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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energimarknadsinspektionen 
Box 155, 631 03 Eskilstuna 
Energimarknadsinspektionen Ei R2018:01 
Projektledare: Petra Lindmark 
Copyright: Energimarknadsinspektionen 
Rapporten är tillgänglig på www.ei.se 
Tryck: Elanders Sverige AB 2018 
Omslagsbild: Mostphotos/Andreas Modess 
Övriga bilder: sidan 3: Happify/Robin Thunholm, sidan 17: Johnér Bildbyrå/Alex & Martin 
Photographers, sidan 65 och 81: Ei/Henrik Gustafsson. 
 



[DOKUMENTETS RUBRIK]   

 

  
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2017 1 

 

 

Innehåll 
Generaldirektören har ordet ............................................................................................... 3 

Förkortningar ........................................................................................................................ 5 

Året i korthet ......................................................................................................................... 7 

Uppdrag och styrning .........................................................................................................13 

Vision och mål ....................................................................................................................14 
Ei:s målmodell ............................................................................................................. 14 

Förklaring av Ei:s prestationsmodell ...............................................................................16 

RESULTATREDOVISNING ...................................................................................................17 

Tillsyn, prövning och tillstånd ...........................................................................................18 
Mål 2017 – Tillsyn, prövning och tillstånd ............................................................... 21 
Prestationer och jämförelser ...................................................................................... 22 
Exempel på årets prestationer ................................................................................... 23 

Regelutveckling ..................................................................................................................36 
Mål 2017 – Regelutveckling ....................................................................................... 37 
Prestationer och jämförelser ...................................................................................... 38 
Nationella uppdrag ..................................................................................................... 38 
Internationell regelutveckling ................................................................................... 40 
Egeninitierade uppdrag ............................................................................................. 42 
Föreskrifter ................................................................................................................... 43 

Kundinformation ................................................................................................................45 
Mål 2017 – Kundinformation ..................................................................................... 46 
Prestationer och jämförelser ...................................................................................... 46 
Konsumentkontakt ...................................................................................................... 47 
Elpriskollen .................................................................................................................. 48 

Effektivitet ...........................................................................................................................49 
Mål 2017 – Effektivitet ................................................................................................ 50 
Effektivitet .................................................................................................................... 50 
Organisation ................................................................................................................. 52 

Samverkan och dialog ......................................................................................................57 
Samråd .......................................................................................................................... 57 
Samverkan .................................................................................................................... 58 
Seminarier och dialog ................................................................................................. 60 

Fakta och sammanställningar .........................................................................................62 

FINANSIELL REDOVISNING ...............................................................................................65 

Finansiell redovisning ........................................................................................................66 

Resultaträkning ..................................................................................................................67 



[DOKUMENTETS RUBRIK]   

 

  
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2017 2 

 

 

Balansräkning.....................................................................................................................68 

Anslagsredovisning ............................................................................................................70 

Tilläggsupplysningar och noter ........................................................................................71 
Tilläggsupplysningar .................................................................................................. 71 
Värderingsprinciper .................................................................................................... 71 
Noter  ............................................................................................................................ 74 

Sammanställning över väsentliga uppgifter..................................................................80 

Ledningsgrupp ....................................................................................................................81 
 



[DOKUMENTETS RUBRIK]   

 

  
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2017 3 

 

GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET 

Generaldirektören har ordet 

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) vision 
är att skapa förutsägbarhet på ständigt 
föränderliga marknader. Visionen är en 
utmaning, som visioner ska vara, men 
särskilt i en tid som denna då 
energimarknaderna är satta under ett starkt 
förändringstryck. På grossistmarknaderna 
för el och gas har det sedan ett flertal år 
pågått en harmonisering av de regler som 
styr gränsöverskridande handel. Under 
2017 har samtliga regler som följer av det 
tredje inre marknadspaketet antagits. 
Flertalet har också trätt i kraft vilket har 
inneburit att vi under 2017 har tagit många 
nya och svåra beslut om metoder och 
villkor för gränsöverskridande handel. 
Besluten har i många fall samordnats med 
alla tillsynsmyndigheter inom EU. Det har  
ställt nya krav på kvalificerad analys och samarbete.  
 
Samtidigt som tredje paketet är på väg att genomföras pågår ett intensivt 
förhandlingsarbete om EU-kommissionens nya paket, Ren energi för alla i Europa. 
Under året har Ei varit mycket involverad i arbetet inom EU-myndigheten ACER 
och inom samarbetsorganisationen CEER. På hemmaplan har vi även bistått 
Regeringskansliet i förhandlingsarbetet. Med stor sannolikhet kommer paketet, när 
det väl är på plats, att mynna ut i nya arbetsuppgifter för Ei.  
 
Det är inte bara inom EU som förändringstakten är hög. På regeringens uppdrag 
har vi under året lämnat omfattande förslag på hur de svenska regelverken bör 
omstruktureras. Detta har inneburit att vi lämnat förslag på regler om en framtida 
slutkundsmarknad och ett nytt centraliserat sätt att hantera data, krav på 
funktionskrav för nya elmätare och nya och tydligare regler för att reglera elnäten.  
Elnätsregleringen har sedan länge varit föremål för domstolsprocesser, 2017 var 
inget undantag. Jag kan konstatera att i princip alla beslut som Ei tar inom detta 
område överklagas. Det ser jag som ett tecken på att lagstiftningen behöver 
förtydligas. Jag hoppas därför att regeringen går vidare med de förslag som vi 
lämnat under året. 
 
Fungerande infrastruktur är en förutsättning för omställningen av energisystemen. 
Ei har en viktig roll i tillståndsprocessen för kraftledningar och under 2017 har vi 
arbetat hårt med att minska våra ärendebalanser inom detta område. Jag kan med 
glädje konstatera att vi överträffar de ambitiösa mål som vi satte upp i början av 

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör 
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GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET 

2017, både vad gäller antalet avgjorda ärenden och genomsnittliga 
handläggningstider.  
 
I vårt uppdrag ligger även att utöva tillsyn över spelreglerna på marknaden och att 
överföringen av el är av god kvalitet. Under året avslutade vi en större 
tillsynsinsats avseende leveranskvalitet och påbörjade en granskning av hur väl 
marknadens aktörer lever upp till reglerna om åtskillnad mellan elhandels- och 
nätverksamhet. Vi kommer att fortsätta utöva tillsyn inom båda dessa områden 
även under 2018. Även de kundrelaterade regelverken har varit föremål för tillsyn.   
På Ei tycker vi också att det är viktigt att marknadens aktörer förstår regelverken 
och gör rätt från början. Av denna anledning arrangerar vi egna seminarier och 
medverkar som talare på andras evenemang i syfte att berätta om regelverken. 
Detta gjorde vi även under 2017 och jag kan konstatera att denna del av Ei:s 
verksamhet har ökat under de senaste åren och att den är uppskattad av de som 
deltar. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare på Ei för ett mycket gott arbete 
under 2017. Tack också alla myndigheter, företag och organisationer som på ett 
eller annat sätt bidragit i detta arbete.   
 

 

 

Anne Vadasz Nilsson 
Generaldirektör



[DOKUMENTETS RUBRIK]   

 

  
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2017 5 

 

FÖRKORTNINGAR  

Förkortningar 

ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators. ACER är en 
samarbetsorganisation mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom 
energiområdet. 

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 Managment (CACM). 

CEER Council of European Energy Regulators. CEER är en organisation för 
självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska 
unionen och EEA (European Economic Area). 

DCC  Kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om 
fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare. Det 
engelska namnet är Demand Connection (DCC). 

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 
Network Code on Emergency and Restoration (ER). 

ENTSO-E  European Network of Transmission System Operators for Electricity. 
ENTSO-E är en samarbetsorganisation för europeiska 
systemansvariga företag för el. 

ENTSOG  European Network of Transmission System Operators for Gas. 
ENTSOG är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga 
företag för gas.  

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 High Voltage Direct Current HVDC and HVDC 
Connected PPMs' (HVDC). 

NordREG Nordic Energy Regulators. NordREG är ett samarbete mellan de 
nordiska tillsynsmyndigheterna för energi. 

REMIT  REMIT är en förkortning av EU-förordningen Regulation on 
Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (EU) nr 
1227/2011. Förordningen förbjuder marknadsmanipulation och 
insiderhandel. På svenska heter förordningen Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om 
integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. 

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). 

TAR  Kommissionens förordning 2017/460 av den 16 mars 2017 om 
fastställandet av nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för 
överföring av gas. Det engelska namnet är Harmonised transmission 
tariff structures for gas (TAR). 

TSO  Förkortning av engelska Transmission System Operator. På svenska 
transmissionsnätsoperatör eller stamnätsoperatör.  

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 

Året i korthet  

JANUARI 
Nytt regeringsuppdrag om funktionskrav 
I regleringsbrevet för 2017 får Ei i uppdrag att ta fram förslag till 
författningsförändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. 
Uppdraget påbörjas i januari och ska vara klart senast den 1 november 2017. 
Förslaget på författningsförändringar som Ei ska ta fram bygger på de 
funktionskrav som Ei föreslog 2015 i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare 
(Ei R2015:09).  

FEBRUARI 
Kriterier för undantag – RfG 
Efter att EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände nätföreskriften för krav 
för nätanslutning av generatorer (Requirements for Generators, RfG), har 
tillsynsmyndigheten i respektive EU-land haft i uppgift att ange kriterier för att 
bevilja undantag från en eller flera bestämmelser i RfG. I februari fattar Ei beslut 
om vilka kriterier för undantag som ska gälla i Sverige.  

Samråd om dagen före- och intradagsmarknaden 
Ei håller samråd om sex förslag till nya regler som berör dagen före- och 
intradagsmarknaden. Förslagen har skickats in till Ei från elbörserna Epex Spot och 
Nord Pool. Förslagen hör samman med EU-regelverket om fastställande av 
riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (Capacity 
Allocation and Congestion Managment, CACM). 

MARS 
Samråd om kriterier för undantag 
Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på Ei:s förslag till kriterier för 
undantag för två olika nätföreskrifter som handlar om anslutning av större 
elförbrukare (Demand Connection, DCC) och anslutning av likströmsförbindelser 
(High Voltage Direct Current HVDC and HVDC Connected PPMs', HVDC) till 
elnätet.  

  

2017 har varit ett händelserikt år. Här är ett 
urval av de beslut, händelser och uppdrag som vi 
har kommunicerat på ei.se under året som gått. 
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APRIL 
Justerad metod för att beräkna avgiften för anslutning till elnätet  
Kunder som tycker att avgiften för att ansluta sig till elnätet är för hög kan vända 
sig till Ei för att få avgiften prövad. Efter en dom i förvaltningsrätten justerar Ei 
metoden för beräkning av vad det högst får kosta för en kund att ansluta sig till 
elnätet. Ändringen beror på att förvaltningsrätten slagit fast att avdrag inte får 
göras för vissa omkostnadspålägg vid beräkning av skälig anslutningsavgift. 

MAJ 
Nya föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering 
Den första maj 2017 träder Ei:s nya föreskrifter om mätning, beräkning och 
rapportering i kraft. De nya reglerna möjliggör en samlad och samordnad nordisk 
balansavräkning, Nordic Balance Settlement (NBS). 

Ny rapport jämför elkundernas situation i Norden 
NordREG, de nordiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation, publicerar 
en rapport som beskriver elkundernas situation. I rapporten jämförs bland annat 
utbud, priser och hur aktiva hushållskunderna är i de fem nordiska länderna. 

Granskning av elnätsföretagens leveranskvalitet  
Under 2016 genomförde Ei en stor tillsyn av leveranskvaliteten i elnäten. Nu är 
tillsynen avslutad och resultatet finns sammanfattat i rapporten Tillsyn avseende 
leveranskvaliteten i elnäten - Erfarenheter och resultat från tillsyn av leveranskvalitet 2016 
(Ei 2017:2). I tillsynen har Ei granskat leveranssäkerheten och spänningskvaliteten i 
elnäten samt kvaliteten i de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen skickar in 
till Ei varje år. Syftet med tillsynen har varit att se till att elnätsföretagen vidtar 
åtgärder som förbättrar leveranskvaliteten i elnätet på kort och lång sikt. 
Granskningen baseras på uppgifter som elnätsföretagen rapporterade in till Ei för 
år 2014. 

Kriterier för undantag – DCC och HVDC 
I maj fattar Ei beslut om vilka kriterier för undantag som ska gälla i Sverige för 
nätföreskriften DCC, ett EU-regelverk som handlar om anslutning av förbrukning 
till elnätet och för nätföreskriften HVDC som behandlar anslutning av 
likströmsförbindelser till elnätet.   

Seminarium om Ren energi för alla i Europa 
Ei arrangerar ett seminarium om EU-kommissionens lagförslag Ren energi för alla 
i Europa, även kallat "Vinterpaketet". Seminariet ger en överblick över några av de 
frågor som ryms i lagförslaget, främst med fokus på elmarknadsdesign. 

JUNI 
Seminarium om elnätsreglering 
Ei arrangerar ett seminarium om elnätsreglering. På seminariet har intressenter 
möjlighet att komma med synpunkter på några av de förslag som Ei tagit fram 
inom ramen för regeringsuppdraget Utvecklad reglering för framtidens elnät. 
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Tariffer och elnätsreglering diskuterades på internationell konferens 
I mitten av juni medverkar Ei som talare på energikonferensen CIRED i Skottland. 
Elnätsreglering, framtidens tariffer och hur socioekonomiska nyttor kan införlivas i 
samhällsekonomiska analyser av smarta elnät var några av de frågor som 
diskuterades. I samband med konferensen publicerar Ei även en vetenskaplig 
artikel som analyserar och beskriver den nuvarande elnätsregleringen och även 
diskuterar hur regleringen kan utvecklas. 
 
Analys av de samhällsekonomiska effekterna av reducerad överföringskapacitet 
mellan Norden och Tyskland 
I februari fick Ei och Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) ett gemensamt 
uppdrag av Miljö- och energidepartementet i Sverige och Olje- og 
energidepartementet i Norge att analysera de samhällsekonomiska effekterna av 
reducerad överföringskapacitet mellan Norden och Tyskland. Uppdraget 
redovisas i rapporten Reduced capacity on German – Nordic interconnectors. Regulatory 
framework and socioeconomic effects on the European electricity market. 
 
Ny modell för elmarknaden 
Ei skickar in rapporten Ny modell för elmarknaden (Ei 2017:05) till regeringen. Ei har 
arbetat med regeringsuppdraget sedan sommaren 2015. Rapporten innehåller 
förslag till lagändringar för att införa en ny marknadsmodell där en 
elmarknadshubb utgör navet i informationsutbytet mellan elmarknadens parter.  
 
Möte med branschen om tekniska beskrivningar 
Ei bjuder in branschen till dialog om tekniska beskrivningar vid 
koncessionsansökan. Syftet med dialogen är att få branschens synpunkter på det 
förslag som Ei tagit fram gällande vilka krav på tekniska beskrivningar som måste 
bifogas vid ansökningar om tillstånd för elledningar. 
 
Synpunkter på förslagen i Ren energi för alla i Europa 
Promemorian Ren energi för alla i Europa - Ei:s ståndpunkter på delar av Europeiska 
kommissionens lagförslag publiceras. Promemorian är en sammanfattning av Ei:s 
inställning till några av de centrala förslagen i Ren energi för alla i Europa.  
 
Ei prövar ansökan om ledning från Ekhyddan via Nybro till Hemsjö 
Svenska kraftnät skickar in en ansökan till Ei om att få bygga en 400 kV ledning 
från Ekhyddan via Nybro till Hemsjö. Eftersom detta är ett så kallat PCI-ärende 
(Project of common interest) ska ansökningarna behandlas enligt en viss process 
som gäller för alla EU-länder. Ei har två roller i PCI-processen, dels är 
myndigheten samordnande för processen, dels är Ei koncessionsgivare. Ei 
granskar ansökningshandlingarna och konstaterat att de är kompletta. Därmed 
inleder Ei sitt arbete med själva tillståndsprocessen. 

  



[DOKUMENTETS 
RUBRIK] 

    

 

  
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2017 10 

 

ÅRET I KORTHET 

Nytt regeringsuppdrag  
I slutet av juni får Ei i uppdrag av regeringen att ta fram riktlinjer för 
samhällsekonomiska analyser inför byggandet av nya stamnätsledningar. 
Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 13 april 
2018. 

JULI 
Ei i Almedalen 
I Almedalen arrangerar Ei seminariet Ren energi för alla – EU:s lagförslag på 45 
minuter. Ei är också, tillsammans med Energimyndigheten, Svenska kraftnät och 
Elsäkerhetsverket, arrangör för seminariet Energiöverenskommelsen – utmaningar 
och möjligheter. Under Almedalsveckan medverkar flera av Ei:s medarbetare även 
som talare på andras seminarier. 
 
Årets arbete inom NordREG sammanfattas i en rapport 
NordREG är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi. 
Varje år publicerar organisationen en statusrapport där det senaste årets arbete 
redovisas. Årets arbete har, precis som föregående år, skett inom fyra områden: 
slutkundsmarknad, grossistmarknad, reglering av elnätsföretag samt 
efterfrågeflexibilitet. Arbetet har präglats av utvecklingen inom EU och 
lagförslaget Ren energi för alla i Europa som EU-kommissionen presenterade i 
slutet av 2016. 

AUGUSTI 
Grossistmarknaden för gas utvärderas 
Den danska tillsynsmyndigheten Energitilsynet (DERA) och Ei har tillsammans 
utvärderat den dansk-svenska grossistmarknaden för gas. Utvärderingen är utförd 
enligt den modell som ACER föreslår – Gas Target Model. Resultatet av 
utvärderingen visar att den dansk-svenska gasmarknaden inte möter alla kriterier 
enligt Gas Target Model för en välfungerande marknad. Framför allt visar 
resultatet att marknaden skulle kunna förbättras genom att fokusera på aktörernas 
behov. 

SEPTEMBER 
EU-förordningen SO träder i kraft 
Den 14 september träder EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer 
för driften av elöverföringssystem i kraft (Transmission System Operation, SO). 
Förordningen handlar om driften av stamnätet och anger krav för att säkerställa 
driftsäkerheten.  

Hearing om teknikval vid byggande av infrastruktur 
Ei medverkar på en hearing i riksdagens näringsutskott. Hearingen har rubriken 
Teknikval, genomförande och dialog när ny infrastruktur påverkar mark, människor och 
företag. Ei är en av många talare och har bjudits in för att berätta om myndighetens 
arbete med koncessionsansökningar. 
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Syftet med hearingen är att belysa olika aspekter när en kraftledning, väg eller 
järnväg dras fram i en bygd, vilka motsättningar som kan uppstå och om det finns 
lösningar som kan tillgodose både samhällets och medborgares behov av 
infrastruktur samtidigt som både mark och miljö skonas i möjligaste mån.  

OKTOBER 
Ei:s generaldirektör invald i CEER:s styrelse 
Vid ett möte i Madrid den 19 oktober väljs Ei:s generaldirektör in i organisationen 
CEER:s styrelse som en av fem vicepresidenter. Som medlem i styrelsen får Ei 
möjlighet att arbeta ännu mer strategiskt och kan påverka i de frågor som är 
viktiga för Europas tillsynsmyndigheter. 

