 

av myndighetens tillsyn. Genom tillsyn säkerställer vi regelefterlevnad och 

regelkunskap samt bidrar till aktörernas förtroende för marknaderna.  
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2 Omvärld 

Ei har en gedigen kunskap om energiregelverken i Sverige och EU och ett 

välutvecklat samarbete med övriga energitillsynsmyndigheter i Norden och EU. Vi 

har även verktyg för att säkerställa att regelverken följs. Vi har goda 

förutsättningar att fortsätta föreslå hur regelverken bör utvecklas för framtiden. 

Däremot innebär nya uppgifter och framtidsutmaningarna på energiområdet att vi 

behöver stärka vår kompetens, utveckla våra arbetssätt och vår verksamhet 

ytterligare när vårt verksamhetsområde blir alltmer komplext. Nedan presenteras 

förändringar i vår omvärld kommer ha stor påverkan vår verksamhet det närmsta 

året. 

2.1 Energiomställning i samhället 

Omställningen till ett mer hållbart energisystem i Sverige och Europa och 

utformningen av framtidens energimarknader fortsätter att vara utmanande för 

alla aktörer och också för Ei.  

I juli 2021 presenterade EU-kommissionen det så kallade ”Redo för 55-paketet”1 

som syftar till att genomföra EU:s skärpta klimatmål för 2030 och som föreslår 

åtgärder som ska minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med 

1990 års nivåer. Det stakar också ut riktningen mot det långsiktiga klimatmålet om 

klimatneutralitet senast 2050. I tillägg presenterades i december 2021 ett 

uppdaterat regelverk för en konkurrenskraftig gasmarknad. Förslagen ska bidra 

till minskat utsläpp av växthusgaser i enlighet med målen i klimatplanen för 2030 

och hantera målsättningarna som finns gällande systemintegration och vätgas.  

För svensk del ska Sveriges elproduktion vara 100 procent fossilfri år 2040 enligt 

nuvarande energipolitiska mål. Viktiga åtgärder är att fortsätta utvecklingen av väl 

fungerande marknader i Europa och koppla samman de europeiska energinäten 

bättre med varandra, men också dra nytta av ny teknik och ökad digitalisering. En 

utveckling av energisystemet så att det kan tillgodose framtidens behov av energi 

på ett kostnadseffektivt sätt är därför en central utmaning för de kommande åren. 

Omställningen till ett mer hållbart energisystem medför utfasning av fossil 

produktion i Europa som ersätts med variabel elproduktion i Europas elnät och 

gröna gaser i rörledningarna. Omställningen innebär delvis andra krav på både 

infrastruktur och energimarknader. Till exempel kommer det ur ett 

hållbarhetsperspektiv vara nödvändigt att ta tillvara de värden som kan realiseras 

 
1 EU:s plan för en grön omställning - Consilium (europa.eu) 

https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/green-deal/eu-plan-for-a-green-transition/
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om synergier mellan olika energibärare kan förverkligas. Exempel på detta är 

synergier mellan el och olika typer av gas eller mellan el och värme. Även 

efterfrågeflexibilitet och olika energilagringsalternativ kan leda till en mer effektiv 

energiomställning. För att befintlig infrastruktur men också produktionsresurser, 

flexibilitet, energilager med mera ska kunna nyttjas på ett för samhället effektivt 

sätt behöver regelverken fortsätta att anpassas och utvecklas. 

2.2 Höga energipriser 

Sedan hösten 2021 har elpriserna stigit kraftigt i Europa. Initialt berodde det bland 

annat på en efterfrågeökning efter pandemin, lägre produktion än vanligt i 

vattenkraft och vindkraft samt högre priser på naturgas. Gaseldade 

elproduktionsanläggningar har därefter, och är fortfarande, i många fler fall 

(timmar) än vanligt prissättande inom hela eller delar av EU. Denna gas har 

dessutom genom Ukrainakriget, samt genom att importen av gas från Ryssland till 

EU kraftigt minskat, blivit mycket dyrare än vad som varit fallet tidigare år.  

Våren 2022 publicerade ACER en rapport som visade på stora välfärdsvinster av 

den europeiska elmarknadsmodellen men föreslog också ett antal 

förbättringsområden, t.ex. att förbättra möjligheterna för aktörer att prissäkra sig. 

ACER tar också upp att på kort sikt bör prioriteringen vara att skydda 

konsumenter (särskilt utsatta) och minska behovet av gas.  

