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Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag
att arbeta för väl fungerande energimarknader.
Det övergripande syftet med vårt arbete är att Sverige ska ha väl
fungerande distribution och handel av el, fjärrvärme och naturgas.
Vi ska också ta tillvara kundernas intressen och stärka deras
ställning på marknaderna.
Konkret innebär det att vi har tillsyn över att företagen följer
regelverken. Vi har också ansvar för att utveckla spelreglerna och
informera kunderna om vad som gäller. Vi reglerar villkoren för de
monopolföretag som driver elnät och naturgasnät och har tillsyn
över företagen på de konkurrensutsatta energimarknaderna.
Energimarknaderna behöver spelregler – vi ser till att de följs.
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Generaldirektören har ordet
2018 var ett speciellt år för Ei. Under året
uppmärksammade vi på olika sätt att Ei
varit en egen myndighet i tio år. Under de
tio år som gått har det hänt otroligt mycket
på energimarknaderna. Det viktigaste är
givetvis omställningen av energisystemen
för att klara klimatutmaningen. Sammankopplingen av EU:s energimarknader är en
viktig pusselbit i omställningen och Ei har
en betydande roll i detta arbete.
Jag kan konstatera att det internationella
arbetet tar allt mer tid och kraft i anspråk
från myndigheten. Trots att det är nästan tio
år sedan det tredje inre marknadspaketet
trädde i kraft så är vi mitt uppe i
implementeringen av de detaljregler (EUAnne Vadasz Nilsson, generaldirektör
förordningar) som följde. Under året
hanterade vi 35 ärenden enligt EU-förordningarna. Många gånger är dessa
ärenden både komplexa och tidskrävande. Till exempel har vi fattat beslut om att
godkänna en ny kapacitetsberäkningsmetod för Norden och tagit beslut om vilken
tariffmetod som ska gälla för det svenska transmissionsnätet för gas. På uppdrag
av regeringen har vi även tagit fram en rapport där vi på ett enkelt sätt förklarar
innehållet i EU-förordningarna och, i den mån det är möjligt, hur
implementeringen påverkar den svenska el- och gasmarknaden. Regelverket
påverkar alla intressenter på marknaden och har inneburit en kraftigt ökad
arbetsbörda för Ei.
Under de sista skälvande dagarna av 2018 blev också det så kallade Ren energipaketet färdigförhandlat även om den formella omröstningen fortfarande återstår.
Ytterligare detaljregler från EU är snart på plats för elmarknaden men det är ännu
för tidigt att sia om vilka effekter dessa får för den svenska och nordiska
marknaden.
Ett område som alltid är lika aktuellt är vilka metoder och regler som ska gälla för
nätföretagen. Under året fattade vi beslut om nya intäktsramar för gasnätsföretagen och det antogs nya bestämmelser för hur elnätsföretagens avkastning ska
beräknas. Utifrån dessa bestämmelser har vi förberett nya föreskrifter. Här tydliggör vi också hur nätföretagen i framtiden ska hantera kostnader som uppstår om
företagen handlar upp produktion för att möta kapacitetsbrist, när vissa områden
växer så det knakar. På uppdrag av regeringen har vi även tagit fram förslag på
hur samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar ska göras för stamnätsinvesteringar.
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För första gången har vi också publicerat statistik kring de vanligaste frågorna och
klagomålen som myndigheten får från konsumenter varje år. Cirka 60 procent av
klagomålen handlar om elnät och 30 procent handlar om elhandel. Endast tio
procent gäller naturgas och fjärrvärme. Under året har vi tillsammans med våra
nordiska kollegor även gjort en stor kundundersökning. Av undersökningen är det
tydligt att de svenska kunderna inte är lika aktiva som kunderna i Finland och
Norge. Kunder som inte själva väljer elavtal hamnar på ett så kallat anvisat avtal.
För sådana avtal gäller nya informationsregler sedan mitten av 2017. Under 2018
genomförde vi en granskning som visar att merparten av de granskade företagen
behöver justera delar av sin information till kunder med sådana avtal.
Under 2018 påbörjade vi arbetet med att ta fram nya föreskrifter för funktionskrav
på elmätare. Dessa regler kommer att bidra till att nya mätare är framtidssäkrade
och att nya smarta tjänster kan växa fram. Detta kan i sin tur bidra till att klara
utmaningarna med mer förnyelsebar elproduktion.
Under året har vi också fört dialog och utbildat företag och andra intressenter och
myndigheter. Ett stort tack till alla som deltagit och bidragit med värdefulla
synpunkter och ett särskilt tack till er som deltog på vår konferens Ei 10 år.
Slutligen, tack också till Ei:s duktiga medarbetare för allt hårt arbete under 2018.