Ei föreslår tydligare reglering av elnätsföretagens avkastning 
Ei överlämnar rapporten Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 (Ei 
R2017:07) till regeringen. Rapporten innehåller flera förslag som syftar till att göra 
regleringen av elnätsföretagens intäkter tydligare och bättre. Framförallt föreslår Ei 
att metoden för att beräkna elnätsföretagens avkastning ska regleras och att nya 
avskrivningstider ska gälla för elnätsanläggningar. 

NOVEMBER 
Författningsförslag om funktionskrav på elmätare 
Den 1 november överlämnar Ei rapporten Funktionskrav på elmätare – 
författningsförslag (Ei R2017:08) till Miljö- och energidepartementet. I rapporten 
föreslår Ei sju funktionskrav som elmätare ska uppfylla. Ei föreslår också att 
funktionskraven ska regleras i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och 
rapportering av överförd el. Ytterligare ett förslag är att Ei får ta fram föreskrifter 
om funktionskraven. 

Domar om intäktsramar för gasnät 
Kammarrätten meddelar dom gällande gasnätsföretagens intäktsramar för 
perioden 2015–2018. Domarna innebär bland annat längre avskrivningstider för 
transmissionsnätsföretaget för gas och en högre avkastning för de gasnätsföretag 
som överklagat jämfört med vad Ei beslutat om för perioden 2015–2018. 

Ei nekas prövningstillstånd  
Kammarrätten meddelar att Ei inte får prövningstillstånd gällande beslut om 
elnätsföretagens intäktsramar 2016–2019. Hösten 2015 tog Ei beslut om 
elnätsföretagens intäktsramar för 2016–2019, det vill säga hur hög avgift 
elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Av cirka 180 elnätsföretag överklagade 81 
företag Ei:s beslut. I december 2016 meddelade förvaltningsrätten dom i målen där 
domstolen till stor del gick på företagens linje vad gäller nivån på avkastningen. Ei 
valde att överklaga. I november meddelar kammarrätten att Ei inte får 
prövningstillstånd. 
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ÅRET I KORTHET 

Rapport om hinder för efterfrågeflexibilitet 
Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa krav som gör att företag inte kan erbjuda 
tjänster för ändrad elförbrukning. Ei ska enligt elförordningen varje år 
sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som finns för 
tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning. Resultatet av 
undersökningen presenteras i rapporten Tjänster för efterfrågeflexibilitet – 
Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållandet av tjänster i 
form av ändrad elförbrukning (Ei R2017:09).  

DECEMBER 
Ei överklagar gasnätsdomar 
I november meddelade kammarrätten dom gällande gasnätsföretagens 
intäktsramar för perioden 2015–2018. Ei väljer att överklaga till Högsta 
förvaltningsdomstolen. 

Nätföreskriften ER träder i kraft 
Den 18 december träder EU-förordningen 2017/2196 i kraft. Nätföreskriften för 
nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (Emergency and 
Restoration, ER) handlar om vad som ska göras i händelse av en stor störning i 
elnätet. 

Nätföreskriften EB träder i kraft 
EU-förordningen 2017/2195 träder i kraft. Kommissionsriktlinjen för 
balanshållning av el (Electricity Balancing Guideline, EB) handlar om hur balansen 
ska säkerställas i det europeiska elsystemet.  
 
Rapport om leveranssäkerhet  
Ei:s årliga rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät publiceras. Rapporten, 
Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2016 (Ei R2017:11), som bygger på statistik för 2016, 
visar att medelavbrottstiden per kund var 76 minuter. Det är det näst lägsta värdet 
sedan Ei började mäta detta 2003. Nytt i årets rapport är bland annat att statistiken 
går att utläsa per kommun och att det också finns statistik över antal 
hushållskunder som någon gång under året matat in el på nätet. 
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UPPDRAG OCH STYRNING 

Uppdrag och styrning  

Ei är en tillsynsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och 
energidepartementet). 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.  

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 som Sveriges representant i utvecklingen av energimarknaderna 
inom Norden och Europa och samarbetar med övriga europeiska tillsynsmyn-
digheter 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. I Ei:s 
uppdrag ingår att fullgöra uppgifter som följer av EU-förordningar och direktiv.  

Ytterligare ett uppdrag är att sprida kunskap i syfte att 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 
rättigheter man har som kund.  

Ei har även i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och att verka 
för energieffektivitet och effektiv konkurrens på elmarknaden och naturgas-
marknaden. Bland annat finns myndigheten representerad både i styrelsen för och 
i arbetsgrupper i Forumet för smarta elnät, där efterfrågeflexibilitet är en aktuell 
fråga på agendan. 

Årsredovisningens disposition utgår från Ei:s uppdrag enligt instruktion och regle-
ringsbrev, så som det har formulerats i myndighetens verksamhetsplan. 

• Tillsyn, prövning och tillstånd  
• Regelutveckling 
• Kundinformation 
• Effektivitet  

Vårt uppdrag är att arbeta för väl 
fungerande energimarknader. 
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VISION OCH MÅL 

Vision och mål  

Energimarknaderna befinner sig i ständig förändring. Nya regelverk inom EU, 
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 
Utifrån Ei:s instruktion har myndigheten identifierat tre verksamhetsgrenar: tillsyn, 
prövning och tillstånd, regelutveckling samt kundinformation. Till varje verksamhets-
gren har Ei formulerat ett antal mål. Det finns även mål för effektivitet. De syftar 
till att förbättra processer och rutiner och till att Ei ska leva upp till kravet att vara 
en effektiv och modern myndighet.  

För varje verksamhetsgren och för området effektivitet har Ei formulerat ett över-
gripande mål av visionär karaktär. Vart tredje år beslutar Ei även om treårsmål 
som bryts ner i ettårsmål i de årliga verksamhetsplanerna.  

Ettårsmålen är formulerade utifrån områden där Ei vill åstadkomma en förflytt-
ning, det vill säga där myndigheten vill bli bättre. Resultatet av ettårsmålen redovi-
sas i årsredovisningen. 

Ei:s fyra övergripande mål är: 

Verkningsfull tillsyn och effektiv tillståndsgivning 
Ei har en verkningsfull tillsyn och en effektiv tillståndsgivning, som bidrar till väl 
fungerande energimarknader, där samhällets intresse av långsiktigt leveranssäkra 
nät, stabila priser och en hållbar utveckling balanseras. 

Tydlig regelutveckling 
Vi lämnar väl underbyggda och tydliga förslag som långsiktigt bidrar till ett ända-
målsenligt regelverk för energimarknaderna. 

Effektiv kundinformation 
Vi arbetar för att kunderna ska vara medvetna om spelreglerna på energimark-
naderna. Kunderna ska förstå sina rättigheter och kunna göra aktiva val. 

Vår vision är att skapa förutsägbarhet på 
ständigt föränderliga marknader. 
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VISION OCH MÅL 

Effektivitet 
Vi bedriver en effektiv och rättssäker verksamhet med rätt kompetens och kvalitet. 
Vi använder våra resurser väl, så att vi uppfyller vårt uppdrag med goda resultat. 

I årsredovisningen redovisas hur väl Ei uppnått ettårsmålen för 2017. Redovis-
ningen finns under kapitlen Tillsyn, prövning och tillstånd, Regelutveckling, 
Kundinformation samt Effektivitet.  

I årsredovisningen har målen bedömts enligt följande: 

 Arbetet för att nå målet har påbörjats. 

 Målet är delvis uppfyllt. 

 Målet är till största delen uppfyllt. 

 Målet är uppfyllt. 
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FÖRKLARING AV EI:S PRESTATIONSMODELL 

Förklaring av Ei:s prestationsmodell 

Prestationsredovisningen är baserad på redovisad tid och på övriga kostnader som 
är kopplade till en viss typ av verksamhet. Modellen är tydlig och mätbar och 
speglar Ei:s verksamhet på ett bra sätt. Prestationerna redovisas i volym och kostnad. 

Ei:s prestationsredovisning för 2017 består av cirka 110 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.

Regeringsuppdragen som redovisas under regelutveckling kan löpa över flera år, 
men är givetvis inte som enskilda prestationer jämförbara mellan åren. Eftersom vi 
under året lagt mycket tid på regeringsuppdragen, redovisar vi den nedlagda kost-
naden för dessa trots att arbetet med vissa av dem inte har avslutats utan fortsätter 
även under 2018. För några av regeringsuppdragen har tid lagts även under tidi-
gare år. Samtliga prestationer är inte heller mätbara i volym. Vi har därför valt att 
lägga samman vissa prestationer och redovisa en total kostnad för en viss verk-
samhet. Kostnaderna avser dock enbart nedlagd tid och kostnad under 2017. 

Kostnaderna per prestation har beräknats utifrån den tid som medarbetarna redo-
visat på respektive prestationskod och övriga bokförda kostnader i redovisningen 
kopplade till prestationskoderna. Kostnad för nedlagd tid per prestation inklude-
rar kostnad för personal samt overheadkostnad.  

Till varje prestation (eller sammanslagning av prestationer) har det kopplats en 
volym, till exempel antal beslut eller rapporter. Volymerna baseras på antalet be-
slutade ärenden i ärendehanteringssystemet (ÄHL). De beslutade ärendena är 
kopplade till respektive prestationskod utifrån klassificeringsstrukturen i ÄHL. 
Denna koppling är kvalitetssäkrad av respektive chef.  

För att få en kontinuitet över tid redovisas i årsredovisningen de prestationer där 
myndigheten lagt mest tid. Myndighetens mål för 2017 däremot, visar vilken för-
flyttning Ei vill göra. Aktiviteterna som är kopplade till målen följs upp kontinuerligt. 

Den gemensamma nämnaren mellan Ei:s ettårsmål och prestationerna är sättet de 
är kopplade till verksamhetsgrenarna. Resultatredovisningen är därför uppbyggd 
utifrån våra verksamhetsgrenar. 
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TILLSYN, PRÖVNING OCH TILLSTÅND 

Tillsyn, prövning och tillstånd 

Inom tillsynsområdet 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. Inom 
prövningsområdet tar Ei bland annat 
ställning till ansökningar om 
koncession, det vill säga tillstånd för 
el- och gasledningar. 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. 

Tillsyn, prövning och tillstånd är den verksamhetsgren som Ei lägger mest resurser 
på. Ei:s tillsynsområde omfattar de tre energislagen el, naturgas och fjärrvärme. 
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
• lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar.

Dessutom har Ei uppgifter enligt lagen (2011:710) om certifiering av 
stamnätsföretag för el och lagen (2011:7119) om certifiering av vissa 
naturgasföretag. 

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

Tillsyn, prövning och tillstånd är Ei:s största verksamhetsgren. Ei 
beslutar bland annat om tillstånd för starkströmsledningar och bereder 
ansökningar om tillstånd för naturgasledningar åt regeringen. Ei utövar 
även tillsyn över el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna.  

Verksamhetsgrenens kostnad
78 miljoner kronor

Tillsyn och
prövning 63,9 %

Övrig verksamhet
36,1 %
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TILLSYN, PRÖVNING OCH TILLSTÅND 

Ei har även uppgifter enligt ett antal EU-förordningar och direktiv inom 
energiområdet. Av dessa kan särskilt nämnas förordning (EG) nr 714/2009 om 
villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och förordning (EU) nr 
1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (REMIT).  

Ei:s tillsyn delas in i planlagd och indikationsstyrd tillsyn. De planlagda insatserna 
planeras så att tillsyn över tid sker över stora delar av regelverket. Den 
indikationsstyrda tillsynen sker som namnet antyder när det kommer indikationer, 
till exempel via myndighetens funktion för konsumentkontakt, på att reglerna inte 
följs. Under 2017 har den indikationsstyrda tillsynen bland annat skett inom tre 
områden på slutkundsmarknaden. Dessa områden är fakturaavgifter, 
förskottsbetalning och bristande avtalsinformation.  

Ei arbetar även förebyggande för att aktörerna på energimarknaderna ska ha goda 
förutsättningar att göra rätt från början. En stor del av det förebyggande arbetet 
handlar om information via Ei:s webbplats, via möten och seminarier.  

Under 2017 avslutades den stora tillsynsinsatsen av leveranskvalitet i elnäten som 
påbörjades 2016. Förutom att granska leveranssäkerhet och spänningskvalitet har 
Ei också granskat kvaliteten på data som elnätsföretagen rapporterar in till 
myndigheten. En ny tillsynsinsats gällande leveranskvalitet har startat under 2017 
och beräknas vara klar i början av 2018.  

Ei startade under andra delen av 2017 ett tillsynsprojekt för att granska om 
elhandlare och elnätsföretag följer vissa av ellagens informationsbestämmelser. 
Granskningen är ännu inte slutförd men omfattar regler om fakturainformation, 
avtalsinformation som ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås och 
information som ska lämnas till kunder med anvisat avtal. 

Ei startade efter sommaren ett tillsynsprojekt för att granska hur elnätsföretagen 
följt åtskillnadsreglerna. Insatsen är inte slutförd ännu men kommer att fokusera 
på hur gemensamma kostnader har delats upp mellan konkurrensutsatt 
verksamhet och elnätsverksamhet.  

Ei har löpande under året granskat att de uppgifter som elproducenter och större 
elförbrukare ska offentliggöra till marknaden har offentliggjorts i tid och med rätt 
innehåll. Ei har också under året besökt några av aktörerna för att följa upp vilka 
rutiner de tillämpar för att tillhandahålla sådan information till marknaden.  

Under 2017 har flera av Ei:s beslut om elnätsföretagens och gasnätsföretagens 
intäktsramar behandlats i domstol. På grund av pågående processer i domstol har 
inte tillsynen av företagens intäktsramar kunnat bedrivas i den omfattning som 
planerats. Domstolsprocesserna visar att regelverket är otydligt och Ei fick i slutet 
av 2016 ett uppdrag av regeringen att ge förslag på nya regler för elnätsföretagen 
inför perioden 2020–2023. Om förslagen genomförs kommer domstolsprocesserna 
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TILLSYN, PRÖVNING OCH TILLSTÅND 

med all sannolikhet att bli färre, däremot kommer det att bli fler detaljer som ska 
granskas och Ei:s arbete med tillsyn förväntas i så fall öka. 

Ei har under året arbetat för att korta handläggningstiderna vid 
koncessionsprövning. Ett förnyat arbetssätt, fler jurister och bättre information till 
dem som ansöker om tillstånd har gett resultat (detta redovisas under Mål 2017 – 
tillsyn, prövning och tillstånd på nästa sida). 
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TILLSYN, PRÖVNING OCH TILLSTÅND 

Mål 2017 – Tillsyn, prövning och tillstånd 

Mål Måluppfyllelse Bedömning 

1 a) Vi har genomfört en tillsynsinsats 
avseende hur åtskillnadsreglerna följs. 

Projektets slutdatum är framflyttat till juni 
2018. 

1 b) Vi har en effektiv marknadsövervakning 
för att förhindra marknadsmissbruk på el- 
och gasmarknaderna.  

Ei har nu tillgång till transaktionsdata hos 
ACER och Ei har även licensierat ett särskilt 
övervakningsverktyg. Med dessa två delar 
på plats har Ei under senare delen av året 
kunnat intensifiera arbetet med att höja 
kvaliteten och tydligheten i den stora mängd 
data som ska analyseras.  

1 c) Vi har följt upp elnätsföretagens åtgärder 
efter 2016 års tillsynsprojekt avseende 
leveranskvalitet i elnäten. 

Tillsyn har inletts mot de elnätsföretag vars 
kunder drabbades av avbrott över 24 
timmar och/eller fler än 11 avbrott under 
2016. Tillsynen avslutas i början av 2018. 

1 d) Vi har genomfört insatser för att utveckla 
vår schablonmetod för prövning av 
anslutningsärenden, metod för 
kostnadsnyttoanalyser för tillståndsprövning 
vid spänningshöjning och vår 
marknadsövervakning. 

Arbetet med att utveckla schablonmetoden 
har påbörjats, arbetet fortsätter våren 2018. 
Lärdomar från Ei:s regeringsuppdrag om 
samhällsekonomiska analyser vid 
stamnätsinvesteringar som ska redovisas 
våren 2018 bidrar till att nå målet. I Ei:s 
marknadsövervakning kan myndigheten nu 
ta del av förtagens transaktionsdata direkt 
från ACER.  

1 e) Vi har återupptagit handläggningen av 
samtliga gamla förlängningsärenden 
inkomna före den 1 juni 2013 och fattat 
beslut i ytterligare 50 av dem. Vi har också 
fattat beslut i minst 15 nya 
förlängningsärenden. 

Målet är uppfyllt. 

1 f) Vi har fattat beslut i totalt 50 ärenden  
(ej förlängningsärenden) och fattat beslut i 
samtliga nyansökningsärenden som kommit 
in före den 31 december 2014 samt påbörjat 
den formella prövningen inom fem veckor 
från det att ansökan kommit in. 

Målet är uppfyllt. 

1 g) När det gäller utformningen av sådana 
beslut som kräver koordinering med andra 
energitillsynsmyndigheter inom EU, tar vi en 
aktiv roll och verkar för att ärendena får en 
likalydande likväl som ändamålsenlig 
utformning. 

Ei för en dialog med 
energitillsynsmyndigheter inom EU vid 
beslut som enligt regelverket kräver 
koordinering med andra europeiska länder. 
Flera sådana beslut har fattats under året, 
bland annat inom regelverket för 
fastställande av riktlinjer för 
kapacitetstilldelning och hantering av 
överbelastning (CACM). 

 Arbetet har påbörjats   Målet delvis uppnått   Målet till största delen uppfyllt   Målet uppfyllt 
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TILLSYN, PRÖVNING OCH TILLSTÅND 

Prestationer och jämförelser 
Här presenteras de viktigaste uppdragen inom verksamhetsgrenen tillsyn, 
prövning och 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. En tabell med årets prestationer redovisas sist i detta 
kapitel.  

Tabell 1. Jämförelse prestationer tillsyn, prövning och tillstånd 2015–2017 

Prestationer  
tillsyn, prövning och tillstånd 

 Volym 
2017 

Kostnad 
2017 tkr 

Volym 
2016 

Kostnad 
2016 tkr 

Volym 
2015 

Kostnad 
2015 tkr 

Beslut koncessionsärenden  421 29 845 310 23 841 284 21 388 

Beslut anslutningsärenden  305 3247 231 2455 104 3167 

Beslut intäktsramar  177 6298 342 16 667 213 20 885 

Tillsyn leveranskvalitet  41 5433 53 7151 42 6489 

Anmälningsärenden  25 713 27 2340 16 2314 

Kundnära bestämmelser  20 2075     

Rapporter och PM  4  3 - 3 - 

I antalet beslutade koncessionsärenden ingår även beslut om icke-
koncessionspliktiga nät samt övriga förekommande ärendetyper inom området. 
Totalt är volymen högre än 2016. Volymökningen beror bland annat på att Ei 
under 2017 fortsatt att förändra arbetssättet i syfte att effektivisera 
handläggningsprocessen och på så sätt korta handläggningstiderna. 

Antalet beslut gällande anslutningsärenden har ökat i antal. Många ärenden rör 
anslutning av telemaster, men även privatkunder har ansökt om prövning av 
anslutningsavgiften.  