Den 7 oktober 2022 trädde en ny EU-förordning (rådsförordning) i kraft om en 

krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna. 

Medlemsländerna ska enligt förordningen tillfälligt omfördela en del av intäkterna 

från vissa elproducenter och en del av vinster från olje-, gas-, kol- och 

raffinaderibranscherna till konsumenter samt minska elförbrukningen under vissa 

högpristimmar. I förordningen tydliggörs också att flaskhalsintäkter får användas 

för att stödja slutkunderna.  

Parallellt med dessa kortsiktiga och tillfälliga åtgärder arbetar EU-kommissionen 

med att i början av 2023 presentera förslag till förändringar av nuvarande 

elmarknadsmodell på längre sikt. 

2.3 Nya regelverk för gas 

Gasmarknadsområdet är för närvarande i fokus på EU-politisk nivå, dels ett nytt 

fjärde gasmarknadspaket, dels tillfälliga krisåtgärder med anledning av de höga 

gaspriser under vintern 2021/2022 samt att Rysslands invasion av Ukraina har 

aktualiserat frågan om EU:s försörjningstrygghet. Revideringen av 

gasmarknadspaketet har sin grund i EU:s gröna giv och Next Generation EU och 

den gröna omställning av ekonomin som pågår.  
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Reglerna i det föreslagna gasmarknadspaketet syftar till att integrera el- och 

gasmarknaderna och underlätta den gröna omställningen. En potentiell 

möjliggörare i sammanhanget är vätgas, vilket också framgår av ändringarna i 

gaspaketet. Vätgas och dess relaterade produkter och tjänster skapar 

förutsättningar för en mer integrerad energimarknad, genom en sektorsintegration 

av el och gas. Omfattande fokus läggs på teknikutvecklingen men även vilka regler 

som ska gälla för de företag som ägnar sig åt vätgasverksamhet.  

2.4 Utbyggnation av elnät och behov av flexibilitet 

Elektrifieringen kommer att fortsätta öka både globalt och nationellt och för att 

digitalisering och ny teknik ska kunna bidra till ökad sysselsättning och att fler 

kunder blir delaktiga på olika sätt är det viktigt att även elöverföringsförmågan 

inom Sverige och mellan Sverige och andra länder fortsätter förbättras. Självklart 

med bibehållen eller förbättrad leveranssäkerhet med få elavbrott och hög 

elkvalitet. Ibland är inte efterfrågan och utbud på elnätskapacitet helt i fas med 

varandra och för att kunna hantera det gap som då uppstår finns det ett stort 

behov av investeringar i elnäten men även av nya smarta lösningar, både tekniska 

och i form av nya tjänster. Detta innebär att frågor kopplade till hur flexibilitet, 

energilager och lokal energiproduktion kan bidra till att lösa framtida 

nätkapacitetsutmaningar kommer att fortsätta att vara viktigt framöver. Det 

innebär också att regleringen av elnätsföretag kan behöva anpassas och utvecklas 

vidare.  

I EU-domstolen dom i mål C-718/18 slog domstolen fast att Tyskland inte införlivat 

delar av el- och gasmarknadsdirektiven i det tredje paketet på ett riktigt sätt, bland 

annat gällande frågan om tillsynsmyndigheternas oberoende. Den 16 juni 2022 

kom en dom från Kammarrätten gällande nätföretagens intäktsramar. Det nya 

rättsläget ger oss möjlighet att inför elnätsregleringen 2024–2027 fastställa lämpliga 

metoder där vi inte nödvändigtvis följer tidigare regelverk och praxis.   

När det gäller koncessionsärenden har utbyggnaden av förnybar elproduktion och 

omställningen av industrin en direkt påverkan på Ei:s tillståndsgivning i form av 

fler och mer omfattande tillståndsansökningar. Ei har också sedan 2021 arbetat 

med ett regeringsuppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för 

kortare ledtider för elnätsutbyggnad2 tillsammans med Lantmäteriet och 

länsstyrelserna. Uppdraget innebär att utveckla och testa nya arbetssätt för 

hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka 

det svenska elnätet.  