Anne Vadasz Nilsson
Generaldirektör
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Förkortningar
ACER

Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Byrån hjälper de
nationella tillsynsmyndigheterna inom energiområdet att utöva sin
verksamhet på EU-nivå och samordnar vid behov deras arbete.

CACM

Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om
fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av
överbelastning. Det engelska namnet är Capacity allocation and
congestion management (CACM).

CEER

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

DCC

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

DSO

Förkortning av engelskans Distribution System Operator. Regionnätsoch lokalnätsföretag på svenska.

EB

Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017
om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el. Det
engelska namnet är Electricity balancing (EB).

Ei

Energimarknadsinspektionen

ER

Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017
om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och
återuppbyggnad avseende elektricitet. Det engelska namnet är
Emergency and restoration (ER).

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 Requirements for grid connection of high voltage
direct current systems and direct current-connected power park
modules (HVDC).

ISGAN

International Smart Grid Action Network är en internationell plattform
för utveckling och kunskapsutbyte inom området smarta elnät.

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

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och en
förkortning av det engelska namnet Organisation for Economic
Co-operation and Development.

REMIT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25
oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för
energi. REMIT är en förkortning av EU-förordningen Regulation on
wholesale energy market integrity and transparency. Förordningen
förbjuder marknadsmanipulation och insiderhandel.

RfG

Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om
fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av
generatorer. Det engelska namnet är Requirements for generators (RfG).

SO

Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om
fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem. Det
engelska namnet är Transmission system operation (SO).

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
transmissionsnätsföretag.

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 EUkommissionen.
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Året i korthet
Här är ett urval av de beslut, händelser och uppdrag som kommunicerats via Ei:s
webbplats under året som gått.

JANUARI
Ei ordförande i NordREG
NordREG är en samarbetsorganisation som består av de nordiska
tillsynsmyndigheterna för energi. Ordförandeskapet växlar och i januari tar Ei över
ordförandeklubban från Norge. Organisationen arbetar med frågor som rör de
nordiska och europeiska energimarknaderna.

FEBRUARI
Efter domstolsprocesserna: höjda intäktsramar för elnätsföretagen
Ei fattar de första besluten i de så kallade återförvisningsärendena för
elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2016–2019. Besluten är ett resultat av att
elnätsföretagen fick rätt i domstol. I slutet av 2017 stod det klart att Ei inte fick
prövningstillstånd i kammarrätten och förvaltningsrättens dom om intäktsramarna
för 2016–2019 står därför fast. Kalkylräntan fastställs till 5,85 procent.

MARS
Tillsynsprojekt om transparensförordningen avslutas
Under perioden juni 2015 till januari 2018 har Ei genomfört ett tillsynsprojekt där
berörda aktörer i Sverige har fått redogöra för de rutiner de har för att säkra att de
följer transparensförordningen. Resultatet av tillsynen presenteras i rapporten
Slutrapport: Tillsyn gällande efterlevnad av transparensförordningen 2015–2018 (Ei
R2018:02).

Skriftligt samråd om EU-förordningen SO
Ei bjuder in till skriftligt samråd om tre artiklar enligt EU-förordningen om
fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Intressenter kan
lämna synpunkter på det förslag som Svenska kraftnät har skickat in till Ei.