Beslut om nya intäktsramar fattas vart fjärde år. Därutöver ska Ei också fatta beslut 
om slutliga intäktsramar efter en tillsynsperiod. Under 2016 har Ei fattat beslut om 
elnätsföretagens slutliga intäktsramar för perioden 2012–2015. Därutöver har Ei 
även fattat beslut i ett stort antal omprövningsärenden vilket innebar en stor volym 
under 2016 och 2017. I kostnaden ingår även granskning av uppgifter som ligger 
till grund för elnätsföretagens slutliga intäktsramar. I kostnaden för 2017 ingår 
kostnader som Ei haft för arbetet med överklagandeprocesserna i el- och 
gasnätmålen. Kostnaden 2015 kan delvis hänföras till kostnader för juridiska 
biträden i överklagandeprocesserna i gasnätsmålen.  

I leveranskvalitet ingår den tillsyn som baseras på elnätsföretagens årliga 
avbrottsrapportering. Kostnaden för 2017 inkluderar dels arbetet att bearbeta 
avbrottsdata för 2016 som rapporterades in under 2017 och som mynnat ut i tillsyn, 
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dels kostnaden för rapporterna Rapport om leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2016 (Ei 
R2017:11), Tillsyn avseende leveranskvalitet i elnäten (Ei R2017:02) och Rapport om 
tjänster för efterfrågeflexibilitet (Ei R2017:09). 

Anmälningsärendena ingick tidigare i de kundnära bestämmelserna men 
redovisas från 2017 separerat. Anledningen är att tydligare visa hur många 
anmälningsärenden som kommer till Ei per år. Det innebär att volymen och 
kostnaden för anmälningsärendena för 2017 inte är jämförbar med 2015 och 2016 
eftersom då även volym och kostnad för kundnära bestämmelser ingick. Antalet 
beslut i anmälningsärenden för 2015 och 2016 (exkluderat leveranskvalitet) avser 
både el och gas.  

Volymen och kostnaden för året 2017 för kundnära bestämmelser blir inte 
jämförbara med 2015 och 2016 eftersom volym och kostnad för anmälningsärenden 
då ingick. 

Exempel på årets prestationer 

Prövning av nya nätkoncessioner 
Inom tillståndsområdet är det en konstant inströmning av nya koncessionsansök-
ningar. Under 2017 har det kommit in ungefär lika många nya ärenden som under 
2016. Liksom året innan kan många av ansökningarna relateras till en utbyggnad 
av det svenska elnätet såsom förstärkningar av näten och nyproduktion av till 
exempel vindkraft. Flera ansökningar gäller också reinvesteringar i ledningsnäten i 
Stockholmsområdet.  

För att klara inströmningen av ärenden och förkorta handläggningstiderna har Ei 
effektiviserat sitt arbetssätt och sin organisation vad gäller koncessionsansök-
ningar. Ei har även begärt och fått extra resurser för detta 2017. Under de senaste 
åren har fokus legat på att utveckla miljöprövningen och i högre grad än tidigare 
ställa villkor för koncessionerna.  

Resultat: Under 2017 kom det in 70 ansökningar om ny nätkoncession och under 
samma tid fattade Ei beslut om 88 nyansökningar. Vid utgången av 2017 hade Ei 84 
inneliggande ansökningar om ny nätkoncession för linje. De åtgärder som gjorts 
har gett resultat och Ei:s handläggningstider för nyansökningar är nu i snitt tolv 
månader.  

Prövning av förlängningsärenden 
Ei har en stor mängd äldre förlängningsärenden att hantera och besluta om. Under 
de senaste tre åren har Ei satt extra fokus på att minska ärendebalansen vad gäller 
förlängningsärenden bland annat genom att effektivisera både organisation och 
arbetssätt. Många av förlängningsärendena kräver att de sökande lämnar in kom-
pletteringar i en omfattning som gör att flera av dessa ärenden i princip kräver 
samma arbetsinsats som nyansökningar.  
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Resultat: Ei har under 2017 fattat beslut om sammanlagt 84 förlängningsansök-
ningar. Vid 2017 års början hade Ei 293 inneliggande förlängningsansökningar. Vid 
utgången av 2017 hade Ei 267 inneliggande ansökningar om förlängning av nät-
koncession för linje. Denna siffra inkluderar alla förlängningsärenden som kommit 
in till och med 31 december 2017.  

Tillstånd för naturgas 
Ei har inte fått in några koncessionsansökningar för naturgas under 2017. 

Under förgående år, 2016, kom en ansökan in till Ei för en LNG-terminal (liquefied 
natural gas), en förgasningsanläggning enligt den terminologi som används i 
naturgaslagen, med tillhörande naturgasledning för överföring av naturgas.  

Resultat: Ärendet om LNG-terminal är under beredning på Ei, vilket ska resultera 
i ett yttrande till regeringen. Ei beräknar att yttrandet kan skickas till regeringen 
under första kvartalet 2018. 

Projekt av gemensamt intresse påbörjat 
Ei har påbörjat handläggningen av ett så kallat PCI-ärende (Project of common 
interest). Det är Svenska kraftnät som skickat in en ansökan till Ei om att få bygga 
en 400 kV ledning från Ekhyddan via Nybro till Hemsjö. Projektet finns med på 
EU-kommissionens lista över projekt av gemensamt intresse. 

Resultat: Eftersom det är ett PCI-ärende ska ansökningen behandlas enligt en viss 
process som gäller för alla EU-länder. Under 2017 har Ei tagit emot och granskat 
Svenska kraftnäts ansökningshandlingar och därefter konstaterat och tagit beslut 
om att de är kompletta. Ei:s beslut överklagades till förvaltningsrätten, men 
avslogs. Därmed kan Ei inleda arbetet med själva tillståndsprocessen. 

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. Antalet anslutningsärenden som kommer in till 
Ei under 2017 har ökat jämfört med året innan. I maj fattade förvaltningsrätten 
beslut om att den schablonmetod som Ei använder för bedömning av skäliga 
avgifter för de vanligaste anslutningarna i de mest betydande delarna kan fortsätta 
användas. Under hösten har ett arbete påbörjats att uppdatera schablonmetoden 
med bland annat ny statistik.  
 
Resultat: Under 2017 har Ei fattat 305 beslut i anslutningsärenden. Ei:s 
handläggning av anslutningsärenden har, med undantag av ett tiotal ärenden, 
kunnat ske inom de fyra månader som lagen föreskriver. Då den föreskrivna tiden 
överskridits har detta godkänts av sökanden. 



[DOKUMENTETS 
RUBRIK] 

     

 

  
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2017 25 

 

TILLSYN, PRÖVNING OCH TILLSTÅND 

Frågan om elnätsföretagens intäktsramar 2016–2019 avgjord i domstol 
Under 2015 tog Ei beslut om intäktsramar för cirka 180 redovisningsenheter för 
tillsynsperioden 2016–2019. Av dem överklagade cirka 80 Ei:s beslut. 
Överklagandena avsåg i huvudsak avkastningen (kalkylräntan) som Ei hade 
fastställt till 4,53 procent. 

Resultat: I december 2016 kom förvaltningsrättens domar. Förvaltningsrätten gav 
delvis elnätsföretagen rätt och fastställde kalkylräntan till 5,85 procent. Ei 
överklagade beslutet till kammarrätten. I november 2017 meddelade kammarrätten 
att Ei inte beviljas prövningstillstånd.  

Kammarrätten meddelar dom gällande naturgasföretagens intäktsramar  
Ei fattade under 2014 beslut gällande naturgasföretagens intäktsramar för perioden 
2015–2018. Fyra av nio beslut överklagades av gasnätsföretagen och i november 
2015 hölls muntlig förhandling i förvaltningsrätten. I början av februari 2016 
meddelade förvaltningsrätten sin dom och gav Ei rätt på flera viktiga punkter. 
Men vad gäller avskrivningstider och delar av kalkylräntan ansåg Ei att domarna 
ger gasnätsföretagen möjlighet att ta ut orimligt höga avgifter av sina kunder. Ei 
överklagade därför domarna till nästa instans, det vill säga till kammarrätten. 

Resultat: I november 2017 meddelade kammarrätten dom och gav företagen rätt 
vad gäller beräkningsmetod för kalkylränta och avskrivningstid för gastrans-
missionsledningar. Ei valde att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomsto-
len. 

Tilläggsbeslut om elnätsföretagens intäktsramar 
Efter varje tillsynsperiod (vart fjärde år) stämmer Ei av elnätsföretagens intäktsra-
mar för att se att den prognos som beslutet om intäktsram bygger på stämmer. Om 
ett elnätsföretags intäkter avviker från intäktsramen påverkar det intäktsramen för 
den kommande tillsynsperioden. Om företagets intäkter har varit lägre än vad ra-
men medger innebär det att intäktsramen för kommande period höjs med motsva-
rande belopp. Om elnätsföretaget har överskridit ramen minskar intäktsramen för 
den kommande perioden. 

Resultat: Våren 2017 fattade Ei 186 tilläggsbeslut. Ett antal elnätsföretag fick ökad 
intäktsram för tillsynperioden 2016–2019. I Ei:s beslut framgår att detta belopp inte 
kan föras vidare ytterligare en tillsynsperioden, det vill säga till 2020–2023. Just 
denna del överklagades av elnätsföretagen. I november 2017 meddelade förvalt-
ningsrätten att samtliga överklaganden avvisas.  

Tillsyn över åtskillnadsregler 
Ett tillsynsprojekt har startat för att säkerställa att elnätsföretag och gasnätsföretag 
följer bestämmelser i ellagen respektive naturgaslagen om ekonomisk åtskillnad 
mellan nätverksamhet och övrig verksamhet. Bland annat granskar Ei hur en 
koncern fördelar de gemensamma kostnaderna eftersom ett el- eller gasnät inte får 
subventionera andra verksamheter i koncernen. 
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Resultat: Under 2017 har en pilotstudie gjorts där Ei har tagit fram en metod för 
tillsynen. En granskning av fyra företag har också påbörjats. År 2018 ska ytterligare 
35 företag granskas. Samtliga granskningar beräknas vara klara till sommaren 
2018.  

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. 

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2016 (Ei R2017:11) 
Ei sammanställer varje år en rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Årets 
rapport bygger på statistik för 2016. Undersökningen visar att medelavbrottstiden 
per kund var 76 minuter. Det är det näst lägsta värdet sedan Ei började mäta detta 
2003. Nytt i årets rapport är bland annat att statistiken går att utläsa per kommun 
och att det också finns statistik över antal hushållskunder som någon gång under 
året matat in el på nätet. 
 
Resultat: Ei vill med rapporten uppmärksamma utvecklingen av leveranssäker-
heten i de svenska elnäten. Sammanställningen används också som ett underlag 
för Ei:s tillsyn och regelutveckling.  
 
Ei har granskat leveranskvaliteten i elnäten 
Elnätsföretagen är skyldiga att hålla en god leveranskvalitet i sina elnät. Under 
2017 har Ei granskat om elnätsföretagen lever upp till ellagens krav vad gäller 
avbrott. Granskningen baseras på uppgifter från 2016. I ellagen finns krav om att 
avbrott normalt inte får vara längre än 24 timmar och reglerna i Ei:s föreskrifter 
anger att fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår kan 
betraktas som dålig leveranskvalitet.  
 
Resultat: Granskningen visar att 33 elnätsföretag hade för många eller för långa 
avbrott under 2016. Företagen har därför förelagts att beskriva vilka åtgärder de 
ska vidta för att minimera antalet avbrott. De måste även skicka in en tidsplan till 
Ei som beskriver när åtgärderna ska vara genomförda. Granskningen beräknas 
vara avslutad våren 2018. 

Rapport om Sveriges el- och naturgasmarknad 2016 (Ei R2017:04) 
Varje år sammanfattar Ei föregående års utveckling på den svenska el- och 
naturgasmarknaden. Rapporten omfattar regleringsfrågor, konkurrensfrågor och 
frågor om försörjningstrygghet. Strukturen på rapporten har tagits fram i 
samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter och EU-kommissionen. 
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Rapporten finns också på engelska The Swedish electricity and natural gas market (Ei 
R2017:06). 

Resultat: Den engelska versionen skickades till CEER enligt plan och finns 
tillgänglig tillsammans med övriga medlemsstaters nationella rapporter på CEER:s 
webbplats. 

Indikationsstyrd tillsyn elhandel 
Ei har under året fått in ett antal klagomål från konsumenter. När det gäller 
ellagens konsumentnära bestämmelser försöker Ei anpassa tillsynen utifrån de 
klagomål som myndigheten tar emot. Den indikationsstyrda tillsynen under 2017 
har främst inriktats på ellagens bestämmelser vad gäller fakturaavgifter, 
förskottsbetalning och avtalsinformation. 

Resultat: Ei har startat ett antal tillsynsinsatser efter klagomål från konsumenter 
eller vid andra indikationer på att elhandlare inte följer ellagens konsumentnära 
bestämmelser. Ei:s tillsyn resulterar ofta i ett föreläggande som i vissa fall även är 
förenat med ett vitesbelopp. 

Planlagd tillsyn elhandel 
Ei startade under andra delen av 2017 ett tillsynsprojekt för att granska om 
elhandlare och elnätsföretag följer vissa av ellagens informationsbestämmelser. 
Granskningen omfattar regler om fakturainformation, avtalsinformation som ska 
lämnas till konsumenten innan avtalet ingås och information som ska lämnas till 
kunder med anvisat avtal. 

Resultat: Granskningen beräknas vara slutförd under 2018.  

Tillsyn avseende leveranskvalitet i elnäten (Ei R2017:02) 
Under 2016 genomförde Ei en större tillsynsinsats avseende leveranskvaliteten i 
elnäten. I projektet ingick tillsyn av leveranssäkerheten, spänningskvaliteten och 
kvaliteten i de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei. 
Målsättningen med tillsynen har varit att följa upp att elnätsföretagen genomför 
åtgärder som främjar leveranskvaliteten i elnätet både på kort och lång sikt.  

Resultat: Tillsynen visar att cirka 40 företag inte följer reglerna vad gäller 
leveranskvalitet och kvalitet i inrapporterade uppgifter. Vid tillsynen var företagen 
tvungna att beskriva vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa en 
god kvalitet i elöverföringen och för att säkerställa att de uppgifter som 
rapporteras till Ei är korrekta. Ei har bedömt att förtagens åtgärder är tillräckliga 
och under våren 2017 redovisades resultatet av tillsynen i rapporten Tillsyn 
avseende leveranskvaliteten i elnäten (Ei R2017:02). 

Tjänster för efterfrågeflexibilitet (Ei R2017:09) 
Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa krav som gör att företag inte kan erbjuda 
tjänster för ändrad elförbrukning. Enligt elförordningen har Ei i uppdrag att 
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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 flexibilitetstjänster. 

Resultat: Undersökningen visar att elnätsföretagen inte ställer några krav på 
leverantörer av tjänster för efterfrågeflexibilitet som gör det svårare att 
tillhandahålla sådana tjänster. De flesta elnätsföretag är positiva till att använda 
efterfrågeflexibilitet, men de anger att de idag saknar incitament för att själva 
utveckla den typen av tjänster. Resultatet redovisas i rapporten Tjänster för 
efterfrågeflexibilitet – Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för 
tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning (Ei R2017:09).  

Tillsyn enligt REMIT 
Ei har i uppdrag att bedriva tillsyn enligt lagen (2013:385) om ingripande mot 
marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter, som i sin tur hänvisar 
till EU:s lagstiftning som kallas REMIT. REMIT är en förkortning av Regulation on 
Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (EU) nr 1227/2011. Förord-
ningen förbjuder insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan på de europe-
iska grossistmarknaderna för energi. På svenska heter förordningen Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om 
integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. Enligt regelverket ska 
Ei samarbeta med ACER vid utredning av ett misstänkt brott mot förordningens 
förbud. Ei överlämnar i ett senare skede ärenden till Ekobrottsmyndigheten om det 
finns skäl att anta att det skett en överträdelse av förbuden. 

Resultat: Under 2017 har Ei upprättat anslutning mot de centrala systemen hos 
ACER, där Ei får full tillgång till transaktionsdata som ligger till grund för den 
löpande övervakningen av den svenska el- och gasmarknaden. Ei har under året 
också licensierat ett särskilt övervakningsverktyg. Med dessa två delar på plats, 
har Ei under senare delen av året kunnat intensifiera arbetet med att höja kvali-
teten och tydligheten i den stora mängd data som ska analyseras. Detta arbete 
kommer att fortsätta under 2018. 

Parallellt med dessa insatser har Ei även fortsatt att delta i utvecklingen av rutiner 
och riktlinjer för övervakning och internationellt samarbete som sker på europeisk 
och nordisk nivå. Ei har även kontinuerligt haft tillsyn över de marknadsmed-
delanden som aktörer ska offentliggöra enligt transparensförordningen eller 
REMIT samt på tips från marknadsaktörer och marknadsplatser utrett misstänkta 
brott mot REMIT.  

Tillsyn enligt transparensförordningen 
Ei har tillsynsansvar över transparensförordningen som började tillämpas 2015 
(Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande 
och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I 
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009). Syftet med 
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förordningen är att öka öppenheten och ge elmarknadens aktörer, oavsett storlek, 
samma möjligheter till information.  

Resultat: Tillsynen sker enligt en uppsatt plan och sju tillsynsbesök har genomförts 
under året. Ei gör även, som en integrerad del i övervakningen av REMIT, en 
löpande granskning av de uppgifter som aktörerna offentliggör om otillgänglighet 
i produktion, förbrukning och överföring (marknadsmeddelanden). Det innebär att 
Ei i sitt arbete med att kartlägga otillbörlig marknadspåverkan även granskar så att 
aktörer rapporterar enligt transparensförordningen. Ei för även en löpande dialog 
med aktörerna om regelverket och utformningen av olika marknadsmeddelanden i 
syfte att tydliggöra vilka krav som transparensförordningen ställer.  

Tillsyn enligt nya EU-regelverk 
Under de senaste åren har EU:s medlemsstater utarbetat och beslutat en mängd 
nya regler för el- och gasmarknaderna, så kallade kommissionsriktlinjer och nätfö-
reskrifter. Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter är ett steg mot att skapa en ge-
mensam inre marknad för el och gas inom EU. Det ska öka försörjningstryggheten, 
bidra till hållbar energiförsörjning och stärka konkurrensen på el- och gasmark-
naderna till nytta för Europas energikunder. Sedan flera år tillbaka finns också 
gemensamma rättsligt bindande regler som sätter spelreglerna för gränsöverskri-
dande handel med el och gas mellan medlemsstaterna. Kommissionsriktlinjer och 
nätföreskrifter gör att EU:s regelverk blir mer detaljerat. 

De regler som trädde i kraft redan 2015 och 2016 har inneburit att Ei under året har 
tagit flera beslut enligt det nya regelverket. Under 2017 har ytterligare några nya 
regler trätt i kraft. Ei arbetar med genomförandet av reglerna och prövar de ären-
den som följer av de nya reglerna. Senare blir Ei:s roll att utöva tillsyn över att reg-
lerna, och de beslut som fattats med stöd av det nya regelverket, följs.  