 
2 Elnätsutbyggnad ska effektiviseras – Regeringen.se 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fpressmeddelanden%2F2021%2F09%2Felnatsutbyggnad-ska-effektiviseras%2F&data=04%7C01%7Ctherese.hindman.persson%40ei.se%7C9a3549ace22c4fcd8f0d08d9781a275c%7C0bc44292fbeb498986736ca71f09b870%7C0%7C0%7C637672875992614626%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=unrwFw1cuXuNLrlACvlpTQZao1AwS863QcDME%2BKdH7o%3D&reserved=0
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3 Tillsyn och prövning 

Ei:s tillsynsområde är brett och omfattande. Tillsynen kan delas in i planlagd 

tillsyn och tillsyn efter anmälan. En grundläggande princip för prioritering av de 

planlagda insatserna är att de planeras periodiskt så att tillsyn över tid sker över 

stora delar av regelverket. I prioriteringarna ingår även att ha resurser för att göra 

insatser när Ei får indikationer på att reglerna inte följs. För att uppnå 

resurseffektivitet strävar Ei efter att samla ihop indikationer till större samlade 

insatser på ett regelområde. Resultat av förstudier, indikationer och tidigare 

genomförda tillsynsinsatser kommer också att styra omfattningen på framtida 

tillsynsinsatser. Slutligen kommer också tillsyn av nya regler att prioriteras för att 

säkerställa att de efterlevs. Tillsyn efter anmälan skiljer sig från den planlagda 

tillsynen eftersom den föranleds av en anmälan från en enskild kund.  

Ei är också första instans för att pröva ett stort antal ärendetyper på ansökan av 

kunder och företag. Bland annat prövar Ei metoder och villkor samt priser för 

anslutning till elnätet.  

När det gäller vissa andra ärendetyper finns det tidsramar för Ei:s prövning 

angivet direkt i regelverket. Det gäller till exempel Ei:s beslut avseende 

intäktsramar för el- och gasnätsföretag, beslut om tillsyn efter anmälan enligt el- 

och naturgaslagen, skyldigheten att pröva ansökningar av metoder och villkor på 

ansökan av transmissionsnätsföretag och nominerade elmarknadsoperatörer som 

följer av EU-regelverk, inom viss tid fatta vissa beslut enligt el- och naturgaslagen 

samt yttranden och andra beslut relaterade till domstolsprövning. 

Ei har också skyldighet att delta i arbetet inom byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter som bland annat beslutar om metoder och villkor som 

ska gälla för samtliga transmissionsnätsoperatörer och nominella 

elmarknadsoperatörer inom EU.  
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3.1 Verksamhetsmål och aktiviteter för området tillsyn och 

prövning 

Figur 4 Verksamhetsmål för området tillsyn och prövning 

Verksamhetsmål och aktiviteter inom tillsyn och prövning 2023 

De verksamhetsmål och aktiviteter som Ei kommer redovisa inom tillsyn och 

prövning under verksamhetsåret 2023 är följande. 

Vårt arbete med tillsyn och prövning leder till rimliga priser, skäliga villkor, hög 

leveranssäkerhet och ett effektivt nätutnyttjande   

1 Genomföra planlagd tillsyn avseende elavbrott, spänningskvalitet och mätning. 

2 Besluta i prövningsärenden om villkor för anslutning till elnätet. 

3 Hantera inrapportering och granskning av uppgifter för elnäts-, gasnäts- och 

fjärrvärmeföretag (elavbrott, risk- och sårbarhetsanalyser, årsrapporter, DOA-

rapporter, tariffrapporter, övervakningsplaner). 

4 Besluta om intäktsramar el för el. 

5 Pröva tvister avseende nätnyttoersättning samt tillsyn av nätföretagens 

hantering av nätnyttoersättning. 

Vår övervakning, tillsyn och prövning stärker på kort och lång sikt el- och 

gasmarknaderna och motverkar otillbörlig marknadspåverkan 

1 Granska anmälningar från marknadens aktörer om brister i efterlevnaden av 

regelverket för grossistmarknaden och anmäla potentiella överträdelser till 

Ekobrottsmyndigheten. 

2 Genomföra egeninitierade granskningar av efterlevnaden av 70%-regeln och 

transparensregelverket. 
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3 Pröva metoder och villkor enligt EU-regelverk för marknaden utifrån ansökan 

från nominerade elmarknadsoperatörer (NEMO) och systemansvariga för 

överföringssystem (TSO:er).  

4 Bidra till ökad kunskap om grossistmarknaden för el, externt och internt, 

genom att följa och analysera prisutvecklingen, svara på kunskapsfrågor och 

publicera aktuell information i Ei:s kanaler. 