Kammarrätten meddelar domar för intäktsramar 2012–2015
Kammarrätten meddelar domar i ett antal mål som gäller omprövning av slutliga
intäktsramar för el för perioden 2012–2015. En av de frågor som prövats är om Ei
vid en omprövning av intäktsramar ska använda sig av samma metod som
användes vid fastställande av intäktsramen eller om Ei vid en omprövning ska ta
hänsyn till tidigare domar. Kammarrätten menar att Ei ska ta hänsyn till tidigare
domar.
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En annan fråga som prövats är hur många perioder ett företag får "ta med sig" en
icke utnyttjad intäktsram. Ett antal företag som fått höjd intäktsram har tidigare
överklagat Ei:s beslut och hävdat att det ökade beloppet borde få föras över
ytterligare en tillsynsperiod, det vill säga två perioder. Förvaltningsrätten valde att
avvisa överklagandet, men nu har kammarrätten beslutat att förvaltningsrätten ska
pröva frågan i sak.

APRIL
Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte gasnätsföretagens intäktsramar
I november 2017 meddelade kammarrätten domar gällande tre gasnätsföretags
intäktsramar för perioden 2015–2018. Ei valde att överklaga till Högsta
förvaltningsdomstolen. Nu meddelar domstolen att frågan inte kommer att tas upp
för prövning och därmed står kammarrättens domar fast.

Ei föreslår enklare regler för inrapportering av årsrapporter
I ett förslag till Miljö- och energidepartementet föreslår Ei nya regler för inrapportering av nätverksamhet. Om förslaget antas blir det enklare för företagen att
rapportera in uppgifter till Ei. Bland annat har Ei tittat på hur redovisningsreglerna
i förordningar och föreskrifter på ett bättre sätt kan kopplas till årsredovisningslagen. Ei föreslår även en minskning av antalet uppgifter som ska rapporteras in i
samband med årsrapporterna.

Ei föreslår krav på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid
stamnätsinvesteringar
Ei överlämnar rapporten Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för
el (Ei R2018:06) till regeringen. I rapporten föreslår Ei en ändring i ellagen som
innebär att företag som ansöker om tillstånd att bygga eller göra större
förändringar på en stamnätsledning först måste ha gjort en samhällsekonomisk
lönsamhetsbedömning. Rapporten innehåller förslag på hur en samhällsekonomisk
lönsamhetsbedömning ska utformas och vad den ska innehålla, hur samrådet ska
gå till och hur lönsamhetsbedömningen ska offentliggöras. Ei föreslår även att den
samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen alltid ska granskas av en utomstående part i ett tidigt skede i Svenska kraftnäts beslutsprocess.

MAJ
Rapport om konsumenternas frågor och klagomål
Ei har sammanställt de vanligaste frågorna och klagomålen som myndigheten får
från konsumenter varje år. Sammanställningen visar att cirka 60 procent av
klagomålen handlar om elnät och drygt 30 procent handlar om elhandel. Bara ett
fåtal frågor och klagomål rör gasnät och fjärrvärme. Klagomålen ger Ei viktig input
i arbetet med tillsyn och regelutveckling. Sammanställningen finns i rapporten
Konsument på elmarknaden klagomålsstatistik 2014–2017 (Ei R2018:07).

Nordic Clean Energy Week
Ei deltar på Nordic Clean Energy Week, en mötesplats där politiker samlas i
Malmö och Köpenhamn för att diskutera de globala klimatmålen och påskynda
omställningen till fossilfri och hållbar energi. I samband med detta pågår en rad
10
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seminarier och workshops inom energiområdet. Ei står värd för paneldiskussionen
Enabling Market Design – an easy win, a winding road or a mix?

JUNI
Åska och fallande träd – vanlig orsak till elavbrott
Under 2017 och 2018 har Ei granskat 33 elnätsföretag för att se om de vidtar de
åtgärder som krävs för att minska antalet elavbrott i sina nät. Tillsynen visar att
mer än 85 procent av avbrotten hos de utvalda företagen kan relateras till olika
väderförhållanden. Av de totalt cirka 450 000 elavbrott som omfattades av tillsynen
orsakades exempelvis fler än 160 000 av åska. Träd eller grenar som faller över
ledningarna på lokalnäten är en annan vanlig orsak till elavbrott. Resultatet av
tillsynen beskrivs i rapporten Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten
(Ei R2018:09).