Kommissionsriktlinje om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av 
kapacitet (FCA)  
Kommissionsriktlinjen anger metoder för beräkning av långsiktiga kapacitetstill-
delningsregler mellan olika områden (för alla tidsramar utom dagen före-mark-
naden och intradagsmarknaden) samt hantering av risksäkringsprodukter. 
Kommissionsriktlinjen trädde i kraft 2016. 

Resultat: De nordiska tillsynsmyndigheterna har tillsammans samlat in uppgifter 
för att utvärdera möjligheterna till finansiell prissäkring av elhandel i varje 
nordiskt elområde. Ei har även anordnat möten med de baltiska 
tillsynsmyndigheterna och den polska tillsynsmyndigheten för samma sak. Ei har 
därefter fattat beslut koordinerat med den danska tillsynsmyndigheten rörande 
elområdesgränserna DK1-SE3 och DK2-SE4, med den polska tillsynsmyndigheten 
rörande PL-SE4 och den litauiska tillsynsmyndigheten rörande LT-SE4. I de 
danska ärendena och i det litauiska fattades beslut om att åtgärder behöver vidtas. 
Förslag till åtgärder kom därefter in från berörda transmissionsnätsoperatörer i 
mitten av november. Ei och de andra berörda tillsynsmyndigheterna ska nu 
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granska förslagen till åtgärder och därefter ta beslut om åtgärderna ska godkännas. 
Beslutet ska fattas individuellt av respektive tillsynsmyndighet, vilket för Sveriges 
del kommer att ske 2018. 

Kommissionsriktlinje om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastning (CACM)  
Kommissionsriktlinjen innehåller harmoniserade minimiregler för den slutgiltiga 
gemensamma dagen före- och intradagskopplingen. Dessa regler ska skapa en 
tydlig rättslig ram för ett effektivt och modernt system för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastning. Riktlinjen innehåller också bestämmelser för hur 
konkurrens mellan elbörser i Europa ska etableras. Riktlinjen trädde i kraft 2015. 
Enligt kommissionsriktlinjen ska de systemansvariga för överföringssystemen 
(systemansvariga) och nominerade elmarknadsoperatörer (elbörser) ta fram förslag 
på metoder och villkor som individuellt ska godkännas av respektive tillsynsmyn-
dighet i EU. Om godkännandet av villkor och metoder kräver ett beslut av mer än 
en tillsynsmyndighet ska de behöriga tillsynsmyndigheterna samråda, samordna 
och driva ett nära samarbete med varandra för att säkerställa att metoderna eller 
villkoren kan godkännas av samtliga behöriga tillsynsmyndigheter. För att koordi-
nera besluten har EU:s tillsynsmyndigheter under 2016 etablerat en gemensam 
funktion; Energy Regulators Forum (ERF) där koordineringen sker. Om behöriga 
tillsynsmyndigheter inte kan enas om metoder eller villkor ska ACER fatta ett be-
slut om metoden eller villkoren. Ei deltar även i ACER:s beslutsfattande genom att 
tillfälle ges att lämna synpunkter under handläggningen och eftersom ett ACER-
beslut kräver godkännande av tillsynsnämnden, där Ei är ledamot.   
 
Resultat: Under 2017 har Ei fattat åtta beslut inom regelverket för CACM och 
ACER har fattat två beslut. 
 
Nätföreskriften för nätanslutning av generatorer (RfG) 
Nätföreskriften definierar krav på produktionsanläggningar som ansluts till 
elnätet. Föreskriften trädde i kraft 2016. 
 
Resultat: I februari 2017 fattade Ei beslut om kriterier för att bevilja undantag från 
en eller flera bestämmelser i RfG. Kriterierna har tagits fram efter samråd med 
berörda systemansvariga och ägare av kraftproduktionsanläggningar, samt med 
andra intressenter som Ei anser vara berörda av nätföreskriften. 

Nätföreskriften om nätanslutning för förbrukning (DCC) 
Nätföreskriften om nätanslutning för förbrukning (DCC) handlar om anslutning av 
förbrukning till elnät och definierar krav på befintliga och nya väsentliga 
elanvändare som är förbrukare. Föreskrifterna bidrar till att främja en 
välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor. De ska även 
främja systemsäkerheten. Föreskriften trädde i kraft 2016. 

Resultat: I maj 2017 fattade Ei beslut om kriterier för undantag från en eller flera 
bestämmelser i nätföreskriften. Kriterierna har tagits fram efter samråd med 
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berörda systemansvariga, ägare av förbrukningsanläggningar anslutna till 
stamnätet och de som tillhandahåller tjänster för efterfrågeflexibilitet till elnät samt 
med andra intressenter som Ei anser vara berörda av nätföreskriften. 

Nätföreskrift för nätanslutning av likström (HVDC) 
Nätföreskriften för nätanslutning av likström (HVDC) behandlar anslutning av 
HVDC-förbindelser (ledningar med högspänd likström) till elnätet. Nätföreskriften 
behandlar också anslutning av HVDC-anslutna produktionsenheter. Föreskriften 
trädde i kraft 2016. 

Resultat: I maj 2017 fattade Ei beslut om kriterier för undantag från en eller flera 
bestämmelser i HVDC. Kriterierna har tagits fram efter samråd med berörda 
systemansvariga, ägare av HVDC-anläggningar och ägare av kraftparksmoduler 
anslutna genom likström till elnät samt med andra intressenter som Ei anser vara 
berörda av nätföreskriften. 

Tillsyn på internationell nivå 
Ei har en roll även i tillsynen av den inre marknaden för el och gas genom den 
europeiska energitillsynsmyndigheten ACER. 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 samt förslag 
till förändringar och förbättringar för att säkerställa efterlevnaden av regelverken.  

Ei:s generaldirektör är ledamot av ACER:s tillsynsnämnd. Tillsynsnämndens 
uppgift är att ge råd till ACER:s chef i den löpande verksamheten och innan ACER 
offentliggör yttranden, rekommendationer och förslag till vissa beslut ska 
tillsynsnämnden godkänna dessa. I dessa fall måste ACER ha stöd av en 
kvalificerad majoritet av tillsynsnämndens ledamöter. 

Ei deltar även i CEER. Ei:s generaldirektör är ledamot av CEER:s generalförsam-
ling och under hösten 2017 valdes Ei:s generaldirektör in som en av fem vicepresi-
denter i CEER:s styrelse. CEER är en frivillig organisation där knappt 30 europe-
iska länders tillsynsmyndigheter deltar. Även CEER genomför viss uppföljning av 
hur EU:s regelverk följs av marknadens aktörer.   

Resultat: ACER har under 2017 beslutat om 24 yttranden och 5 beslut. ACER har 
även utarbetat 16 rapporter som visserligen inte har statusen av yttranden eller 
beslut, men där ACER:s arbetsgrupper och tillsynsnämnden varit involverad i 
handläggningen. Yttrandena riktar sig till transmissionsnätsoperatörerna och 
syftar till att ge synpunkter på exempelvis arbetsprogram, infrastrukturplaner och 
scenarioanalyser. Ei har deltagit i handläggningen av ACER:s yttranden, beslut och 
rapporter dels genom att lämna synpunkter och underlag då ärendena beretts i 
arbetsgrupper, dels genom att delta i handläggningen av ärendena då de beretts i 
tillsynsnämnden.  
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Besluten avser sådana ärenden som prövats med stöd av kommissionsriktlinjen för 
fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning 
(CACM) samt kommissionsriktlinjen om förhandstilldelning av kapacitet (FCA).  

Bland de rapporter som ACER producerat under året kan till exempel nämnas 
Market Monitoring Report som årligen beskriver ACER:s granskning av el- och 
gasmarknaden. Den består av fyra fokusområden: grossistmarknaden för el, 
grossistmarknaden för gas, slutkundsmarknaden för el- och gas respektive 
kundens roll på el- och gasmarknaden. CEER har under året gjort fyra rapporter 
som fokuserar på tillsyn.  
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Tabell 2. 2017 års prestationer inom tillsyn, prövning och tillstånd 

Prestationer tillsyn, prövning och tillstånd Volym 
2017 

Kostnad  
2017 tkr 

Beslut nätkoncession, linje-/område el 351 28 417 

Beslut koncession gas 0 169 

Antal prövning/beslut IKN 32 520 

Tillsyn koncession el 38 740 

Beslut anslutningsärenden 305 3247 

Beslut intäktsramar el* 177 3728 

Beslut intäktsramar gas* 0 794 

Intäktsramar domstolsprocesser el** 0 1460 

Intäktsramar domstolsprocesser gas** 0 316 

Beslut tillsynsärenden, leveranskvalitet*** 41 5433 

Beslut kundnära bestämmelser elnät**** 6 238 

Beslut kundnära bestämmelser gas**** 3 - 

Beslut kundnära bestämmelser elhandel**** 11 1824 

Beslut kundnära bestämmelser fjärrvärme**** 0 13 

Anmälan elnät**** 24 486 

Anmälan gasnät**** 1 16 

Anmälan elmarknad**** 0 179 

Anmälan gasmarknad**** 0 32 

Anmälan fjärrvärme**** 0 - 

Beslut metodgodkännande el  6 78 

Beslut metodgodkännande gas 0 - 

Övriga prövningsärenden***** 2 303 

Övrig tillsyn****** 969 7834 

Tillsyn EU-förordningar el, gas och marknad exkl.  
transparensförordningen  
Deltagande i ACER:s och CEER:s beslut, yttranden och rapporter******* 

24 
 

49 

14 187 

Tillsyn transparensförordningen  34 283 

Tillsyn enligt REMIT 21 6475 

*Beslut om nya intäktsramar fattas vart fjärde år. Under 2017 har Ei fattat beslut om omprövningar gällande 
elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2016–2019. 
**Från 2017 redovisas kostnaderna för arbetet med överklagandeprocesserna i el- och gasnätsmålen. 
***Inkluderar arbetet planlagd och egeninitierad tillsyn. Kostnaden 2017 inkluderar även kostnaden för 
rapporterna Rapport om leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2016 (Ei R2017:11), Tillsyn avseende leveranskvalitet i 
elnäten (Ei R2017:02) och Rapport om tjänster för efterfrågeflexibilitet (Ei R2017:09). 
****Anmälningsärendena ingick tidigare i de kundnära bestämmelserna men redovisas från 2017 separerat.  
*****Från 2017 redovisas övriga prövningsärenden såsom prövning av ersättning för nätnyttan, prövning av 
nättariff för mindre produktionsanläggningar och prövning för kostnader för mätning. 
******Från 2017 redovisas också övrig tillsyn. Där ingår arbetet med att granska inrapporterade uppgifter, tillsyn 
över mätning samt övrig tillsyn elnät.   
*******Se i tabell 3 och 4 vilka beslut, yttranden och rapporter Ei deltagit i. 
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Ei har uppgifter enligt ett antal EU-förordningar och direktiv inom energiområdet. 
Under tillsyn EU-förordningar el, gas och marknad exklusive transparensförord-
ningen redovisas kostnaderna för ärenden med anledning av detta. I övrigt 
redovisas här kostnader Ei har för att delta i den tillsyn som ACER utför för att 
säkerställa att EU:s regelverk gällande el- och gasmarknaden följs. Ei deltar i 
framtagandet av rekommendationer och yttranden och i ACER:s olika 
arbetsgrupper. Även den kostnad som hänförs till Ei:s arbete med uppföljning och 
genomförande av antagen lagstiftning redovisas här.  

Tillsyn transparensförordningen avser Ei:s arbete med tillsyn av regelverket 
liksom information om tolkningen av regelverket. Ei:s uppgift är att se till att de 
elproducenter och förbrukare av el som omfattas av regelverket redovisar vissa 
fundamentala marknadsdata korrekt.  

Tillsyn enligt REMIT motsvarar nedlagt arbete som genomförts avseende dels 
enskilda ärenden, dels den löpande marknadsövervakningen. Här redovisas också 
kostnader hänförliga till utvecklingen av tillsynen enligt REMIT samt arbetet med 
att stötta marknadsaktörerna i registreringsprocessen.  

Ei deltar i flera olika arbetsgrupper inom organisationerna ACER och CEER. 
Organisationerna tar årligen fram ett antal rapporter inom tillsynsområdet vilka 
redovisas i tabellerna nedan.  

Tabell 3. Internationella rapporter, yttranden och beslut från ACER inom tillsynsområdet 

Internationella rapporter, yttranden och beslut från ACER där Ei har deltagit  

Rapporter  

ACER Gas Regional Initiative Status Review Report 2016 februari 

Overview of cross-border cost allocation decisions - Status update as of January 2017 mars 

ACER 2017 Implementation Monitoring Report on Contractual Congestion at Interconnection Points maj 

Consolidated Report on the progress of electricity and gas projects of Common Interest for the 
year 2016 

juli 

ACER Market Monitoring Report 2016 – electricity and gas retail markets oktober 

ACER Market Monitoring Report 2016 – gas oktober 

ACER Market Monitoring Report 2016 – electricity oktober 

AGTM metrics 2016 – statistical compendium oktober 

ACER Market Monitoring Report 2016 – summery oktober 

Market Monitoring Report 2016. Consumer protection and empowerment  oktober 

First ACER Implementation Monitoring Report of the Network Code on Requirements for Grid 
Connection of Generators 

november 

ACER Report on the implementation of the Balancing Network Code (Second edition) Volume I november 

ACER Report on the implementation of the Balancing Network Code (Second edition) Volume II november 

First ACER Implementation Monitoring Report of the Network Code on Interoperability and 
Data Exchange 

december 

ITC Monitoring Report 2017 december 
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Tabell 4. Internationella rapporter och yttranden från CEER inom tillsynsområdet 

Internationella rapporter och yttranden från CEER där Ei har deltagit  

CEER 2017 Handbook for National Energy Regulators -  How to assess retail market functioning januari 

CEER Report on Investment Conditions in European Countries januari 

CEER Report on Power Losses oktober 

NRAs sanctioning and investigating power oktober 

Yttranden  

ACER Opinion 01-2017 on the ENTSO-E draft TYNDP 2016 februari 

ACER Opinion 02-2017 on the first update of the Manual of Procedures for the ENTSO-E 
Central Information Transparency Platform 

februari 

ACER Opinion 03-2017 on the ENTSO-E Winter Outlook Report 2016/2017 and Summer 
Review 2016 

februari 

ACER Opinion 04-2017 on the Adoption of Common Network Operation Tools by ENTSOG februari 

ACER Opinion 05-2017 on the draft ENTSO-E Guideline for CBA of Grid Development Projects mars 

ACER Opinion 06-2017 on the ENTSOG draft TYNDP 2017 mars 

ACER Opinion 07-2017 on ENTSOS' draft consistent and interlinked electricity and gas market 
and network model 

april 

ACER Opinion 08-2017 on Electricity Projects in NDPs and EU TYNDP 2016 april 

ACER Opinion 09-2017 on ENTSO-E's recommendations on technical cooperation for  
third-country TSOs 

april 

ACER Opinion 10-2017 on the application of Article 30(2) of Commission Regulation (EU) 
2016-1719 

april 

ACER Opinion 11-2017 on ENTSOG's Summer Supply Outlook 2017 augusti 

ACER Opinion 12-2017 on the ENTSO-E Annual Report 2016 augusti 

ACER Opinion 13-2017 on the draft regional lists of proposed gas projects of common interest 
2017 

oktober 

ACER Opinion 14-2017 on the draft regional lists of proposed electricity projects of common 
interest 2017 

oktober 

ACER Opinion 15-2017 on the draft 2nd ENTSOG CBA Methodology november 

ACER Opinion 16-2017 on the ENTSO-E FCA november 

ACER Opinion 17-2017 on the ENTSO-E SOR 2017 and WR 2016-2017 november 

ACER Opinion 18-2017 on the ENTSOG Annual Report 2016 november 

ACER Opinion 19-2017 on the ENTSO-E Research and Innovation Implementation Plan  
2017-2019 

november 

ACER Opinion 20-2017 on CNMC request under Article 7(6) december 

ACER Opinion 21-2017 on ENTSOG's 2018 draft Annual Work Programme  december 

ACER Opinion 22-2017 on ENTSO-E's TYNDP Guidelines 2018  december 

ACER Opinion 23-2017 on the draft ENTSO-E Annual Work Programme 2018 december 

ACER Opinion 24-2017 on ENTSOG's Winter Supply Outlook 2017-2018 december 

Beslut  

ACER Decision on HAR oktober 

ACER Decision on NEMOs HMMCP for single day-ahead coupling november 

ACER Decision on NEMOs HMMCP for single intraday coupling november 

ACER Decision on SEE HAR annex proposal december 

ACER Decision on CIDM december 
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Regelutveckling 

Ei lämnar förslag till ändringar i regelverk eller till andra åtgärder för att främja 
el-, naturgas- och fjärrvärmemarknadens funktion. Ei deltar även i arbetet med 
att utveckla marknaderna för el och naturgas i Norden och i Europa.  
 
Ei ska enligt instruktionen följa och 
analysera utvecklingen på el-, 
naturgas- och 
fjärrvärmemarknaderna, lämna 
förslag till ändringar i regelverk eller 
till andra åtgärder för att främja 
marknadernas funktion. Ei ska också 
främja efterfrågeflexibilitet på 
elmarknaden och verka för 
energieffektivitet och effektiv 
konkurrens på elmarknaden och 
naturgasmarknaden. 

För Sveriges räkning ska Ei bidra till utvecklingen av regelverk inom Norden och 
EU för att skapa likvärdiga förutsättningar på el- och naturgasmarknaderna och 
undanröja hinder för en gränsöverskridande handel med el och naturgas. Ei ska 
också samarbeta med europeiska energitillsynsmyndigheter. Detta sker inom 
ramen för organisationerna ACER, CEER och NordREG. Ei ska vid behov utbyta 
erfarenhet och kunskap inom myndighetens ansvarsområde med 
energitillsynsmyndigheter inom och utanför EU. Detta sker bland annat inom 
ramen för Ei:s deltagande i OECD Network of Economic Regulators men även 
genom att för särskilda och avgränsade insatser bistå andra organisationer, 
exempelvis Forum för smarta elnät och Kommerskollegium, med relevant expertis. 

Ei:s övriga regelutveckling vilar på två ben, regeringsuppdrag (regleringsbrev, 
särskilda beslut och uppdrag i myndighetsinstruktionen) och egeninitierade 
utredningar och aktiviteter inom Ei:s ansvarsområde.  

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. Vissa uppdrag är mer processinriktade, såsom att för svensk räkning 
skapa likvärdiga förutsättningar på el- och gasmarknaden på EU-nivå. Den 
egeninitierade regelutvecklingen kan genomföras i olika former, såsom 
utredningar som exempelvis resulterar i rapporter, lagförslag eller ändrade 

Verksamhetsgrenens kostnad 
39 miljoner kronor

Regelutveckling
32,0 %

Övrig verksamhet
68,0 %
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föreskrifter och allmänna råd, eller deltagande i internationellt samarbete med 
övriga tillsynsmyndigheter.  