Vår tillsyn av slutkundsmarknaderna är till nytta för kunderna och värnar deras 

intressen 

1 Genomföra löpande tillsyn av uppgifter på Elpriskollen.  

2 Genomföra tillsyn av de nya kundrelaterade bestämmelserna i 

Elmarknadsdirektivet.  

3 Genomföra tillsyn av nya företag, små företag, och företag med klagomål. 

4 Handlägga anmälningsärenden rörande kundbestämmelserna.  

Vårt arbete med tillsyn och prövning bidrar till systemsäkerheten och integrationen av 

el från förnybara källor och främjar en unionsomfattande elhandel 

1 Genomföra planlagd tillsyn enligt EU:s drift- och anslutningsförordningar.  

2 Besluta om undantag och moderniseringar enligt EU:s anslutningsförordningar. 

3 Besluta om nya kriterier för undantag från EU:s anslutningsförordningar tas 

fram under året.   

4 Pröva metoder och villkor enligt EU-regelverk för nätdrift utifrån ansökan från 

systemansvariga för överföringssystem (TSO:er).  

Vårt aktiva internationella samarbete säkrar likvärdiga förutsättningar för 

marknadsaktörerna på energimarknaderna i EU och Norden  

1 Tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i våra tre kapacitetsregioner följa 

upp efterlevnaden av EU:s regelverk och pröva sådana metoder och villkor som 

är gemensamma för de olika kapacitetsregionerna. 

2 Delta i ACER:s prövning av sådana metoder och villkor som är gemensamma 

inom EU. 

3 Genomföra uppdraget att vara Sveriges representant i ACER i tillsynsnämnd 

och bidra med kunskap och aktivt arbete i ACER:s arbetsgrupper.  

Samarbeta med övriga tillsynsmyndigheter inom Europa för att följa upp 

efterlevnaden av el och gasmarknadsregelverken.  
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Kraftledningar byggs och drivs enligt de tillstånd vi meddelar 

1 Genomföra tillsynsinsatser av kraftledningar i fält.  

2 Följa upp att kraftledningar tas i drift inom färdigställandetiden. 

3 Följa upp att kraftledningar rivs när koncession upphör. 
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4 Tillstånd  

Ei ger tillstånd att bedriva elnätsverksamhet (koncession). Antalet stora och 

komplexa ansökningar om nätkoncession för linje har ökat under senare år bland 

annat med anledning av en ut- och ombyggnad av det svenska elnätet och på 

grund av anslutning av mer förnybar elproduktion från exempelvis vindkraft. 

Tillståndsverksamheten har kommit alltmer i fokus under de senaste åren och det 

finns förväntningar från samhället på att ledtiderna ska kortas. Samtidigt innebär 

utbyggnaden av elnätet att intressekonflikterna ökar allteftersom ledningar 

planeras att uppföras på nya platser, vilket kan få stor påverkan på såväl 

närboende som naturmiljö. Det är viktigt att tillståndsprövningen fortsatt sker på 

ett sådant sätt att gällande regelverk uppfylls och berörda intressenter får komma 

till tals, men vi bedömer att det finns mycket att göra för att effektivisera arbete och 

processer kopplat till hela ledtiden för elnätsutbyggnad. Vi arbetar därför aktivt 

tillsammans med Lantmäteriet och Länsstyrelserna för att ta fram och 

implementera åtgärder som kortar ledtiderna. Det kommer att leda till en prövning 

som är lika rättssäker som idag, men mer effektiv. 

4.1 Verksamhetsmål och aktiviteter för området tillstånd 

Figur 5 Verksamhetsmål för området tillstånd 

Verksamhetsmål och aktiviteter inom tillstånd 2023 

De verksamhetsmål och aktiviteter som Ei kommer redovisa inom tillstånd under 

verksamhetsåret 2023 är följande. 
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Våra handläggningstider och ärendebalanser minskar 

1 Avgöra fler ärenden 2023 än 2022. 

2 Snabbare handläggning av ärenden som varit på remiss. 

Vår handläggning är effektiv och har rätt kvalitet 

1 Etablera en rutin för konsultation med samiska företrädare. 

2 Förenkla beslutstexter till att vara korta, koncisa och lättbegripliga.  

3 Etablera en metod för ständig utveckling av processen för handläggning av 

koncessionsansökningar. 