Föreskrifter för funktionskrav för elmätare
Regeringen beslutar om nya funktionskrav för elmätare. Ei påbörjar arbetet med
att ta fram föreskrifter för vissa av funktionskraven.

Ändrade regler för elnätsföretag
I juni fattar riksdagen beslut om nya bestämmelser i ellagen som rör regleringen av
elnätsföretagens intäktsramar. I december 2016 fick Ei i uppdrag att se över
regleringen av intäkter från elnätsverksamhet och i oktober 2017 redovisades
uppdraget till regeringen. Det regelverk som regeringen nu beslutar om bygger till
stora delar på Ei:s förslag

Ei föreslår ändring gällande naturgas i skattelagstiftningen
Den 1 januari 2018 trädde en ny skattelagstiftning i kraft. En konsekvens av
lagstiftningen är att alla mindre förbrukare av naturgas, till exempel hushåll med
gasspis, måste installera en mätare för månadsvis mätning. Det är inte ekonomiskt
försvarbart anser Ei. I slutet av juni skickar därför Ei en skrivelse till Finansdepartementet med en begäran om att skattelagstiftningen som rör naturgas bör ändras.
Ei anser att kunder med låg förbrukning, som exempelvis spiskunder, ska
undantas från kravet att deras gasförbrukning ska mätas varje månad.

Ei sammanfattar de nya EU-förordningarna och deras konsekvenser
I regleringsbrevet för 2018 fick Ei i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur
de nya EU-förordningarna kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess
aktörer. För naturgas ska Ei redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att
uppfylla de nya krav som följer av förordningarna. I slutet av juni överlämnar Ei
rapporten Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande
(Ei R2018:10) till regeringen. Rapportens innehåll sammanfattas även i en broschyr.

JULI
Samråd enligt EU-förordningen CACM
De nordiska systemansvariga för överföringssystemen har gemensamt tagit fram
en begäran om ändring i arrangemangen som syftar till att möjliggöra för mer än
en nominerad elmarknadsoperatör i ett elområde. I juli genomför Ei samråd om
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018
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begäran. Arrangemangen är framtagna i enlighet med artikel 45 och 57 i
förordning (EU) nr 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning
och hantering av överbelastning (CACM).

Yttrande till regeringen om LNG-terminal i Göteborgs hamn
Ei föreslår att regeringen ska besluta att ge Swedegas AB tillstånd (koncession) för
en LNG-terminal med tillhörande ledningar i Göteborgs hamn. Ei bedömer att
samtliga förutsättningar för att godkänna Swedegas ansökan om koncession är
uppfyllda. Flytande (kondenserad) naturgas benämns vanligen med den engelska
förkortningen LNG (liquefied natural gas). En anläggning för förgasning av LNG
benämns vanligen LNG-terminal.

Förvaltningsrätten inhämtar förhandsavgörande gällande flaskhalsintäkter
Ei beslutade i juni 2016 om hur ett företag får använda så kallade flaskhalsintäkter
från överföringsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland. Företaget överklagade
Ei:s beslut till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten beslutar, efter
begäran från Ei, att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.
Förvaltningsrätten har samtidigt förklarat målet vilande i avvaktan på svar från
EU-domstolen.

AUGUSTI
Samråd om föreskrifter enligt EU-förordningen RfG
Ei arrangerar samråd om föreskrifter för generellt tillämpliga krav enligt EUförordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). Förordningen handlar om
krav för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler till det sammanlänkade
elsystemet.

Ny förordning om elnätsreglering
I augusti tar regeringen beslut om nya bestämmelser för reglering av elnätsföretagens intäktsramar. De nya bestämmelserna gäller från och med nästa tillsynsperiod som startar år 2020. De nya reglerna är fastställda i Förordning (2018:1520)
om intäktsram för elnätsverksamhet. Regelverket innehåller bland annat närmare
bestämmelser om hur kalkylräntan ska fastställas. En annan förändring av vikt är
att avskrivningstiderna för anläggningstillgångar har förlängts i jämförelse med
tidigare. Det regelverk som regeringen nu beslutar om bygger till stora delar på
Ei:s förslag.