Under året har Ei arbetat med ett antal stora uppdrag vad gäller regelutveckling på 
nationell nivå: regeringsuppdraget om ny modell för elmarknaden, uppdraget om 
ny reglering för elnätsföretagens intäktsramar inför perioden 2020–2023 samt 
regeringsuppdraget att ta fram författningsförslag för funktionskrav på elmätare. 
Under 2017 har Ei även arbetat med regeringsuppdraget om att ta fram riktlinjer 
för samhällsekonomiska analyser inför byggandet av ny överföringskapacitet för 
el. Det sistnämnda uppdraget ska redovisas april 2018. 

På den internationella arenan har Ei bland annat analyserat och lämnat synpunkter 
på EU-kommissionens lagförslag Ren energi för alla i Europa samt fattat ett stort 
antal beslut med direkt koppling till EU:s nätföreskrifter och 
kommissionsriktlinjer.  

Mål 2017 – Regelutveckling 
Mål Måluppfyllelse Bedömning 
2 a) Vi har genomfört insatser 
som bidrar till att utveckla och 
förbättra EU:s regelverk i syfte 
att uppnå en väl fungerande 
elmarknad. 

Ei arbetar aktivt med att analysera EU:s lagförslag Ren 
energi för alla i Europa och bistår Miljö- och energideparte-
mentet med underlag. Arbetet med lagförslaget sker även 
tillsammans med Ei:s samarbetsorganisationer i Norden och 
Europa, det vill säga NordREG, ACER och CEER. 

2 b) Vi har genomfört de 
utredningsuppdrag som vi  
fått av regeringen. 

I juni överlämnades rapporten Ny modell för elmarknaden. I 
oktober överlämnades rapporten Nya regler för 
elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 och i november 
överlämnades rapporten Funktionskrav på elmätare – 
författningsförslag till regeringen. 
En utredning om samhällsekonomiska analyser vid 
stamnätsinvesteringar pågår och ska redovisas våren 2018. 

2 c) Vi har utvärderat och 
lämnat förslag till ändringar i 
metoden för beräkning av 
intäktsramar för tillämpning 
tillsynsperioden 2020–2023. 

Regeringsuppdraget om förslag till ändringar i 
intäktsramsregleringen lämnades till regeringen i oktober 
som planerat. Förslaget finns redovisat i rapporten Nya 
regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023. 

2 d) Förslag till 
författningsändringar avseende 
funktionskrav på elmätare. 

Rapporten Funktionskrav på elmätare – författningsförslag 
överlämnades till regeringen som planerat den 1 november. 

2e) Vi har tagit fram 
föreskrifter om vilken 
information en elhandlares 
faktura ska innehålla. 

Ei kan konstatera att viktiga punkter redan lagts till i 
förordning, vilket gör att behovet av nya föreskrifter inte 
längre finns.  

2 f) Vi har under året varit aktiva 
i debatten om hur regelverket 
för el- och gasmarknaden bör 
utformas för väl fungerande 
marknader i framtiden. 

Ei har aktivt arbetat med EU:s lagförslag Ren energi för alla i 
Europa och publicerat information om hur myndigheten ser 
på förslagen. Ei har även deltagit i arbetsgrupper inom CEER 
och ACER för utvecklingen av lagförslaget. Tre seminarier 
har anordnats om Ren energi för att berätta om förslaget 
och föra dialog. Ei har även tagit fram förslag på nya regler 
för elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023 
och aktivt medverkat i den debatt som förts om 
elnätsföretagens avkastning. Ei medverkar också 
regelbundet som talare på konferenser där marknaderna för 
el- och naturgas diskuteras. 

 Arbetet har påbörjats   Målet delvis uppnått   Målet till största delen uppfyllt   Målet uppfyllt 
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Prestationer och jämförelser 
Här presenteras de viktigaste uppdragen och de prestationer inom verksamhets-
grenen regelutveckling 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. En tabell med årets prestationer redovisas sist i detta 
kapitel.  

Tabell 5. Jämförelse av prestationer regelutveckling 2015–2017 

Prestationer 
Regelutveckling 

 Volym 2017 Kostnad 
2017 tkr 

Volym 
2016 

Kostnad 
2016 tkr 

Volym 
2015 

Kostnad 
2015 tkr 

Rapporter och PM  5 18 990 11 15 193 13 10 337 

Föreskrifter  1 982 3 905 10 3284 

Internationella rapporter 
och internationella ärenden 

 88 13 577 46 9931 28 15 132 

 

Antalet rapporter och PM är färre jämfört med tidigare. Ei hade färre 
regeringsuppdrag under 2017 jämfört med året innan. Varje regeringsuppdrag har 
en egen prestationskod. Den redovisade kostnaden för rapporter och PM avser 
nedlagd tid och kostnad som är kopplad till årets prestation.  

I år har Ei reviderat en föreskrift, men i kostnaden ingår även en hemställan till 
Miljö- och energidepartementet att upphäva delar av föreskrifterna NUTFS 2000:3. 

I tabellen redovisas både internationella rapporter och ärenden som rör det 
internationella arbetet. De internationella rapporter och yttranden där Ei har 
deltagit inom ramen för ACER, CEER eller NordREG som handlar om att utveckla 
regelverk var 32 till antalet för 2017. Huvudsyftet med Ei:s medverkan är att 
utveckla regelverk. Utöver dessa rapporter har Ei även samarbetat med övriga 
tillsynsmyndigheter i olika arbetsgrupper. Under året har Ei avslutat 56 ärenden 
inom det internationella arbetet. 

Nationella uppdrag 

Ny modell för elmarknaden (Ei R2017:05) 
I juni 2015 fick Ei i uppdrag av regeringen att utreda författningsändringar för 
införande av en central elmarknadshubb och en elhandlarcentrisk modell på 
elmarknaden. Inom uppdraget har Ei haft en nära samverkan med Svenska 
kraftnät som i sin tur har ett regeringsuppdrag att utveckla och driva 
elmarknadshubben.  
 
I juni 2017 avrapporterade Ei uppdraget till regeringen i form av rapporten Ny 
modell för elmarknaden. I rapporten presenteras förslag till lagändringar för att 
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införa en ny marknadsmodell där en elmarknadshubb utgör navet i informations-
utbytet mellan elmarknadens parter. 
 
Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 (Ei R2017:07) 
I december 2016 får Ei i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur 
avkastningen från elnätsavgifter ska regleras. I uppdraget ingår också att se över 
bestämmelserna om elnätsföretagens intäkter från nätverksamheten och vid behov 
lämna författningsförslag. Ei ska även ta fram och redovisa elnätsföretagens 
investeringar i elnäten. I oktober överlämnades rapporten Nya regler för 
elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 där Ei föreslår en tydligare reglering av 
elnätsföretagens avkastning. 
 
Funktionskrav på elmätare – författningsförslag (Ei R2017:08)  
Den 1 november överlämnar Ei rapporten Funktionskrav på elmätare – författningsförslag 
till Miljö- och energidepartementet. I rapporten föreslår Ei sju funktionskrav som 
elmätare ska uppfylla. Ei föreslår också att funktionskraven ska regleras i 
förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. 
Ytterligare ett förslag är att Ei får ta fram föreskrifter om funktionskraven. 

Uppföljning av mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter 
I december 2016 fick Ei tillsammans med ett tjugotal andra myndigheter i uppdrag 
att följa upp regeringens mål om ökad service, minskade handläggningstider och 
ökad förståelse för företagens villkor. Uppföljningen skedde i februari 2017 i form 
av en rapportering till Tillväxtverket, som sedan lämnade en gemensam rapport 
för alla berörda myndigheter till regeringen. 

Pågående uppdrag om samhällsekonomiska analyser vid 
stamnätsinvesteringar 
I juni 2017 fick Ei i uppdrag av regeringen att fastställa riktlinjer för samhällseko-
nomiska analyser vid byggande av överföringskapacitet för el. Enligt uppdraget 
ska Ei utreda vilka effekter som bör inkluderas i en samhällsekonomisk lönsam-
hetsbedömning inför beslut om stamnätsinvesteringar och hur geografisk eller 
annan avgränsning bör se ut. Ei ska även ge förslag på hur dessa identifierade 
effekter bör kvantifieras och värderas. Vidare ska Ei analysera om författningsre-
glering är en lämplig åtgärd för att implementera riktlinjerna för den samhällseko-
nomiska lönsamhetsbedömningen med syftet att förbättra beslutsprocesserna vid 
stamnätsinvesteringar. I uppdraget ingår också att analysera behovet av att en fri-
stående aktör utför ”skugganalyser” som komplement till Svenska kraftnäts ana-
lyser samt att analysera om alternativa investeringar som exempelvis energilager, 
produktionskapacitet eller åtgärder på efterfrågesidan kan vara ett kostnadseffek-
tivt sätt att nå samma mål. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 13 april 2018. 

Pågående uppdrag med kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter  
Ei har i uppdrag av regeringen att för varje aktuell kommissionsriktlinje och 
nätföreskrift lämna in en sammanfattning av dess innebörd till regeringen. I 
sammanfattningen inkluderas en analys av vad kommissionsriktlinjerna och 
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nätföreskrifterna förväntas få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag 
och andra aktörer samt en bedömning av vad möjliga avsteg från reglerna kan 
innebära. Inom ramen för uppdraget har Ei även deltagit i Miljö- och 
energidepartementets arbete med att förbereda och genomföra möten i den 
beslutade kommittén. Ei har även representerat Sverige i ett antal kommittémöten 
för departementets räkning.   
 
Under 2017 har tre kommissionsriktlinjer och en nätföreskrift trätt i kraft: 
Kommissionsriktlinjen för drift av stamnätet (System Operation, SO). Riktlinjen 
innehåller regler för drift av transmissionsnätet i realtid. Kommissionsriktlinjen för 
balanshållning av el (Electricity Balancing, EB) som innehåller ett gemensamt 
regelverk för utformning av balansmarknaderna i Europa med syftet att de ska bli 
mer enhetliga. Vidare har nätföreskriften för nödsituationer och återställning 
(Emergency and Restoration, ER) trätt i kraft. Nätföreskriften anger regler för hur 
transmissionsnätet ska hanteras vid kris, om blackout inträffar och under en 
återstart. Huvudsyftet är att ange regler för hur systemet ska återgå i normal drift. 
Slutligen har också nätföreskriften för Harmoniserade nättariffer för gastrans-
missionsnät (TAR) trätt i kraft under året.  

Internationell regelutveckling 

Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter 
Ei har för Sveriges räkning deltagit aktivt i arbetet med de europeiska kommiss-
ionsriktlinjerna och nätföreskrifterna tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter. 
Bland annat har Ei deltagit i arbetsgrupper inom ACER och i ACER:s tillsyns-
nämnd. 

Konsumentfrågan internationellt 
CEER, som är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter 
inom EU och EEA, lämnar kontinuerligt förslag om hur el- och gasmarknaden bör 
utvecklas. CEER är också en plattform för informationsutbyte för energitillsyns-
myndigheterna i Europa. Ei har en aktiv roll i CEER:s arbete för hur slutkunds-
marknaden för el och gas inom Europa ska utvecklas. Under hösten valdes Ei:s 
generaldirektör in som en av fem vicepresidenter i CEER:s styrelse och Ei:s 
generaldirektör är numera även ordförande i CEER:s arbetsgrupp för konsument-
frågor (Customers and Retail Markets Working Group, CRM).  

Förslag på uppdaterat EU-regelverk ”Ren energi för alla i Europa" 
Den 30 november 2016 presenterade Europeiska kommissionen nya förslag till 
regelverk inom energiområdet. Lagpaketet har fått namnet Ren energi för alla i 
Europa, även kallat ”Vinterpaketet”. Det utgörs av förslag till nya och ändrade 
regelverk som gäller för energimarknaden i syfte att Europa ska bli ledande i 
omställningen till ett rent energisystem med stora delar icke-planerbar 
elproduktion i systemen. 
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Ei bistår Miljö- och energidepartementet med underlag i arbetet med lagförslaget 
och Ei har också lämnat synpunkter på kommissionens förslag på hur energimark-
naden i Europa bör utvecklas. Ei har organiserat tre öppna seminarier under året 
för att berätta om förslagen och om Ei:s analys av förslagens marknadspåverkan. 
Arbetet att tolka och ta ställning till lagförslaget sker på myndigheten, men också i 
samarbete med de nordiska energitillsynsmyndigheterna inom NordREG och med 
de europeiska samarbetsorganisationerna CEER och ACER. Ei har under året bi-
dragit i organisationernas arbete med att bereda och publicera flera gemensamma 
analyser och ställningstaganden (så kallade white papers) i frågor av särskild vikt 
för marknaden. 

Nordisk samverkan inom flera områden 
I syfte att utveckla elmarknaden genomför de nordiska tillsynsmyndigheterna 
årligen en rad aktiviteter inom samarbetsorganisationen NordREG. NordREG har 
också de nordiska energiministrarnas uppdrag att verka för att utveckla den 
nordiska elmarknaden. 

Under året har arbetet i NordREG bland annat varit inriktat på frågor om 
efterfrågeflexibilitet och aggregatorns roll på den nordiska marknaden kopplat till 
Europeiska kommissionens förslag i Ren energi för alla i Europa.  

NordREG har bedömt det viktigt att ha en gemensam nordisk syn i frågan, 
eftersom den nordiska marknaden har specifika marknadsförutsättningar såsom 
många aktörer, både leverantörer, balansansvariga och elnätsdistributörer och en 
stor valfrihet för kunder med möjlighet att välja avtal kopplade mot spotpris eller 
att på annat sätt delta i efterfrågeflexibilitet. Frågan diskuteras i dokumentet A 
NordREG reaction to the European Commission´s ”Clean Energy for all Europeans” 
Aggregation services and demand response. 

Ei är ordförande i NordREG:s arbetsgrupp för slutkundsfrågor, NordREG Retail 
Market Working group (RMWG). RMWG har under året tagit fram gemensamma 
nordiska ståndpunkter för att kunna tala med en enad nordisk röst i 
förhandlingarna om EU-kommissionens lagstiftningspaket Ren energi för alla i 
Europa. Detta arbete fortsätter under 2018 då lagstiftningspaketet beslutas och ska 
implementeras i nationell lagstiftning. 

RMWG har fördjupat det nordiska samarbetet kring tillsyn på elhandelsmark-
naden. Vanliga situationer där myndigheter inleder tillsyn har diskuterats för att 
lära av varandra och effektivisera tillsynen. I oktober arrangerade arbetsgruppen 
en workshop om tillsyn i Stockholm med deltagare från Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige.  

Gruppen har bland annat publicerat en rapport om elkundernas situation i Norden 
där tillgänglig nationell statistik jämförts bland annat vad gäller priser, utbud och 
klagomål.  
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I arbetet med nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer har samarbete skett inom 
NordREG, bland annat i arbetet med genomförandet av kommissionsriktlinjer för 
marknad, drift och anslutning (CACM, FCA, EB, SO, RfG, DCC och HVDC). 

I slutet av året publicerade NordREG två dokument som handlar om hur konkur-
rensen mellan elbörser kan stärkas. Dokumenten skickades till EU-kommissionen 
och till ACER. 

Analys av de samhällsekonomiska effekterna av reducerad 
överföringskapacitet mellan Norden och Tyskland 
I februari fick Ei och Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) ett gemensamt 
uppdrag av Miljö-och energidepartementet i Sverige och Olje- og 
energidepartementet i Norge att analysera de samhällsekonomiska effekterna av 
reducerad överföringskapacitet mellan Norden och Tyskland. Uppdraget 
redovisades i rapporten Reduced capacity on German – Nordic interconnectors. 
Regulatory framework and socioeconomic effects on the European electricity market. 

Egeninitierade uppdrag 

Förslag om administrativa sanktioner gällande REMIT och 
transparensförordningen  
Ei har analyserat nuvarande system för sanktioner under REMIT och 
transparensförordningen. REMIT syftar till att förhindra marknadsmissbruk i form 
av insiderhandel och marknadsmanipulation. Transparensförordningen syftar till 
att samla sådana uppgifter som har betydelse för elmarknadens aktörer, och att 
dessa uppgifter ska finnas nåbara på ett likvärdigt sätt för samtliga aktörer. Genom 
att alla aktörer får tillgång till information på lika villkor möjliggörs en väl 
fungerande elmarknad. Ei har tillsynsansvar över dessa två förordningar. Det 
innebär i praktiken att Ei kontrollerar att den data som ska rapporteras in av 
marknadsaktörerna kommer in, och att det görs på korrekt sätt. Ei följer även 
marknaden och undersöker olika fall av marknadsmissbruk i form av 
marknadsmanipulation och insiderhandel. Ei har nu, med hjälp av en extern 
referensgrupp bestående av både marknadsaktörer och berörda myndigheter, 
analyserat om det behövs kompletterande eller andra sanktioner för att tillsynen 
ska bli effektivare i syfte att säkerställa en väl fungerande elmarknad. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2018. 

Förenkla reglerna för företagens inrapportering till Ei  
Elnätsföretag, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag är skyldiga att varje år 
rapportera in ett stort antal uppgifter till Ei. Uppgifterna bidrar till transparens och 
används bland annat i Ei:s tillsyn och vid beräkning av företagens intäktsramar. Ei 
har nu startat ett projekt för att se över förordning och föreskrifter som handlar om 
inrapportering av uppgifter. Syftet är att göra det tydligare för företagen och 
minska behovet av upprepade uppdateringar av föreskrifter. Ei planerar att lämna 
ett förslag till regeringen om ändring i förordningen våren 2018.  
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Vetenskaplig artikel om elnätsreglering 
Ei har publicerat en vetenskaplig artikel på engelska som analyserar och beskriver 
den nuvarande elnätsregleringen Analyses of the current Swedish revenue cap 
regulation. I artikeln diskuteras även hur regleringen kan utvecklas. I juni 
presenterades artikeln på energikonferensen CIRED i Glasgow, Skottland.  

Föreskrifter 

Ny föreskrift om mätning, beräkning och rapportering av överförd el  
(EIFS 2017:1) 
I mars publiceras en ändringsföreskrift om mätning, beräkning och rapportering 
av överförd el. Den 1 maj trädde föreskriften i kraft. Föreskriften innebär att 
elnätsföretagen måste rapportera sina mätvärden och strukturdata till eSett (det 
företag som ansvarar för den nordiska balansavräkningen). Elnätsföretagens 
rapportering till eSett är viktig för att balansavräkningen och därmed elmarknaden 
ska fungera.  

De nya reglerna möjliggör en samlad och samordnad nordisk balansavräkning, 
Nordic Balance Settlement (NBS). 

Namnet på föreskriften är Föreskrifter (EIFS 2017:1) om ändring i 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, 
beräkning och rapportering av överförd el. 

Tabell 6. 2017 års prestationer inom regelutveckling  

Prestationer regelutveckling  Volym 2017 Kostnad 2017 tkr 

Regeringsuppdrag    

Forum för smarta elnät  pågående 175 

Ny modell för elmarknaden (Ei R2017:05)* 1 4826 

Nya regler för elnätsföretagen inför perioden  
2020–2023 (Ei R2017:07)  

1 8305 

Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag  
(Ei R2017:8) 
 

1 3553 

Uppdrag att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska 
analyser vid byggande av överföringskapacitet för el ** 

pågående 2131 

Övrig regelutveckling    

Intäktsramsreglering*** - 1861 

*Eftersom regeringsuppdraget redovisades i juni 2017 finns merparten av kostnaderna redovisade i Ei:s 
årsredovisning för 2015 och 2016.  
**Regeringsuppdraget är inte avslutat utan kostnaden som visas ovan är för arbetet som utförts under 2017. 
***Från 2017 redovisas kostnaden för arbetet med att utveckla intäktsramsregleringen. 
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Ei deltar i flera olika arbetsgrupper inom organisationerna NordREG och CEER. 
Organisationerna tar årligen fram ett antal rapporter inom regelutvecklingsområ-
det vilka redovisas i tabellerna nedan. 