Genom tydlig information och dialog, hjälper vi våra intressenter att göra rätt genom 

hela tillståndsprocessen 

1 Vidareutveckla vår e-tjänst Dinkel och föra dialog för ökat användande. 

2 Se över och uppdatera informationen på vår webbplats. 

3 Genomföra informationsinsatser/träffar på aktuella teman. 

4 Delta i dialogform tillsammans med branschen och andra intressenter. 

Vi verkar för att alla delar i tillståndsprövningen för nätutbyggnad kortas 

1 Regeringsuppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare 

ledtider för elnätsutbyggnad. 

2 Regeringsuppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för prövning 

av nätkoncession för elnät samt implementera resultat och lärdomar från 

uppdraget att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider 

för elnätsutbyggnad i den ordinarie verksamheten. 
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5 Regelutveckling 

Ei arbetar med att analysera hur regelverken bör vara utformade för att vi ska ha 

en väl fungerande el- och gasmarknad i Sverige. Eftersom reglerna för el- och 

gasmarknadens funktion är både nationella och internationella behöver 

regelutveckling ske på olika nivåer och tillsammans med andra 

tillsynsmyndigheter, regionalt och inom hela EU. Den nationella regelutvecklingen 

initieras ofta av regeringen i form av regeringsuppdrag (regleringsbrev, särskilda 

beslut och uppdrag i myndighetsinstruktionen). Uppdragen från regeringen syftar 

vanligen till att undersöka eller kartlägga sakförhållanden, analysera hur regelverk 

kan förbättras eller hur direktiv ska genomföras i svensk rätt och innebär att Ei ges 

uppdrag att lämna förslag till ändringar i regelverken inklusive 

konsekvensutredning för att förbättra marknadernas funktionssätt. Men det kan 

också handla om att lämna löpande stöd till regeringskansliet i pågående 

förhandlingar av EU-regelverk.  

Ei tar även initiativ till egna utredningar inom myndighetens ansvarsområde. 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. 

Uppdrag från regeringen prioriteras framför egeninitierade utredningar eller 

aktiviteter. Det finns dock ett ökat behov av att prioritera egeninitierade 

utredningar och internationellt samarbete med anledning av det förändringstryck 

som nu finns på energimarknaden inom hela EU. Ei har under de senaste åren 

lämnat ett antal lagförslag till regeringen. För att få ett effektivt regelverk finns ett 

behov av att även ta fram regler inom de områden där Ei får besluta om 

föreskrifter. 
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5.1 Verksamhetsmål och aktiviteter för området 

regelutveckling 

Figur 6 Verksamhetsmål för området regelutveckling 

Verksamhetsmål och aktiviteter inom regelutveckling 2023 

De verksamhetsmål och aktiviteter som Ei kommer redovisa inom regelutveckling 

under verksamhetsåret 2023 är följande. 

Vi främjar marknadernas funktion genom att skapa förutsättningar för en effektiv 

grossistmarknad, ökad efterfrågeflexibilitet, smarta elnät och stärka kundernas 

ställning på energimarknaderna 

1 Genomföra regeringsuppdrag om oschyssta affärsmetoder på 

elhandelsmarknaden genom framtagande av författningsförslag som ligger 

inom Ei:s verksamhetsområde.  

2 Genomföra regeringsuppdrag om översyn om undantagen av kravet på 

nätkoncession enligt ellagen.  

3 Genomföra regeringsuppdrag om att utveckla förutsättningarna för att realisera 

potentialen för flexibilitet i elsystemet.  

4 Genomföra regeringsuppdrag om att öka transparens kring data och analyser 

som kan bidra till elektrifieringen.  

5 Genomföra regeringsuppdrag om myndighetsgemensam uppföljning av 

elektrifieringsstrategin.  

6 Genomföra regeringsuppdrag om genomförandeplan.  

7 Genomföra regeringsuppdrag om att ta fram en uppdaterad 

tillförlitlighetsnorm. 
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8 Ta fram föreskrifter om fakturainformation och information om 

konsumenträttigheter till följd av införlivande av elmarknadsdirektivet i 

ellagen. 

9 Slutföra det egeninitierat projektet - Regulatoriska sandlådor. 

10 Slutföra det egeninitierat projektet – Villkorade avtal. 

11 Delta i ACER:s arbete med en reformerad elmarknadsdesign. 

12 Bistå departementet med underlag vid kommande förhandling av ett nytt 

elmarknadsregelverk. 