SEPTEMBER
Granskning av bestämmelser om anvisat avtal
I april och juli 2017 började nya bestämmelser gälla om elhandelsföretags
informationsskyldigheter till kunder med anvisat elavtal. Ei genomför en
granskning för att se hur bestämmelserna efterlevs. Granskningen visar att
merparten av de granskade företagen behöver justera delar av sin information till
kunder med anvisat avtal (det vill säga till kunder som inte själva aktivt valt
elhandelsföretag eller elavtal).
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Beslut om gasnätsföretagens intäktsramar
I september är alla beslut för gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2019–
2022 fattade. Besluten fattas i förhand för fyra år i taget. Intäktsramarna reglerar
hur stora avgifter företagen totalt får ta ut av sina kunder under åren 2019–2022. I
Sverige finns sju gasnätsföretag (totalt nio redovisningsenheter).

Beslut enligt EU-förordningen SO
Ei fattar två beslut enligt EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för driften
av elöverföringssystem (SO). Dels godkänner Ei Svenska kraftnäts förslag till
fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering (LFC-block) inom det
nordiska synkronområdet. Dels beslutar Ei att godkänna Svenska kraftnäts förslag
till metod för att bygga de gemensamma året före-nätmodellerna och de
gemensamma dagen före- och intradagsmodellerna.

Dom från förvaltningsrätten om intäktsramar
Förvaltningsrätten meddelar domar gällande elnätsföretagens intäktsramar.
Domarna gäller hur många tillsynsperioder ett elnätsföretag får "ta med sig" en
outnyttjad intäktsram. Ei:s tolkning av ellagen innebär att elnätsföretag får ta med
sig en icke utnyttjad intäktsram till nästkommande fyraårsperiod. Under våren
2017 överklagade ett 40-tal företag detta till förvaltningsrätten eftersom de vill ha
möjlighet att ta med sig ett outnyttjat belopp för perioden 2012–2015 två perioder,
det vill säga till perioden 2016–2019 och perioden 2020–2023. Nu har
förvaltningsrätten gett företagen rätt. Ei överklagar förvaltningsrättens dom.

Nya föreskrifter ska förbättra information till konsumenter
Ei publicerar nya föreskrifter som anger vilken information ett elhandelsföretag
måste lämna till kunden när ett tidsbestämt elavtal löper ut. Föreskrifterna med
namnet Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2018:1) om
information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut gäller från och med
den 1 januari 2019.

OKTOBER
Framtiden diskuteras på konferens
Ei bjuder in till konferens för att uppmärksamma att myndigheten fyller tio år.
Besökare, Ei:s medarbetare och inbjudna talare reflekterar över viktiga händelser
under åren som gått och diskuterar samtidigt framtidens elmarknad.

Tillsyn med anledning av elavbrotten på Gotland
Under sommar och tidig höst drabbades Gotland av ett flertal elavbrott. Ei har till
uppgift att granska att elnätsföretagen lever upp till de krav som finns på
leveranssäkerhet och inleder därför en tillsyn av leveranskvaliteten på Gotland.

Granskning av åtskillnadsregler avslutas
Ei har granskat hur väl el- och gasnätsföretag följer reglerna om åtskillnad. Syftet
med tillsynen har varit att granska hur nätföretagen tillämpar en av
huvudprinciperna i ellagen – att det ska finnas en klar avgränsning mellan
nätverksamhet och produktion av eller handel med el. Ei har även granskat
motsvarande bestämmelse i naturgaslagen. I tillsynen har Ei granskat 37
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elnätsföretag och två gasnätsföretag. Resultatet publiceras i rapporten Tillsyn
avseende åtskillnadsregler (Ei R2018:13).