Tabell 7. Internationella rapporter från NordREG inom regelutveckling 

Internationella rapporter från NordREG där Ei har deltagit  

Status Report Retail Markets – Status Report Retail Markets – Annex mars 

NordREG response to Clean Energy for all Europeans – Aggregation services and  
demand response 

april 

NordREG Work Program 2017 mars 

NordREG´s status report – update juni 

NordREG Letter to TSOs on Nordic Balancing september 

NordREG Position Paper Local intraday markets: A potential adverse effect on competition november 

NordREGs perspective on the development of competition among NEMOs november 

Flexible demand for electricity and power: Barriers and opportunities december 

Demand side flexibility in the Nordic electricity market: From a Distribution System  
Operator Perspective 

december 

Tabell 8. Internationella rapporter från CEER inom regelutveckling 

Internationella rapporter från CEER där Ei har deltagit  

European Energy Regulators’ Overview Paper - initial ACER-CEER reactions to European 
Commission's Clean Energy proposals 

januari 

CEER Guidelines of Good Practice on Electricity Distribution Network Tariffs januari 
Guidelines of Good Practice for Flexibility Use at Distribution Level - Consultation Paper  mars 

CEER Status Review on RES Support Scheme april 

Barriers for storage product development Report april 

CEER White Paper Technology that Benefits Consumers maj 

CEER White Paper Distribution and Transmission Network Tariffs and Incentives maj 

CEER White Paper The Role of the DSO maj 

CEER White Paper Facilitating flexibility maj 

CEER White Paper Consumer Empowerment maj 

CEER White Paper Renewables in the Wholesale Market maj 

CEER White Paper Efficient Wholesale Price Formation maj 

CEER White Paper Efficient System Operation juni 

CEER White Paper The independence of National Regulatory Authorities juni 

CEER White Paper Infrastructure juli 

CEER White Paper System adequacy & capacity remuneration mechanisms juli 

Renewable Self-Consumers and Energy Communities juli 

CEER Solidarity Guidance Note september 

CEER White Paper Regional Regulatory Oversight oktober 

CEER note on Codes of Conduct oktober 

Guidelines of Good Practice on Comparison Tools in the New Energy Market Design - 
Updated Recommendations 

december 

Removing LNG Barriers on gas market december 

The Cybersecurity Act in the Energy Context december 
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Kundinformation 

Ei ska stärka konsumenternas ställning på marknaderna för el, naturgas och 
fjärrvärme. Ei ska ta fram lättillgänglig information för att göra det enklare 
för konsumenter att göra aktiva val.  
 

Elhandelsmarknaden utvecklas hela 
tiden och det tillkommer nya aktörer, 
nya typer av avtal och fler företag 
som erbjuder energitjänster av olika 
slag.  

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.  

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.  

Under 2017 har en stor andel klagomål och frågor från konsumenter handlat om 
elnätsavgiften och nätanslutningar. Under kategorin elhandel har de flesta frågor 
och klagomål handlat om avtalsvillkor, elpriser och elavtal med långa 
uppsägningstider.   

Under 2017 har Ei satsat extra på information i sociala kanaler och via 
elpriskollen.se för att uppmärksamma konsumenter på olika frågor. Ett prioriterat 
område har varit att uppmärksamma konsumenter på vikten av att granska 
avtalsvillkoren innan de ingår ett avtal.  

Verksamhetsgrenens kostnad 
5 miljoner kronor

Kundinformation
4,1%

Övrig verksamhet
95,9%
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Mål 2017 – Kundinformation 

Mål Måluppfyllelse Bedömning 

3 a) Vi har ökat antalet 
besökare på Elpriskollen till 
minst 100 000 under 2017. 

Informationsaktiviteter för att öka kännedomen om 
Elpriskollen och öka antalet besök har pågått under året. 
Under hösten nåddes målet 100 000 unika besökare på 
www.elpriskollen.se. 

3 b) Vi har anpassat vår 
konsumentinformation 
utifrån genomförd 
målgruppsanalys. 

Den information som publiceras via Elpriskollens 
bloggfunktion och i sociala medier anpassas efter de 
frågor som kommer in till Konsumentkontakt.  

 Arbetet har påbörjats   Målet delvis uppnått   Målet till största delen uppfyllt   Målet uppfyllt 

Prestationer och jämförelser 
Här beskrivs de uppdrag och prestationer inom verksamheten 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 9. Jämförelse prestationer kundinformation 2015–2017 

Prestationer Kundinformation Volym 
2017 

Kostnad 
2017 tkr 

Volym 
2016 

Kostnad 
2016 tkr 

Volym 
2015 

Kostnad 
2015 tkr 

Konsumentkontakt 1666 3409 1574 3291 1446 3 514 

Elpriskollen 1347 1709 2 852 

Antalet frågor och klagomål från allmänheten (Konsumentkontakt) har ökat något 
jämfört med föregående år. Det kan bland annat bero på att frågor om 
elnätsavgifter varit aktuella under året och bland annat fått en relativt stor 
uppmärksamhet i media.  

Under året har Ei marknadsfört Elpriskollen i syfte att få fler konsumenter att 
använda webbplatsen för att jämföra elavtal. Marknadsföringen har varit 
framgångsrik och inneburit att antalet unika besökare ökat från 63 000 under 2015 
till närmare 120 000 under 2017. Kostnaden för 2017 inkluderar också 
kvalitetssäkring av de inrapporterade uppgifterna, kommunicering med de 
inrapporteringsskyldiga elhandlarna och en förstudie om hur Elpriskollen kan 
utvecklas. 
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Konsumentkontakt 
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 fjärrvärmemarknaden fungerar och vilka regler som gäller. Målet med 
verksamheten är att konsumenterna ska förstå sina rättigheter och kunna göra 
aktiva val. Konsumentkontakt besvarar också årligen ett mindre antal frågor och 
klagomål från företag och organisationer. En stor del av Konsumentkontakts arbete 
sker via telefon, e-post och sociala medier.  

Konsumentkontakt använder även webbverktyget Kundo. Det innebär att 
konsumenter kan ställa frågor eller leta svar på tidigare ställda frågor direkt via 
webben. Merparten av frågorna och klagomålen till Konsumentkontakt handlar 
om elnätsregleringen; vanligast är frågor och klagomål om elnätsavgiften och 
nätanslutning. Vad gäller elhandel rör de flesta frågor och klagomål avtalsvillkor, 
elpriser och långa uppsägningstider.  

Ei samverkar även med Konsumentverket och flera andra myndigheter i 
upplysningstjänsten ”Hallå konsument”. Upplysningstjänsten är opartisk och ska 
underlätta för konsumenter att få svar på olika frågor. 

Under 2017 tog Konsumentkontakt emot 1 666 frågor och klagomål. Av dem togs 
748 emot via telefon, 683 via e-post, 188 via Kundo samt 47 frågor och klagomål via 
brev och sociala medier.  

Figur 1. Antal frågor och klagomål 

 

Tabell 10. Andel frågor besvarade inom 5 dagar i procent 

År 2017 2016 2015 

Andel frågor besvarade inom 5 dagar i procent 95 96 97 
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Elpriskollen 
För att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden erbjuder Ei en webbplats 
för prisjämförelser, elpriskollen.se, där konsumenterna kan jämföra priser och 
villkor på de vanligaste avtalen från samtliga elhandelsföretag.  

Möjligheten att jämföra priser är en förutsättning för aktiva kunder. Under 2017 
har Ei arbetat för att göra tjänsten mer känd hos allmänheten. Det har bland annat 
skett genom information i sociala medier under temat ”Vanliga myter om el och 
avtal”. Arbetet har resulterat i att antalet besökare på Elpriskollen ökat med över 
80 procent i jämförelse med år 2015. 
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Effektivitet 

Ei:s effektivitetsarbete ska förbättra processer och rutiner. Det ska också 
säkerställa att Ei lever upp till kravet att vara en effektiv och modern 
myndighet. 
 
Enligt myndighetsförordningen ska varje myndighets ledning 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.  

Ei prioriterar de insatser som behövs för att uppfylla de regelverk som 
myndigheten omfattas av. Utöver det prioriterar Ei insatser som skapar bäst 
förutsättningar att uppnå målen inom kärnverksamheten.  

Ei har satt upp ett antal mål under begreppet effektivitet. Syftet med målen är att 
förbättra processer och bidra till att verksamheten blir ännu mer effektiv.  
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Mål 2017 – Effektivitet 

Mål Måluppfyllelse Bedömning 

4 a) Planering, styrning och 
uppföljning avseende 
verksamhet och ekonomi 
ska koordineras så att det 
ständigt finns en aktuell 
lägesbild. 

Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning på 
avdelningsnivå sker fyra gånger om året. Uppföljning av mål, 
ekonomi och viktiga händelser redovisas i ett gemensamt 
dokument för aktuell lägesbild. En gemensam 
verksamhetsplan för samtliga aktiviteter har tagits fram. 
Aktiviteterna har tidsatts och kopplats till kostnader. 

4 b) Vi har tagit fram en 
kompetensförsörjnings-
strategi för att attrahera 
och behålla rätt 
kompetens. 

Arbetet beräknas vara klart i januari 2018. 
Kompetensförsörjningsstrategin inklusive karriärvägar är i 
princip klar. Rekryteringsprocessen är genomlyst och 
reviderad. Processtöd inklusive handledning för rekrytering 
finns sedan december 2017 tillgänglig på intranätet. 

4 c) Första etapperna i vår 
IT-arkitektur är genomförda 
och vi har en stabil 
plattform för att fortsätta 
bygga vår målarkitektur. 

Arbetet går enligt plan. Under året har bland annat Office 365 
och SharePoint implementerats. Ett nytt intranät har även 
lanserats.  

4 d) Ett nytt diariesystem 
är infört tillsammans med 
ett system för 
dokumenthantering. 

Förseningar har uppstått och driftsättningen har flyttats fram 
till våren 2018. 

4 e) Vi har tagit fram en 
plan och påbörjat ett 
projekt om Ei:s framtida 
lokalbehov. 

Alla medarbetare har varit delaktiga i projektet ”Framtidens 
arbetssätt”. Ämnet har diskuterats i projektgrupper, på 
myndighetsgemensamma möten och på Ei:s 
utvecklingsdagar i september då inbjudna gäster föreläste 
om framtidens arbetssätt. En enkätundersökning om 
arbetssätt samt en beläggningsmätning har genomförts. 

 Arbetet har påbörjats   Målet delvis uppnått   Målet till största delen uppfyllt   Målet uppfyllt 

Effektivitet 
Ei strävar efter att effektivisera arbetet och förenkla och förtydliga de processer 
som myndigheten arbetar med. Fokus under året har bland annat varit att korta 
handläggningstiderna för koncessionsärenden genom att förändra arbetssättet, 
förtydliga informationen till intressenter och anställa ytterligare jurister som 
arbetar med koncessionsärenden.  

Ei har även förstärkt kompetensen för att kunna hantera de domstolsprocesser som 
pågått i ärenden som rör nätreglering, vilket gjort att Ei:s behov av externa ombud 
har minskat.  

Arbetet med handläggningstider och domstolsprocesser som nämns ovan finns 
även beskrivet i dokumentet Redovisning av arbete med att förkorta handläggningstider 
för koncessionsärenden och hantering av pågående domstolsärenden på elnätsområdet. 
Dokumentet är en återrapportering till Miljö- och energidepartementet i enlighet 
med Ei:s regleringsbrev och det återrapporteringskrav som lyder: 
”Energimarknadsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att 
förkorta handläggningstiderna för koncessionsärenden och hantera pågående 
domstolsärenden på elnätsområdet”.  
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I strävan att effektivisera myndighetens arbete har även IT-arkitekturen och Ei:s 
IT-system varit i fokus de senaste åren. Målet är att IT-systemen på ett bättre sätt 
ska stödja verksamheten. Under året har SharePoint implementerats liksom ett nytt 
intranät. Arbetet med ett nytt ärendehanteringssystem är inne i slutfasen och 
lansering beräknas ske våren 2018. 

Ett projekt har även påbörjats för att ta fram ett mer effektivt IT-system för 
behandling och förberedelse av data samt beräkning av elnätsföretagens 
intäktsramar. Målet är att ett nytt IT-system för detta ska finnas på plats 2019.  
 
På Ei ska det vara möjligt att vara med på ett möte oavsett om man är på kontoret 
eller på distans. Ei har därför infört ett system för videokonferenser. Dessa 
utnyttjas alltmer även vid internationella möten vilket lett till såväl tidsbesparingar 
som till ett större kunskapsutbyte eftersom fler medarbetare kan delta vid 
internationella möten. 
 
Som en del i arbetet med effektivitet kan även nämnas att Ei i början av året 
startade ett projekt i syftet att införa ett nytt arbetssätt med en aktivitetsbaserad 
arbetsplatsutformning som stödjer organisationens behov. 

Värdegrund 
Ei:s värdegrundsarbete har en direkt koppling till god förvaltningskultur och en 
effektiv och rättssäker statsförvaltning. Genom ett värdegrundsbaserat ledarskap 
ges förutsättningar för medarbetare att växa och ta ansvar. Ei:s värdeord är 
integritet, öppenhet och kvalitet. 

Så arbetar Ei med god förvaltningskultur 
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. Ei har också antagit en ny etisk kod som handlar om 
den statliga värdegrunden, om objektivitet och opartiskhet, hur vi ska förhålla oss i 
olika situationer och hur vi förväntas uppträda i kontakter med intressenter, 
aktörer på energimarknaderna, med varandra och med vår omvärld i övrigt. Ei:s 
uppgift som tillsynsmyndighet innebär att varje medarbetare har ett förtroende att 
förvalta. Det är av stor vikt att alla åtgärder som myndigheten vidtar är objektivt 
grundade och att de anställdas opartiskhet inte kan ifrågasättas. Ei är också mån 
om att medarbetarna såväl som allmänheten ska uppfatta myndigheten som en 
värdegrundsbaserad organisation som inte accepterar trakasserier och andra 
oegentligheter. Ei har även särskilda riktlinjer avseende mutor, jäv och bisysslor.  

Ei har arbetat för att tydliggöra rollen som statsanställd genom att informera om 
regelverk, värdegrund och interna riktlinjer som en del i introduktionsutbild-
ningen till samtliga nyanställda. Under året har medarbetarna också erbjudits 
internutbildningar med koppling till ämnet. Representanter från Ei har även 
deltagit på Statskontorets kurser och seminarier på temat. 
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På Ei finns en förvaltningsrättsgrupp med medlemmar från samtliga 
sakavdelningar som träffas regelbundet för att fånga upp frågeställningar och 
sprida vidare kunskap i organisationen.  

Tillgänglighet  
Under året lanserade Ei ett nytt intranät som uppfyller standarden för 
tillgänglighet (WCAG 2.0 AA). Även den externa webbplatsen har fått en ny 
design i syfte att göra det enklare för energiföretag respektive energikonsumenter 
att hitta rätt. 

För en tydligare kommunikation får alla medarbetare på Ei utbildning i klarspråk. 
Ei arbetar även kontinuerligt med språkgranskning av rapporter och andra externa 
publikationer för att de ska följa språklagens krav på begriplighet. Alla Ei:s 
rapporter finns även tillgängliga i pdf-format via myndighetens webbplats.  

Organisation 

Ledning 
Generaldirektör för Ei är Anne Vadasz Nilsson. Ställföreträdande generaldirektör 
är Tony Rosten som även är avdelningschef. Ledningsgruppen består av general-
direktören och avdelningscheferna. Ledningsgruppen möts en gång i veckan.  

För att dela information inom myndigheten arrangeras även ett gemensamt 
informationsmöte för hela myndigheten två gånger 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.  

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 som bestod av sex 
ledamöter under 2017 sammanträdde vid tre tillfällen.  

Medlemmar i Ei:s insynsråd 2017: 

• Mia Ohlsson, avdelningschef 
• Lina Bertling Tjernberg, professor 
• Gunnar Westling, ekonomie doktor 
• Linda Burenius Magnusson, verkställande direktör 
• Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör 
• Peter Nygårds, senior rådgivare 



[DOKUMENTETS 
RUBRIK] 

     

 

  
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2017 53 

 

EFFEKTIVITET 
 

Figur 2. Organisationsschema 

 

Ei:s organisation 2017. 

Medarbetare  
Under året har antalet tillsvidareanställda ökat med 16 medarbetare. Vid början av 
2017 arbetade 108 medarbetare varav 70 kvinnor och 38 män på Ei och vid årets 
slut var antalet anställda 124 varav 76 kvinnor och 48 män. Liksom andra 
myndigheter har Ei i uppdrag av regeringen att erbjuda praktikplatser och 
moderna beredskapsjobb, vilket har skett under året. Regeringens satsning på 
moderna beredskapsjobb sträcker sig från 2017–2020. 

Vakanta befattningar har kunnat tillsättas med undantag för ett fåtal kvalificerade 
expertfunktioner. Under året har en översyn över myndighetens annonskanaler 
genomförts i syfte att utöka sökandeunderlaget. Översynen har medfört att 
myndighetens lediga befattningar nu är synliga på sociala medier och även inom 
andra geografiska områden än tidigare år.  

Tabell 11. Antal anställda inkluderat tjänstlediga 

Kön 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Kvinnor 76 70 73 

Män 48 38 41 

Summa 124 108 114 

 

Utvecklingsmöjligheter och kompetensförsörjning 
Myndighetens möjligheter till god kompetensförsörjning är avgörande för 
måluppfyllelsen. Därför har fokus för området legat på interna karriärvägar, 
rekrytering och kompetensutveckling. På myndigheten finns en helhetssyn vad 
gäller kompetensförsörjning. När vakanta befattningar uppstår tas Ei:s samlade 
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kompetens med i analysen i syfte att ta tillvara intern kompetens och se över om 
det finns möjlighet att främja intern rörlighet.  

Under 2017 har Ei organiserat om i syfte att effektivisera verksamheten genom att 
inrätta nya ledningsfunktioner i form av enhetschefer och biträdande avdelnings-
chefer. Det har medfört ett ökat fokus på ledning, styrning och verksamhetsut-
veckling samtidigt som medarbetare har fått ett mer närvarande ledarskap. 
Nytillträdda chefer har erbjudits utbildning för nya chefer i staten inom ramen för 
myndighetssamarbetet Rörlighet i staten (RiS).  

I medarbetarsamtalen fångas varje medarbetares behov av personlig och 
yrkesmässig utveckling upp. Med utgångspunkt i dessa samtal har interna 
utbildningar erbjudits inom presentationsteknik, beslutsskrivning, effektiv 
arbetstid, engelska och SharePoint. 

Heldagsutbildningar i förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess har också 
anordnats under våren och under hösten har det funnits möjlighet att gå en 
utbildning i att skriva beslut. Några avdelningar har även haft workshops för att 
förbättra handläggningsprocessen.  