13 Analysera elmarknadsmodellen ur olika perspektiv. Vi använder europeiska 

och globala exempel på alternativa marknadsdesignlösningar för en effektiv 

marknad som kan möta samhällets behov.  

Vi deltar aktivt i etablerade internationella och nationella nätverk för att utveckla 

regelverken för el- och gasnät samt slutkunds- och grossistmarknaden  

1 Bidra aktivt i arbetsgrupper inom NordREG och CEER.  

2 Analysera och ge löpande stöd till departementet med analysunderlag i 

förhandlingarna av det fjärde gasmarknadspaketet. 

3 Analysera förutsättningarna för att utveckla vätgasmarknader i Sverige.  

Vi utformar el- och gasnätsregleringen så den ger kunderna rimliga priser och 

nätföretagen får incitament att bidra till energiomställningen  

1 Regelutveckling avseende intäktsramar el 2024–2027.  

2 Ta fram föreskrifter för nätutvecklingsplaner.  

3 Implementera resultatet från projektet Tariffutformning för ett effektivt 

nätutnyttjande.  

4 Bistå i arbetet med en statlig offentlig utredning efter Tysklandsdomen, Översyn 

av regleringen på el- och naturgasområdena. 

Vår regelutveckling ger hög leveranskvalitet i energinäten och ett effektivt 

nätutnyttjande 

1 Revidera den metod som används vid prövning av nätnyttoersättning samt den 

promemoria som beskriver metoden.  

2 Utvärdera vilken roll villkorade avtal kan fylla i den pågående 

energiomställningen, om avtalen bidrar till ett effektivt nyttjande av elnätet och 

vilka de större effekterna är av att använda dem. 
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Vårt arbete med omvärldsanalys och vår externa samverkan ökar vår förmåga att ta 

fram ändamålsenliga regler för framtidens energimarknader 

1 Inom ramen för Projekt Framtidsspaning färdigställa interna rapporter inom 

områdena: produktionsmix, energianvändning, och systemperspektiv inklusive 

sektorkoppling. 

2 Delta i arbetsgrupper i ACER, CEER och NordREG i syfte att inhämta kunskap 

om el- och gasmarknaderna i Sveriges grannländer. 

3 Delta i referensgrupper och andra arbetsgrupper nationellt och internationellt. 

Exempelvis deltar Sverige i OECD Network of Economic Regulators under 

Regulatory Policy Committee. Ei deltar även i referensgrupper för studier som 

genomförs inom ramen för Institutet för Näringslivsforskning (IFN), SNS, 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Energiforsk med flera.  

4 Utveckla IT-stöd för elnätsföretagens inrapportering av indikatorer för smarta 

elnät. 
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6 Kundinformation 

Ei har i uppdrag att verka för att stärka kundernas ställning och möjliggöra aktiva 

val genom lättillgänglig och tillförlitlig information. Utifrån kunskap om 

elmarknaden är enskilda konsumenter ofta i ett underläge gentemot aktörer på 

energimarknaderna och är därför en prioriterad målgrupp för Ei. Inom detta 

område har vi därför valt att fokusera vårt arbete på prisjämförelsesajten 

Elpriskollen och funktionen Konsumentkontakt. Elpriskollen är vår webbplats där 

elkonsumenter och företag med en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh 

kan jämföra priser och elavtal. Konsumentkontakt är en särskild funktion som har 

till uppgift att svara på frågor från kunder. Utifrån de frågor och klagomål som 

inkommer utvecklar vi både de kanaler där vi förmedlar information och vår 

kommunikation om regelverken och de förutsättningar som gäller för kunderna på 

energimarknaderna. Genom att dela med oss av våra erfarenheter i 

myndighetskontakter och branschdialog bidrar vi också till att kundinformationen 

stärks via andra kanaler än våra egna. Att kunderna är aktiva på energimarknaden 

är viktigt för energiomställningen. 

6.1 Verksamhetsmål och aktiviteter för området 

kundinformation 

Figur 7 Verksamhetsmål för området kundinformation 
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Verksamhetsmål och aktiviteter inom kundinformation 2023 

De verksamhetsmål och aktiviteter som Ei kommer att redovisa inom 

kundinformation under verksamhetsåret 2023 är följande. 