Rapport om den europeiska el- och gasmarknaden 2017
ACER och CEER publicerar rapporten Market Monitoring Report 2017 som är en
statusrapport över den europeiska energimarknaden. Rapporten publiceras för
sjunde året i rad. De nationella tillsynsmyndigheterna rapporterar varje år ett
omfattande statistiskt underlag till ACER och CEER. Underlaget ligger till grund
för rapporten som är den enda enhetliga rapport som täcker grossist- och
slutkundsmarknaderna för el och gas i Europa.

Seminarium om överföringskapacitet
Ei och övriga medlemmar i NordREG bjuder in till ett seminarium i Stockholm.
Temat för dagen är överföringskapacitet i Norden. Mötet arrangeras av de
nordiska tillsynsmyndigheterna för energi i samarbete med de nordiska
transmissionsnätsföretagen. Under dagen diskuteras nuvarande praxis vid kapacitetsberäkning, liksom frågan om huruvida befintliga rapporteringsstrukturer
behöver kompletteras för att möjliggöra en gemensam nordisk övervakning och
insyn.

Ei yttrar sig till EU-domstolen
EU-domstolen har gett Ei möjlighet att yttra sig i frågan om hur ett företag får
använda så kallade flaskhalsintäkter från en överföringsförbindelse mellan Sverige
och Tyskland. I slutet av oktober skickar Ei in sitt yttrande. Bakgrunden är att Ei i
juni 2016 beslutade om hur företaget får använda flaskhalsintäkter. Företaget
överklagade Ei:s beslut till förvaltningsrätten och frågan har därefter gått vidare
till EU-domstolen.

NOVEMBER
Nordiskt seminarium om REMIT
Danska, svenska, norska och finska tillsynsmyndigheterna för energi bjuder in till
ett seminarium om REMIT. Seminariet hålls i Köpenhamn och riktar sig till företag
som berörs av REMIT-förordningen.

Ei anordnar utbildning om elnätsreglering
Vid tre tillfällen under november och december anordnar Ei utbildning för
elnätsföretag om de regler som kommer att gälla för tillsynsperioden 2020–2023.
Den första utbildningen hålls den 20 november.

DECEMBER
Föreskrift kompletterar EU-förordning
Ei publicerar föreskrift om generellt tillämpliga krav för nätanslutning av
produktionsanläggningar (EIFS 2018:2). Föreskriften är ett komplement till EUförordningen 2016/631 (RfG) och anger de svenska kraven för nätanslutning av
produktionsanläggningar till elnätet. Föreskriften anger även maximala
tröskelvärden för vissa typer av kraftproduktionsmoduler som ska bestämmas
enligt EU-förordningen. Föreskriften träder i kraft den 27 april 2019.
14
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Nordiska elkunder i konsumentundersökning
I december publicerar NordREG resultatet av en stor kundundersökning. I
undersökningen har man bland annat tittat på kundernas kunskaper om
elmarknaden och hur aktiva de är på marknaden, till exempel när det gäller att
jämföra och byta elavtal. 6 000 nordiska elkunder i Danmark, Finland, Norge och
Sverige deltog i undersökningen. Resultatet finns i rapporten Nordic Customer
Survey 2018 Consumer behavior in the Nordic electricity market.

Undersökning om hinder för efterfrågeflexibilitet
Ei genomför varje år en undersökning om vilka hinder som finns för att erbjuda
tjänster för ändrad elförbrukning, så kallad efterfrågeflexibilitet. Årets undersökning visar att det inte finns några tekniska krav eller villkor som hindrar efterfrågeflexibilitet, däremot finns det andra generella hinder. Resultatet av undersökningen går att läsa i rapporten Tjänster för efterfrågeflexibilitet – Sammanställning av
tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad
elförbrukning (Ei R2018:15).

Ei granskar 2017 års elavbrott
Elnätsföretagen har en skyldighet att hålla god leveranskvalitet i sina elnät. I
december inleder Ei en planerad tillsyn som innebär att alla elnätsföretag som haft
många och/eller långa elavbrott under 2017 måste lämna in en åtgärdsplan till Ei.
De måste även skicka in en tidplan till Ei som beskriver när åtgärderna ska vara
genomförda.