Under året har samtliga chefer, fackliga företrädare och skyddsombud även 
erbjudits utbildning i psykosocial arbetsmiljö.  

Ei:s studentsatsning 
I slutet av 2014 inledde Ei en treårig studentsatsning. Syftet med satsningen är att 
synliggöra Ei som en framtida arbetsgivare för blivande ingenjörer, ekonomer och 
jurister samt att knyta kontakt med forskare på universitet och högskolor. Under 
2017 har medarbetare från Ei medverkat på fyra arbetsmarknadsdagar som hållits 
på Umeå universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet och på Kungliga 
tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Medarbetare på Ei har även gästföreläst 
vid tre tillfällen varav två gånger i Umeå och en gång i Lund.  

Under året har även studenter gjort examensarbeten hos Ei. I slutet av 2017 utlyste 
Ei en uppsatstävling för att ytterligare uppmärksamma energifrågorna och öka 
kontakten med universitet och högskolor. 

I och med 2017 års utgång så avslutas studentsatsningen i projektform. Arbetet 
kommer dock att fortsätta som en del av Ei:s ordinarie arbete. 

Friskvård och hälsa 
Alla medarbetare på Ei erbjuds en friskvårdstimme per vecka och friskvårdsersätt-
ning. Under 2017 tog medarbetarna ut 66 procent av de möjliga friskvårdstim-
marna. Friskvårdsersättning nyttjades av 89 medarbetare. Ei har även tillgång till 
en idrottshall i anslutning till arbetsplatsen i Eskilstuna och möjlighet till motions-
sim utan kostnad. 
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Alla nyanställda medarbetare erbjuds att träffa och få råd av en ergonom för 
individuell anpassning av arbetsplats och arbetsverktyg. 

Arbetsmiljö och arbetssätt 
I slutet av 2016 skrev generaldirektören under ett avsiktsbeslut som innebär att Ei 
ska införa aktivitetsbaserat kontor senast i slutet av 2018. Avsiktsbeslutet grundar 
sig på den förstudie som gjorts om Ei:s framtida lokalförsörjning. Där framkom det 
att lokalerna behöver anpassas och utformas utifrån ett arbetssätt som stödjer 
myndighetens värdeord integritet, öppenhet och kvalitet och som även främjar 
samverkan och erbjuder en god arbetsmiljö. 

I början av 2017 påbörjades arbetet att införa ett arbetssätt som stödjer Ei:s 
aktiviteter och arbetsprocesser. Projektet, som fått namnet Framtidens arbetssätt är 
uppdelat i tre delprojekt, Människa, Plats och Teknik. Under året har alla 
medarbetare erbjudits föreläsningar samt studiebesök på aktivitetsbaserade 
kontor. En enkätundersökning om nuvarande arbetssätt och en mätning av hur de 
befintliga lokalerna nyttjas har också genomförts. 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron på myndigheten ligger på 3,1 procent av den totala 
arbetstiden, vilket är en minskning från 2016 års siffra som var 4,2. Den korta 
sjukfrånvaron (1–14 dagar) samt antal frånvarotillfällen under en sex- respektive 
tolvmånadersperiod följs regelbundet och systematiskt upp.  

Tabell 12. Sjukfrånvaro med minst 60 dagar av total sjukfrånvaro, redovisad i procent 

Sjukfrånvaro 2017 2016 2015 2014 

Totalt 56,5 61,1 45,5 20,7 

Tabell 13. Sjukfrånvaro av total arbetstid per kön redovisad i procent 

Sjukfrånvaro 2017 2016 2015 2014 

Kvinnor 3,8 3,7 3,3 3,7 

Män 2,0 5,0 1,8 1,2 

Totalt 3,1 4,2 2,7 2,6 
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Figur 3. Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per åldersgrupp 

 

Jämställdhet1  
Jämställdhetsarbetet vävs in i arbetsvardagen som en naturlig del av verksam-
heten. Ei strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning på alla nivåer i 
organisationen och inom alla yrkesgrupper. Frågan aktualiseras särskilt i samband 
med rekryteringar.  

Andelen kvinnor på myndigheten är 61 procent och andelen män är 39 procent. 
Det innebär att Ei har en något jämnare könsfördelning 2017 jämfört med 2016 då 
det skilde ytterligare några procentenheter.   

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

 

 

                                                           
1 Återrapporteringskrav enligt Energimarknadsinspektionens regleringsbrev 2017. 
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Samverkan och dialog 

Av instruktionen följer att Ei särskilt ska samverka med Konsumentverket och 
Konkurrensverket i kundfrågor och frågor som rör marknadsövervakning av de 
konkurrensutsatta energimarknaderna.  

I frågor som rör leveranssäkerheten och överföringskvaliteten i elnäten ska Ei 
samverka med Elsäkerhetsverket och i frågor som rör utvecklingen av den 
gemensamma marknaden för el inom Norden och EU ska myndigheten samverka 
med Affärsverket svenska kraftnät.  

Ei ska även samarbeta med europeiska energitillsynsmyndigheter och med byrån 
för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) för att åstadkomma en 
effektiv övervakning av grossistmarknaderna för el och naturgas inom Norden och 
EU. 

Ei strävar också efter att i övrigt ha en effektiv samverkan med myndigheter, 
intressenter och andra aktörer. Ei ska samråda med de myndigheter som berörs av 
Ei:s förslag till åtgärder. 

Samråd 
Ei har bjudit in till ett antal samråd under 2017.  

EU-regelverk DCC: Enligt nätföreskrift om anslutning av förbrukare (DCC) har 
samråd genomförts om förslag till kriterier för undantag. 

EU-regelverk HVDC: Enligt nätföreskrift om anslutning av system för högspänd 
likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (HVDC) har samråd 
genomförts om förslag till kriterier för undantag. 

EU-regelverk CACM: Enligt förordning om fastställande av riktlinjer för 
kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) har samråd hållits 
om förslag som berör dagen före- och intradagsmarknaden, förslag på öppnings- 
och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmark-
naden samt förslag till tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden, 
förslag till fastställande av reservförfaranden för kapacitetsberäkningsregionerna 
Hansa och Baltikum samt om metodförslag till en ny kapacitetsberäkningsmetod 
för den nordiska kapacitetsberäkningsregionen. Tillsammans med övriga länder 

Ei samverkar med flera aktörer i myndighetens regeringsuppdrag och 
enligt instruktionen. Ei har också en dialog med bransch- och 
kundföreträdare i olika frågor och sammanhang. 
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inom NordREG har samråd genomförts om förslag om shippingarrange-
mang/överföringsformer i de nordiska budområdena och om ett förslag till 
reservförfaranden i den nordiska kapacitetsberäkningsregionen. 

EU-regelverk FCA: Enligt förordningen om fastställande av riktlinjer för termins-
baserad kapacitetstilldelning (FCA) har samråd genomförts om marknadsaktörer-
nas behov av möjligheter till risksäkring avseende överföring mellan elområden 
vid de berörda elområdesgränserna. 

Samråd om utvärdering: Den danska och den svenska tillsynsmyndigheten har 
tillsammans bjudit in till samråd om utvärdering av gasmarknaden. Myndighet-
erna har utvärderat den danska och svenska gasmarknaden utifrån ACER:s Gas 
Target Model och intressenter gavs möjlighet att lämna synpunkter på 
utvärderingen. 

Samverkan 
Ei samverkar med andra myndigheter och intressenter i olika frågor. 

Samverkan med Konsumentverket 
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 ett antal gånger per år för 
att diskutera konsumentfrågor på energimarknaderna utifrån de olika 
befogenheter och ansvar som organisationerna har. 

Samverkan med Konkurrensverket 
Konkurrensverket fanns representerat i Ei:s referensgrupp i regeringsuppdraget 
om elmarknadshubb och ny modell för elmarknaden som överlämnades till 
regeringen i juni 2017. 

Samverkan med Elsäkerhetsverket 
Ei har samverkat med Elsäkerhetsverket i beredskapsfrågor och frågor om 
leveranssäkerhet. Ett par gånger om året träffas Ei, Elsäkerhetsverket, 
Energimyndigheten och Svenska kraftnät för att samverka och utbyta erfarenheter 
i frågor kopplade till beredskap och leveranssäkerhet.   

Samverkan med Svenska kraftnät 
Ett par gånger om året träffas Ei, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och 
Svenska kraftnät för att samverka och utbyta erfarenheter i frågor kopplade till 
beredskap och leveranssäkerhet. Samverkan med Svenska kraftnät har också skett i 
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regeringsuppdraget att utreda författningsändringar för införande av en central 
informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden.  

Även i regeringsuppdraget och arbetet med rapporten Funktionskrav på elmätare – 
Författningsförslag (Ei R2017:08) har dialog förts med Svenska kraftnät. 

I det pågående regeringsuppdraget Samhällsekonomiska analyser vid 
stamnätsinvesteringar ska Ei ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som finns hos 
Svenska kraftnät. 

Samverkan med Energimyndigheten 
Ei har samverkat med Energimyndigheten i beredskapsfrågor och frågor om 
leveranssäkerhet. Ett par gånger om året träffas Ei, Elsäkerhetsverket, 
Energimyndigheten och Svenska kraftnät för att samverka och utbyta erfarenheter 
i frågor kopplade till beredskap och leveranssäkerhet. Energimyndigheten och Ei 
har även gett ut det gemensamma veckobrevet Läget på elmarknaden. 

Samverkan med Energimarknadsbyrån 
Ei samverkar kontinuerligt med Konsumenternas energimarknadsbyrå i frågor 
som rör konsumenter och problem på konsumentmarknaden för el och gas. Ei är 
representerad i Energimarknadsbyråns styrelse och byrån är utsedd som nationell 
kontaktpunkt. Utöver detta träffas Ei, Energimarknadsbyrån och Konsumentverket 
ett antal gånger per år för att diskutera konsumentfrågor på energimarknaderna 
utifrån de olika befogenheter och ansvar som organisationerna har. 

Samverkan med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), 
med flera 
I arbetet med regeringsuppdraget och rapporten Funktionskrav på elmätare – 
Författningsförslag (Ei R2017:08) har Ei haft nära dialog med Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). I vissa frågor har Ei även fört dialog 
med Datainspektionen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.  

Internationell samverkan 
Ei är aktiv i organisationerna NordREG, ACER och CEER som alla är 
samarbetsorganisationer för nordiska respektive europiska tillsynsmyndigheter för 
energi. Under året har även gemensamma möten för regionerna Hansa och Baltic 
ägt rum. På dessa möten diskuteras de tillsynsbeslut som kräver samordning enligt 
kommissionsriktlinjen för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning 
(CACM) och kommissionsriktlinjen för förhandstilldelning av kapacitet (FCA), 
innan varje tillsynsmyndighet fattar nationellt bindande beslut. 

Samverkan genom nätverk 
Rörlighet i staten (RiS): Rörlighet i staten är ett samarbetsprojekt mellan ett antal 
myndigheter och Näringsdepartementet. Projektets vision är att med gränslös 
utveckling göra staten till Sveriges bästa arbetsplats. Under året har Ei medverkat i 
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arbetsgrupper i projektet. Ei har även arrangerat ett seminarium inom ramen för 
RiS-samarbetet. 

Energimarknadsråd: I Ei:s energimarknadsråd deltar företrädare för kunder och 
branschaktörer på energimarknaderna. Syftet är att förenkla dialogen mellan olika 
intressenter och Ei och att ge möjlighet för aktörer att lämna synpunkter på Ei:s 
verksamhet. Representanterna lyfter fram frågeställningar som är angelägna 
utifrån ett kund-, företags- eller samhällsperspektiv. Rådet har träffats tre gånger 
under året. Ett möte var gemensamt för kundföreträdare och branschföreträdare 
och två möten har varit enskilda möten med kund- respektive branschföreträdare.  

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, mätning- och avräkningsfrågor samt systemövervakning. I rådet 
ingår medlemmar som har anknytning till berörda frågor. Rådet har vanligtvis fyra 
möten per år. Under 2017 har Ei medverkat på tre av dessa möten. 

Forum för smarta elnät: Enligt instruktionen ska Ei främja efterfrågeflexibilitet på 
elmarknaden. En del i det är att Ei är en aktiv part i Forum för smarta elnät. Ei 
ingår i styrgruppen för Forum för smarta elnät och är också med i forumets 
arbetsgrupp för frågor som handlar om efterfrågeflexibilitet. Tillsammans med 
Forum för smarta elnät och inom ramen för Ei:s arbete i International Smart Grid 
Action Network (ISGAN) har även rapporten Social Costs and Benefits of Smart Grid 
Technologies tagits fram. 

Seminarier och dialog 
För att föra dialog med bransch, kundföreträdare och andra intressenter har Ei 
under året bjudit in till seminarier och dialogmöten. 

I regeringsuppdraget att utreda författningsändringar för införande av en central 
informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden har dialog 
förts med intressenter via ett antal referensgrupper. Under arbetet med 
regeringsuppdraget bjöd Ei även in intressenter till ett antal seminarier 2015 och 
2016. 

I regeringsuppdraget om Funktionskrav på elmätare har dialog med elmarknadens 
aktörer skett genom referensgruppsmöten. Det har även varit möjligt att skicka in 
skriftliga synpunkter. 

I regeringsuppdraget att se över reglering av intäkter från elnätsverksamhet har 
intressenter haft möjlighet att lämna synpunkter på flera sätt. I juni bjöd Ei in till 
ett seminarium där de preliminära förslagen i utredningen presenterades. 
Elmarknadens aktörer har också haft möjlighet att lämna skriftliga synpunkter till 
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projektgruppen. Enskilda möten har genomförts med exempelvis branschorgani-
sationer, Post- och telestyrelsen, elnätsföretag, producenter och kundorganisa- 
tioner. Underlag avseende avskrivningstider och kategorisering av anläggningar 
skickades på remiss till Energiföretagen Sverige och till Svenska kraftnät. Som ett 
led i Ei:s utvecklingsarbete med nätreglering har projektgruppen också haft stöd 
från Forum för framtidens elnätsreglering. I forumet ingår professorer och experter 
inom området. 

I det pågående regeringsuppdraget Samhällsekonomiska analyser vid 
stamnätsinvesteringar bjöd Ei in intressenter till ett dialogmöte i november där 
uppdraget presenterades och frågorna diskuterades. I samband med detta erbjöds 
möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter. I uppdraget har Ei även haft hjälp av 
en referensgrupp med representanter från Naturvårdsverket och Trafikverket. 

I arbetet med Föreskrifter (EIFS 2017:1) om ändring i Energimarknadsinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering 
av överförd el har dialog förts med elnätsföretag, elhandlare och med Svenska 
kraftnät. 

Under året har Ei anordnat ett antal större aktiviteter för att dela kunskap och föra 
dialog. Som exempel kan nämnas Almedalsveckan i början av juli då Ei dels 
medverkade som talare på ett antal evenemang, dels stod som arrangör för ett 
seminarium och medarrangör för ett annat.  

Ei har även arrangerat eller medverkat på ett antal seminarier i syfte att förklara 
regelverket eller för att föra dialog med intressenter. Seminarier och dialogmöten 
har bland annat handlat om åtskillnadsregler, EU:s lagförslag Ren energi för alla i 
Europa samt om kravet på tekniska specifikationer vid koncessionsansökan.  

Ei deltar även på ett stort antal sammankomster och konferenser för att informera 
och bjuda in till dialog om myndighetens verksamhet och för att dela och ta emot 
kunskap inom energiområdet. 
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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 
förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln 
på grossistenergimarknaden.  

Verksamheten är indelad i tre verksamhetsgrenar: tillsyn, prövning och tillstånd, 
regelutveckling samt kundinformation. 

Tabell 14. Ekonomiskt resultat fördelat per verksamhetsgren för åren 2015–2017 

 

Tabell 15. Ekonomiskt resultat för åren 2013–2017 

 

Den största verksamhetsgrenen är tillsyn, prövning och tillstånd som står för 63,9 
procent av de totala kostnaderna under 2017. Regelutveckling har ökat något 
jämfört med föregående år och står nu för 32,0 procent av de totala kostnaderna. 
Inom verksamhetsgrenen kundinformation har kostnaderna minskat från 
föregående år och står för 4,1 procent av de totala kostnaderna 2017. 
  

Alla belopp i tkr Tillsyn, prövning, tillstånd Regelutveckling Kundinformation 

År 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Intäkter av 
anslag 

73 420 65 499 66 693 36 700 31 873 35 247 4 721 4 992 6 251 

Övriga intäkter 5 258 3 926 3 523 2 629 1 910 1 862 338 299 330 

Verksamhetens 
kostnader 

78 178 68 461 71 645 39 079 33 314 37 863 5 027 5 218 6 715  

Alla belopp i tkr Resultaträkning 

År 2017 2016 2015 2014 2013 

Intäkter av anslag 114 841 102 364 108 191 101 816 98 702 

Övriga intäkter 8 225 6 135 5 715 4 999 3 538 

Verksamhetens kostnader 122 284 106 993 116 223 112 349 104 339 
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Tabell 16. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr) 

 

Tabell 17. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras (tkr) 

 

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 2017 uppgick till 6 043 tkr vilket är lägre än de budgeterade kostna-
derna. Differensen beror till stor del på att dataöverföringen har försenats och att 
Ei inte kunnat arbeta som tänkt med marknadsövervakning enligt REMIT under 
2017. För 2017 kommer en avgift om 6 900 tkr att faktureras, vilket inkluderar 2017 
års kostnader samt en andel av det förberedande arbetet som genomfördes 2015. 
Resterande underskott beräknas faktureras under 2018.  

Verksamhet   Ack +/-  
t.o.m. 2015 

2016 +/- Intäkter 
 2017 

Kostnader  
2017 

2017 +/- Ack +/-  
t.o.m. 2017 

Offentligrättslig verksamhet       

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

Budget 
enl. RB 

-2 883 800 7 800 6 800 1 000  -1 083 

Utfall -2 883 1 506 6 825 6 043 782  -595 

Verksamhet   Ack +/-  
t.o.m. 2015 

2016 +/- Intäkter 
 2017 

Kostnader  
2017 

2017 +/- Ack +/-  
t.o.m. 2017 

Offentligrättslig verksamhet       

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

Budget 
enl. RB 

800 0 50 0 50 850 

Utfall 800 0 60 0 60 860 

       

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

Budget 
enl. RB 

-8 454 2 350 4 250 1 900 2 350  -3 754 

Utfall -8 454 4 044 4 250 2 479 1 771  -2 639 

Summa Budget 
enl. RB 

 -7 654 2 350 4 300 1 900 2 400  -2 904 

Utfall -7 654 4 044 4 310 2 479 1 831 -1 779 
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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.  

Från 2016 disponeras inte längre tillsynsavgiftens intäkter av Ei. Istället har Ei fått 
anslagsmedel för att täcka kostnaderna. Det ackumulerade underskottet vid 
utgången av 2015 har Ei återbetalat med anslagsmedel under 2016–2017.  