Elpriskollen ger kunderna kvalitetssäkrad information som hjälper dem att göra 

medvetna val  

1 Lansera en ny version av Elpriskollen i syfte att få jämförelseverktyget mer 

flexibelt i relation till marknadens utveckling och kundernas behov.  

2 Genomföra undersökning om hur väl Elpriskollen täcker de avtal som finns på 

marknaden. 

3 Genomföra informationsinsatser kring Elpriskollen. 

Konsumentkontakt hjälper kunderna att förstå reglerna på energimarknaderna på ett 

effektivt och enkelt sätt 

1 Hantera inkomna frågor i Konsumentkontakt i tid och med god kvalitet. 

2 Uppdatera Konsumentkontakts informationskanaler i enighet med de nya 

kanalplanerna. 

Vi sprider kunskap, vägleder och för dialog med kunder på energimarknaderna kring 

efterfrågeflexibilitet 

1 Genomföra projektet ”Konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet” i syfte att 

bygga kunskap om konsumenternas kunskap, drivkrafter, preferenser och 

beteenden.  

2 Ta fram en energikostnadsguide på Ei.se med information om hur konsumenter 

kan sänka sina elkostnader och bidra till systemnytta genom 

efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet och medvetna val.  

3 Fortsätta driva dialogforumet Effektdialogen som ska underlätta 

informationsutbyte, främja dialogen mellan olika aktörer på energiområdet och 

att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad 

kapacitet i elnäten. 
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7 Intern verksamhetsstyrning 

Som statlig myndighet arbetar Ei i medborgarnas tjänst. Verksamheten utgår från 

statsförvaltningens grundläggande värden: demokrati, rättssäkerhet och 

effektivitet.  

Enligt myndighetsförordningen ska varje myndighetsledning se till att 

verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, redovisas på ett tillförlitligt 

och rättvisande sätt samt utvecklas fortlöpande. Myndigheten ska också hushålla 

väl med statens medel. Det handlar om att ständigt utveckla vårt arbetssätt 

(produktivitet) och att göra rätt saker i förhållande till resursanvändningen.  

De senaste åren har allt fler arbetsuppgifter tillkommit, framför allt relaterat till 

utvecklingen på energimarknaderna och inom det europeiska samarbetet. Det 

innebär att vi organisatorisk också har ökat i antalet medarbetare som idag uppgår 

till cirka 200 personer. 

7.1 Beredskapsmyndighet 

Från den 1 oktober 2022 är Ei beredskapsmyndighet och en ny enhet med fokus på 

civilt försvar, informations- och säkerhetsförvaltning samt krisberedskap har 

inrättats. Under 2023 kommer aktiviteter kopplade till dataskydd och 

informationssäkerhet att genomföras och Ei har ett uppdrag i regleringsbrevet att 

återrapportera vad som gjorts inom ramen för arbetet med civilt försvar. 

7.2 Tillitsbaserad styrning och ledarskap 

För att kunna möta ett alltmer komplext uppdrag arbetar Ei tillitsbaserat där vi 

utgår från att alla vill och kan prestera. Vi tar avstamp i Tillitsdelegationens tre 

hörnstenar: kultur, styrning och organisation.  

Vår chefsutveckling är baserat på Tillitsdelegationens rekommendationer och vårt 

värdegrundsarbete har en direkt koppling till god förvaltningskultur och en 

effektiv och rättssäker statsförvaltning. Genom ett värdegrundsbaserat ledarskap 

som bygger på tillit till varandra ger vi också förutsättningar för våra medarbetare 

att växa och ta ansvar. Ett aktivt arbete med värdegrunden är nyckeln till det 

ledarskap och medskapande medarbetarskap som vi strävar efter. 

Syftet med Ei:s värdeord är att de ska leda till en samsyn för vad vi står för och hur 

vi agerar i olika situationer. 
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Integritet. Vårt uppdrag är givet av regeringen och ska tillämpas opartiskt. Vi 

visar integritet genom självständighet i vår myndighetsutövning. Internt är vi 

tydliga med vad vi står för och har en kontinuerlig dialog om hur vi har ett aktivt 

och ansvarigt förhållningssätt i vårt arbete.  

Öppenhet. Vi är tydliga och transparenta med vad vi gör och varför. Internt har vi 

ett öppet arbetsklimat där allas bidrag är viktiga. Vi har dialog med externa 

intressenter där vi lyssnar och läser av speciella eller nya omständigheter på 

marknaden. 