Rapport om leveranssäkerhet 2017
Ei:s årliga rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät publiceras. Rapporten
bygger på avbrottsdata för 2017 som elnätsföretagen rapporterar in till Ei.
Sammanställningen visar att det var ett bra år beträffande leveranssäkerheten i
elnätet. Medelavbrottstiden för icke aviserade avbrott uppgick under året till 63
minuter. Det genomsnittliga antalet icke aviserade avbrott i lokalnäten låg på 1,08
avbrott per kund. Båda värdena är de lägsta sedan 2003, vilket är det första året
som Ei hade tillgång till avbrottsdata.

Principöverenskommelse om Ren energipaketet på plats
Efter två års förhandlande nås en principöverenskommelse om lagförslaget Ren
energi för alla i Europa. Med detta har EU tagit ytterligare ett steg mot mer
likvärdiga förutsättningar på energimarknaden inom EU.

Beslutat om referensprismetod för det svenska transmissionsnätet för gas
Ei fattar beslut om vilken referensprismetod som ska tillämpas för det svenska
transmissionsnätet för gas. Det vill säga vilken metod som Swedegas ska använda
vid beräkning av tariffer. Enligt EU-förordningen Harmonisering av tariffstrukturer för överföring av gas (TAR) som trädde i kraft 2017 ska liknande regler för
tariffsättning av gasdistribution gälla i hela Europa. Enligt förordningen är det
tillsynsmyndigheten i varje land (Ei i Sverige) som beslutar om vilken referensprismetod som ska användas vid tariffsättning. Ei:s beslut innebär att den så kallade
frimärksmetoden (PS-metoden) som tidigare använts ska användas för prissättning
även i fortsättningen.
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Beslut om att godkänna Nasdaq som NEMO i svenska elområden
Ei beslutar att Nasdaq får bedriva verksamhet som nominerad elmarknadsoperatör
(NEMO) på dagen före-marknaden i svenska elområden. Det innebär att det nu
finns tre aktörer som har tillstånd att vara NEMO på dagen före-marknaden i
Sverige. De andra två är Nord Pool och Epex SPOT.
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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.

Vårt uppdrag är att arbeta för väl
fungerande energimarknader.

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.
Ei har även uppgifter enligt ett antal EU-förordningar och direktiv inom
energiområdet. Av dessa kan särskilt nämnas:
• Förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på
grossistmarknaderna för energi (REMIT)
• Förordning nr 543/2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på
elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 714/2009 (transparensförordningen).
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 tillsynsmyndig-
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heter 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.
Ytterligare ett uppdrag är att sprida kunskap i syfte att öka medvetenheten och
aktiviteten på energimarknaderna. Ei bidrar till medvetna och mer aktiva konsumenter och kunder genom information om hur el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna fungerar, vilket regelverk som gäller samt vilka möjligheter och rättigheter man har som kund.
Ei har även ett uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och att
verka för energieffektivitet och effektiv konkurrens på elmarknaden och
naturgasmarknaden.
Årsredovisningen består av en resultatredovisning och en finansiell redovisning.
Resultatredovisningens disposition utgår från Ei:s uppdrag enligt instruktionen så
som det har formulerats i myndighetens verksamhetsplan. Nytt för 2018 är att den
tidigare verksamhetsgrenen tillsyn, prövning och tillstånd har delats i två grenar,
tillsyn och prövning respektive tillstånd. Därmed har Ei fyra verksamhetsgrenar.
Varje verksamhetsgren redovisas under ett eget kapitel i årsredovisningen. I
resultatredovisningen finns även ett kapitel som i år benämns intern
verksamhetsstyrning (i tidigare årsredovisningar benämnt effektivitet).
• Tillsyn och prövning
• Tillstånd
• Regelutveckling
• Kundinformation
• Intern verksamhetsstyrning

18
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Vision och mål
Energimarknaderna
befinner sig i ständig
förändring. Nya regelverk
inom EU, omställningen av
energisystemen, teknikutveckling och nya aktörer påverkar förutsättningarna. Det
innebär att Ei:s uppdrag att arbeta för väl fungerande marknader både handlar om
att säkra spelreglerna idag och om att långsiktigt utveckla och trygga
marknadernas funktion. Att skapa förutsägbarhet betyder att företag och kunder
ska veta vad som gäller för att kunna vara aktiva parter på marknaderna idag. De
ska också kunna känna sig trygga i att marknaderna kommer att fungera även
imorgon.