Kostnaderna ökade betydligt från 2016 till 2017. Kostnadsökningen beror på att 
Ei:s medarbetare lagt ner mer tid inom gasområdet än föregående år. 
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Finansiell redovisning 

Anslaget för 2017 uppgick till 118 898 tkr. Ei fick föra över 3 291 tkr från 2016 till 
2017. Det disponibla beloppet för 2017 uppgick därmed till 122 189 tkr. 

Resultaträkning 
Verksamhetens intäkter uppgick till 123 065 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 122 284 tkr, vilket är en ökning med  
15 291 tkr (+14 %) jämfört med 2016. Detta beror till största del på att kostnaderna 
för personal, konsulter och IT-tjänster ökade med cirka 7 900 tkr, 3 700 tkr 
respektive 4 200 tkr från 2016 till 2017. Antalet årsarbetskrafter har under samma 
period ökat med 6 stycken (+6 %). 

Årets kapitalförändring uppgår till 782 tkr och är i sin helhet kopplad till den 
avgiftsbelagda verksamheten. 

Balansräkning 
Balansomslutningen har ökat med 9 701 tkr jämfört med 2016. 
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Resultaträkning 

(tkr) Not 2017 2016 
Verksamhetens intäkter  

 
 

Intäkter av anslag 1 114 841 102 364 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 8 044 6 079 
Intäkter av bidrag  157 28 
Finansiella intäkter 3 24 28 
Summa  123 065 108 499  

   
Verksamhetens kostnader    
Kostnader för personal 4 -86 859 -78 929 
Kostnader för lokaler  -4 802 -4 895 
Övriga driftkostnader 5 -29 109 -20 883 
Finansiella kostnader 6 -42 -21 
Avskrivningar och nedskrivningar  -1 471 -2 265 
Summa  -122 284 -106 993  

   
Verksamhetsutfall  782 1 506  

   
Uppbördsverksamhet    
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras  7 4 250 4 983 
Skatteintäkter m.m.  60 0 
Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet 

 
-4 310 -4 983 

Saldo  0 0  
   

Årets kapitalförändring 8 782 1 506 
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Balansräkning 

(tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31 
TILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utveckling 9 3 066 2 616 
Summa  3 066 2 616 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 995 1 121 
Summa  995 1 121 
    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos andra myndigheter 11 2 055 2 230 
Övriga kortfristiga fordringar  0 16  
Summa  2 055 2 246 
    
Periodavgränsningsposter    
Förutbetalda kostnader 12 1 648 1 878 
Övriga upplupna intäkter 13 13 838 7 245 
Summa  15 486 9 124 
    
Avräkning med statsverket    
Avräkning med statsverket 14 -4 723 -4 351 
Summa  -4 723 -4 351 
    
Kassa och bank    
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  5 912 2 335 
Summa  5 912 2 335 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  22 792 13 091 
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(tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31 
KAPITAL OCH SKULDER    

Myndighetskapital 15   

Statskapital 16 60 60 
Balanserad kapitalförändring  -1 377 -6 337 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 8 782 1 506 
Summa  -535 -4 771 
    
Avsättningar    
Övriga avsättningar 17 1 143 976 
Summa  1 143 976 
    
Skulder m.m.    
Lån i Riksgäldskontoret 18 3 421 3 445 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 19 2 759 2 126 
Leverantörsskulder  7 450 3 845 
Övriga kortfristiga skulder 20 1 546 1 286 
Summa  15 177 10 703 
    
Periodavgränsningsposter    
Upplupna kostnader 21 7 007 6 183 
Summa  7 007 6 183 
    
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  22 792 13 091 
    
Ansvarsförbindelser    
Övriga ansvarsförbindelser 22 0 70 
Summa  0  70 
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ANSLAGSREDOVISNING 

Anslagsredovisning 

Redovisning mot anslag 
(tkr)       
Anslag Not Ingående 

överförings 
belopp 

Årets  
tilldelning 

enl. 
regl. brev 

Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 
överförings 

belopp 

Uo 21 1:7 Energimarknadsinspektionen 
Ramanslag 

      

ap.1 Energimarknadsinspektionen: 
Förvaltningskostnader 

23 3 291 118 898 122 189 -118 313 3 876 

       

Summa  3 291 118 898 122 189 -118 313 3 876 

       

Redovisning mot inkomsttitel  
(tkr)     

Inkomsttitel Not Beräknat 
belopp 

 Inkomster 

     
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter      
512 Naturgasavgifter 24 4 250  4 250 
     
2714 Sanktionsavgifter mm     
221 Förseningsavgifter enligt ellagen 
(1987:857) respektive fjärrvärmelagen 
(2008:263) 

25 50  60 

     

Summa  4 300  4 310 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

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 samt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och 
allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s 
föreskrifter och allmänna råd till denna.  

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters 
bokföring) tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har 
fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.  

Kostnadsmässig anslagsavräkning 

Semesterdagar som tjänats in före år 2009 avräknas från och med år 2009 anslaget 
först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2016, 459 tkr, 
har år 2017 minskat med 17 tkr. 

Värderingsprinciper 

Anläggningstillgångar  
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade 
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett 
anskaffningsvärde 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.  
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare livslängd 
än tre år och kostnadsförs direkt. 

Tillämpade avskrivningstider  

3 år Datorer och kringutrustning 

5 år Inredningsinventarier 

Maskiner och tekniska anläggningar 

Övriga kontorsmaskiner 

Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter 

Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Skulder 
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

Ersättningar och andra förmåner   
   
Rådsledamöter/andra styrelseuppdrag   Ersättning (tkr) 
Lina Bertling  3 
Styrelseledamot i Power Circle    
Styrelseledamot i In-Grid Pictures Lina Bertling AB   
Styrelseledamot i Riksdagsledamöter och 
forskare (Rifo) 
Ledamot nationella vindkraftsrådet (under 
Energimyndigheten)     
Mia Ohlsson Westerberg  2 
Styrelseledamot för Telekområdgivarna    
Styrelseledamot för Handelshögskolan vid 
Karlstads universitet     
Peter Nygårds  2 
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     
Forsmarks kraftgrupps styrelse, oberoende 
observatör  150 
Gunnar Westling  3 
Styrelseledamot i Framship AB    
Styrelseledamot i Promandat Fastighets AB   
Styrelseledamot i Promandat Förvaltning AB   
Styrelseledamot i Odeon AB     
Linda Burenius Magnusson 
Styrelseledamot i Almi Invest Green Tech AB 
Styrelseledamot i Burenius & Partners AB  

3 

Styrelseledamot i Svensk Vindenergi ekonomisk förening  
Styrelseledamot i 100 % förnybart (ideell förening)     
Mikael Hvinlund   2 

   
Ledande befattningshavare/ styrelseuppdrag Förmåner (tkr) Ersättning (tkr) 
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör 30 1 124 
Styrelseledamot i Arbetsgivarverket (från dec 
2017) 
Styrelseledamot i Post- och telestyrelsen (till juni 
2017)     

Anställdas sjukfrånvaro 

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sidan 55 i 
resultatredovisningen. 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

Noter 

Resultaträkning 2017 (tkr) 2016 (tkr) 

Not 1 Intäkter av anslag 

Intäkter av anslag 114 841 102 364 
Summa 114 841 102 364 

Summa "Intäkter av anslag" (114 841 tkr) skiljer sig från 
summa "Utgifter" (118 313 tkr) på anslaget Uo 21 1:7.  
Skillnaden (3 471 tkr) beror dels på minskning av  
semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (17 tkr), dels 
förlusttäckning med anslagsmedel avseende del av tidigare  
underskott i avgiftsfinansierad verksamhet (3 454 tkr).  
Dessa poster har belastat anslaget, men inte bokförts som  
kostnad i resultaträkningen. 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 774 420 
Intäkter av offentligrättsliga avgifter 6 825 5 650 
Övriga intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 445 9 
Summa 8 044 6 079 

Verksamhet med krav på full kostnadstäckning 

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

Intäkter 6 825 5 650 
Kostnader 6 043 4 144 
Årets resultat 782 1 506 
Ack resultat -595 -1 377 

Specifikation av avgiftsbelagd verksamhet enligt 
regleringsbrev finns i resultatredovisningen.  

Not 3 Finansiella intäkter 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 11 
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 17 17 
Övriga finansiella intäkter 7 0 
Summa 24 28 

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har 
sedan 2015-02-18 varit negativ. 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

Resultaträkning 2017 (tkr) 2016 (tkr) 

        
Not 4 Kostnader för personal   

  

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt lag  
och avtal) 56 057 50 777 

  Varav lönekostnader ej anställd personal 484 243 

  Sociala avgifter 27 582 24 844 

  Övriga kostnader för personal 3 220 3 308 

  Summa 86 859 78 929 

     
Not 5 Övriga driftkostnader   

  Resor, representation, information, reaförlust 4 284 2 703 

  Köp av varor 2 727 2 629 

  Köp av konsulttjänster 9 091 5 377 

  Köp av IT-tjänster 12 328 8 157 

  
Aktivering av utvecklingsarbete av 
anläggningstillgång i egen regi -1 523 -1 057 

  Köp av övriga tjänster 2 201 3 073 

  Summa 29 109 20 883 

     

  
Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående år beror på 
större konsultanvändning och att fler IT-projekt har genomförts under 2017. 

     
Not 6 Finansiella kostnader   

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 25 4 

  Övriga finansiella kostnader 16 17 

  Summa 42 21 

     

  
Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 
varit negativ. 

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

  
Offentligrättsliga avgifter inom 
naturgasområdet  4 481 3 463 

  
Periodisering av offentligrättsliga avgifter inom 
naturgasområdet -231 1 520 

  Summa 4 250 4 983 

     

  

Verksamhet med ej krav på full 
kostnadstäckning 
Offentligrättsliga avgifter inom 
naturgasområdet    

     

  Intäkter 4 250 4 983 

  Kostnader 2 479 939 

  Årets resultat 1 771 4 044 

  Ack resultat -2 639 -4 410 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

2017 2016 

Not 8 Årets kapitalförändring 

Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott 782 1 506 
Summa 782 1 506 

Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31 

Not 9 Balanserade utgifter för utveckling 

Ingående anskaffningsvärde 18 705 17 648 
Årets anskaffningar 1 523 1 057 
Summa anskaffningsvärde 20 228 18 705 
Ingående ackumulerade avskrivningar -16 089 -14 239 
Årets avskrivningar -1 073 -1 850 
Summa ackumulerade avskrivningar -17 162 -16 089 
Utgående bokfört värde 3 066 2 616 

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

Ingående anskaffningsvärde 3 530 2 981 
Årets anskaffningar  272 549 
Summa anskaffningsvärde 3 803 3 530 
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 409 -1 993 
Årets avskrivningar -398 -415 
Summa ackumulerade avskrivningar -2 807 -2 409 
Utgående bokfört värde 995 1 121 

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter 

Fordran ingående mervärdesskatt 1 873 1 886 
Kundfordringar hos andra myndigheter 181 344 
Summa 2 055 2 230 

Not 12 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 1 097 1 080 
Övriga förutbetalda kostnader 551 798 
Summa 1 648 1 878 

Not 13 Övriga upplupna intäkter 
Avgifter inom registrering och tillsyn över 
handeln på grossistenergimarknaden (REMIT) 
avseende 2016 och 2017 12 550 5 650 
Tillsynsavgifter naturgas kv-4-2017 1 288 1 520 
Övriga upplupna intäkter 0 76 
Summa 13 838 7 245 

Avgiften för REMIT tas ut årsvis i efterskott. Avgiften för 2016 var föremål för 
prövning i domstol och kommer att faktureras samtidigt som 2017 års avgift.  
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

      2017-12-31 2016-12-31 

Not 14 Avräkning med statsverket   
  

Uppbörd   
  Ingående balans -1 520 0   

Redovisat mot inkomsttitel -4 310 -4 983   
Uppbördsmedel som betalats till icke 
räntebärande flöde 4 541 3 463   
Skulder avseende Uppbörd -1 288 -1 520   
     
Anslag i räntebärande flöde     
Ingående balans -3 291 -14   
Redovisat mot anslag 118 313 107 430   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -118 898 -110 707   
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde - 3 876 -3 291   

     
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 
har redovisats mot anslag     
Ingående balans 459 525   
Redovisat mot anslag under året enligt 
undantagsregeln -17 -66   

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 
har redovisats mot anslag 442 459   

     
Övriga fordringar/skulder på statens 
centralkonto   

  Inbetalningar i icke räntebärande flöde 4 541 3 463   
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) 0 0   
Betalningar hänförbara till anslag och 
inkomsttitlar -4 541 -3 463   
Övriga fordringar på statens centralkonto 0 0   

   
  Summa Avräkning med statsverket -4 723 -4 351 
     

Not 15 Myndighetskapital   

  Specifikation förändring av myndighetskapitalet   
 

Stats-
kapital 

Balanserad 
kapital-

förändring, 
avgiftsbelagd 

verksamhet 

Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-

räkningen Summa 
Utgående balans 2016 60 -6 337 1 506 -4 771 
Ingående balans 2017 60 -6 337 1 506 -4 771 
Föregående års 
kapitalförändring 

 1 506 -1 506 0 

Förlusttäckning från anslag  3 454  3 454 
Årets kapitalförändring   782 782 
Summa årets förändring 0 4 960 -724 4 236 
Utgående balans 2017 60 -1 377 782 -535 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

      2017-12-31 2016-12-31 
Not 16 Statskapital   
  Statskapital utan avkastningskrav består av  

inlånad konst från konstrådet 60 60 
  Utgående balans 60 60 
     
Not 17 Övriga avsättningar   
  

Avsättning för lokalt omställningsarbete     
Ingående balans 976 824   
Årets förändring 167 152   
Utgående balans 1 143 976   

   
Not 18 Lån i Riksgäldskontoret   

  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar   
  Ingående balans 3 445 4 278 

  Under året nyupptagna lån 1 442 2 509 

  Årets amorteringar -1 466 -3 342 

  Utgående balans 3 421 3 445 

     
  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 11 000 11 000 

     
Not 19 Kortfristiga skulder till andra myndigheter   

  Utgående mervärdesskatt 60 0 

  Arbetsgivaravgifter 1 561 1 350 

  Leverantörsskulder andra myndigheter 1 138 776 

  Summa 2 759 2 126 

     
Not 20 Övriga kortfristiga skulder   

  Personalens källskatt 1 546 1 286 

  Summa 1 546 1 286 

     
Not 21 Upplupna kostnader   

  Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 5 482 4 888 

  Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 577 755 

  Övriga upplupna kostnader 949 539 

  Summa 7 007 6 183 
     

Not 22 Övriga ansvarsförbindelser   

  

Förvaltningsrätten i Linköping lämnade dom i  
Remit-avgiften 16/12 2016. Domen vann  
laga kraft 7/1 2017. Belopp om 75 tkr har 
återbetalats enligt fastställd beräkningsgrund. 0 70 

  Summa 0 70 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

Anslagsredovisning   

     
Not 23 Uo 21 1:7 Energimarknadsinspektionen Ramanslag 

     
ap.1 Energimarknadsinspektionen: 

  
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på 3 567 tkr. 
Under 2017 har myndigheten inte utnyttjat krediten. 

  

Myndigheten får disponera 3 291 tkr av det ingående överföringsbeloppet, då 
detta understiger 3 procent av föregående års tilldelning 110 707 tkr enligt 
regleringsbrevet. Anslaget är räntebärande. 

     

  

Enligt villkor i regleringsbrevet ska Energimarknadsinspektionen använda anslaget 
för att hantera underskottet i myndighetens tillsyn som bedrivs i enlighet med 
förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. Underskottet ska 
betalas av under åren 2016–2019. 

  
För 2017 har myndigheten använt 3 454 tkr av anslaget för att täcka förlusten. 
Inget underskott kvarstår därefter. 

   

Not 24 

 
Inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 
512 Naturgasavgifter – Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter 
på naturgasområdet 

  

I den avgiftsbelagda verksamheten disponerade Energimarknadsinspektionen 
intäkterna till och med 2015. Underskottet till och med 2015 uppgick till 8 454 
tkr. Förlusten har täckts av myndighetens ramanslag under åren 2016–2017. Från 
och med 2016 disponerar Energimarknadsinspektionen inte intäkterna. Avgiften 
kommenteras i kapitel Fakta och sammanställningar sidan 64. 

Not 25 

 
Inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. 
221 Straffavgifter – Förseningsavgifter enligt ellagen (1987:857) respektive 
fjärrvärmelagen (2008:263) 

  
Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om straffavgifter på grund av för 
sent inkomna årsrapporter för 2016. 
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 

Sammanställning över väsentliga 
uppgifter 

(tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

Låneram Riksgäldskontoret      
Beviljad 11 000 11 000 11 000 11 000 13 000 

Utnyttjad 3 421 3 445 4 278 5 344 6 447 

Kontokrediter Riksgäldskontoret       

Beviljad  11 000 9 000 9 000 7 000 8 000 

Maximalt utnyttjad 2 929 9 704 6 953 0 0 

Räntekonto Riksgäldskontoret      

Ränteintäkter 0 11 8 43 180 

Räntekostnader 25 4 1 0 0 

Avgiftsintäkter      

Avgiftsintäkter som disponeras      

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 7 800 6 000 7 000 3 075 4 000 

Avgiftsintäkter inom naturgasområdet - - 3 815 2 776 2 878 

Avgiftsintäkter Remit 6 825 5 650 1 850 - - 

Summa avgiftsintäkter 6 825 5 650 5 665 2 776 2 878 

Övriga avgiftsintäkter 1 219 429 3 2 138 389 
      
Avgiftsintäkter som ej disponeras exkl. sanktionsavgifter*      

Beräknat belopp enligt regeringsbrev (naturgasområdet) 4 250 4 000 - - - 

Avgiftsintäkter inom naturgasområdet 4 250 4 983 - - - 
      
Anslagskredit      

Beviljad 3 567 3 321 3 154 3 139 3 022 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslag      

Ramanslag      

Anslagssparande 3 876 3 291 14 5 677 5 318 

Bemyndiganden (ej tillämpligt)      
      
Personal      

Antalet årsarbetskrafter (st) 106 100 107 97 88 

Medelantalet anställda (st)** 119 113 117 111 92 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 139 1 047 1 066 1 133 1 160 
      
Kapitalförändring      

Årets 782 1 506 -2 317 -5 533 -2 099 

Balanserad -1 377 -6 337 -9 020 -3 487 -1 388 
*Sanktionsavgifter definieras inte som avgifter utan som skatteintäkter m.m. och redovisas på särskild rad i 
resultaträkningen. Kommentaren är motiverad av att i myndighetens regleringsbrev finns skatteintäkten med i 
avsnittet om avgiftsbelagd verksamhet. 
**I beräkningen av medelantalet anställda fr.o.m. 2015 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.  
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LEDNINGSGRUPP 

Ledningsgrupp  

Från vänster: Tony Rosten, Anna Elvkull, Anne Vadasz Nilsson, Caroline Törnqvist, 
Therése Hindman Persson och Tommy Johansson. Saknas på bilden gör  
Hanna Abrahamsson och Daniel Norstedt. 
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
Eskilstuna den 22 februari 2018 
 
 
 
 
 
 
  
Anne Vadasz Nilsson 
Generaldirektör





ENERGIMARKNADERNA BEHÖVER SPELREGLER.
VI SER TILL ATT DE FÖLJS.