Kvalitet. Alla egenskaper i vår verksamhet som ger oss en förmåga att uppfylla 

vårt uppdrag på ett fullödigt sätt och nå uppsatta mål. Vi arbetar med ständiga 

förbättringar och vår strävan tar sin utgångspunkt i en balans mellan kvalitet, 

effektivitet och rättssäkerhet.  

Avdelningarna fortsätter arbeta med att utveckla rutiner, processer och arbetssätt 

för att tillgodose kravet på god intern styrning och kontroll föra att kunna utföra 

en rättssäker myndighetsutövning.  

Det interna engagemanget är högt och förbättringsviljan är stor vilket ger goda 

förutsättningar för att lyckas. 

7.3 Agila projekt med tillitsbaserat ledarskap och 

medskapande medarbetarskap 

Mycket av arbetet på Ei bedrivs i projektform, såsom regeringsuppdrag, 

egeninitierade utredningar, tillsyn, föreskriftsarbete och internt utvecklingsarbete. 

Energiomställningen gör att Ei:s arbetsuppgifter blir alltmer komplexa, vilket i sin 

tur ställer högre krav på våra arbetssätt i och kring projekten.  

Under 2023 kommer vi att fortsätta vårt utforskande arbete med agila metoder i 

projekten för att kunna anpassa oss till förändrade omständigheter under arbetets 

gång. En del i detta utforskande arbete kommer att bestå av ett erfarenhetsutbyte 

mellan projektledare på Ei. I vårt interna utvecklingsarbete kommer vi även att 

behålla vårt fokus på det tillitsbaserade ledarskapet och det medskapande 

medarbetarskapet i och kring våra projekt. 

7.4 Attraktiv arbetsgivare  

I syfte att kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens vill Ei fortsätta att 

aktivt arbeta för att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. I det 

pågående interna projektet attraktiv arbetsgivare finns en rad aktiviteter som ska 

genomföras under året. För 2023 kommer arbetet att präglas av aktiviteter som är 

knutna till tillitsbaserat arbetssätt, medskapande medarbetarskap och kollektiv 

förmåga. Vi fortsätter också vid behov att utveckla den externa kommunikationen. 
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7.5 Verksamhetsmål och aktiviteter för intern 

verksamhetsstyrning 

Figur 8 Verksamhetsmål för intern verksamhetsstyrning 

Verksamhetsmål och aktiviteter inom intern verksamhetsstyrning 2023 

De verksamhetsmål och aktiviteter som Ei kommer redovisa inom intern 

verksamhetsstyrning under verksamhetsåret 2023 är följande. 

Vi arbetar ständigt för att attrahera, behålla och utveckla kompetenta och 

engagerade medarbetare  

1 Implementera den nya kanalplanen för LinkedIn. 

2 Ta fram/spela in ett antal medarbetarfilmer för användning på webb och i 

sociala medier. 

3 Genomföra en medarbetarundersökning under våren 2023. 

4 Ta fram en struktur och rekommendation för optimal möteseffektivitet i valet 

av fysiska, hybrida eller digitala möten. Identifiera förhållningssätt och 

spelregler samt införliva dessa i verksamheten. 

5 Analysera gjorda djupintervjuer om Ei:s organisationskultur och 

arbetsgivarerbjudande och identifiera utvecklingsområden och aktiviteter för 

att stärka dem. 

6 Genomföra utbildningsprogram för samtliga medarbetare om medskapande 

medarbetarskap. 

7 Utarbeta en plan och genomföra aktiviteter med utgångspunkt i Ei:s strategi för 

kollektiv förmåga.  
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Vi ger ett operativt och strategiskt stöd med god intern och extern service 

1 Utveckla innehåll och struktur på intranätet.  

2 Utveckla kommunikationsstödet i utvalda projekt.  

3 Genomföra digitaliseringsarbete som utvecklar och underlättar i verksamheten. 

4 Bistå chefer med att driva effektiva och attraktiva rekryteringsprocesser. 

5 Implementera verksamhetsstrategin (lansering, rutin för uppföljning, 

synkronisering med den årliga VP-processen). 

6 Säkerställa att Ei kan hantera säkerhetsskyddskänslig information.  

7 Genomföra utbildningsinsatser kring dataskydd. 

8 Lansera den uppdaterade handboken gällande dataskydd samt 

informationssäkerhet.  
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