Vår vision är att skapa förutsägbarhet
på ständigt föränderliga marknader.

Ei:s målmodell
För att belysa hur Ei arbetar med
målstyrning har en målkedja
tagits fram till verksamhetsåret
2018 (se illustration).
Målkedjan är ett hjälpmedel för
att få en tydlig struktur att
arbeta efter i alla delar av Ei:s
verksamhet. Genom att
strukturera arbetet på det här
sättet skapas en röd tråd som
binder ihop Ei:s arbete från
visionen ner till aktiviteterna.

Vision
Effektmål
Resultatmål
Avdelningsmål

Aktiviteter

Uppföljning av mål och
aktiviteter
Utöver visionen har Ei har tagit fram nya effekt- och resultatmål för att styra
verksamheten. Effektmålen beskriver de effekter Ei vill uppnå på
energimarknaderna och önskvärd effekt kan endast uppnås om resultatmålen
uppfylls. Ei har formulerat effekt- och resultatmålen på ett sätt som gör att de ska
kunna användas och vara aktuella under ett antal år framåt. I årsredovisningen
redovisar vi hur aktiviteterna som kopplar mot resultatmålen har uppfyllts under
året.
Utifrån Ei:s instruktion har myndigheten identifierat fyra verksamhetsgrenar:
tillsyn och prövning, tillstånd, regelutveckling samt kundinformation. Till varje
verksamhetsgren finns ett antal effekt- och resultatmål. Det finns även ett mål för
intern verksamhetsstyrning.
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Effekt- och resultatmålen är formulerade utifrån områden där Ei vill åstadkomma
en förflyttning, det vill säga där myndigheten vill bli bättre. För att nå målen har
ett antal aktiviteter satts upp. Resultatet av förflyttningen redovisas under
respektive verksamhetsgren i årsredovisningen.
I årsredovisningen bedöms hur väl aktiviteterna genomförts enligt följande:
Aktiviteterna har påbörjats.
Aktiviteterna har genomförts till cirka 50 procent.
Merparten av aktiviteterna har genomförts.
Alla aktiviteter har genomförts.

20
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Förklaring av Ei:s
prestationsredovisning
Prestationsredovisningen är baserad på redovisad tid och på övriga kostnader som
är kopplade till en viss typ av verksamhet. Redovisningen är mätbar och speglar
Ei:s verksamhet på ett bra sätt. Prestationerna redovisas i volym och kostnad.
Ei:s prestationsredovisning för 2018 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. Den tid
som Ei lagt ner på regeringsuppdragen under året visar kostnaden för årets arbete.
För ett av regeringsuppdragen har även tid lagts ner under 2017 eftersom
regeringsuppdraget löpte över två år, men vi har valt att bara redovisa årets
kostnad i årsredovisning 2018.
Alla prestationer är inte mätbara i volym. Vi har därför valt att lägga samman vissa
prestationer och redovisa en total kostnad för en viss verksamhet. Kostnaderna
avser dock enbart nedlagd tid och kostnad under 2018.
Kostnaderna per prestation har beräknats utifrån den tid som medarbetarna
redovisat på respektive prestationskod och övriga bokförda kostnader i
redovisningen kopplade till prestationskoderna. Kostnad för nedlagd tid per
prestation inkluderar kostnad för personal samt overheadkostnad. Till varje
prestation (eller sammanslagning av prestationer) har det kopplats en volym, till
exempel antal beslut eller antal rapporter. Volymerna baseras på antalet avslutade
ärenden i ärendehanteringssystemet (Iipax One). De avslutade ärendena är
kopplade till respektive prestationskod utifrån klassificeringsstrukturen i Iipax
One. 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 2018 däremot, visar vilken
förflyttning Ei vill göra. Aktiviteterna som är kopplade till målen följs upp
kontinuerligt. Den gemensamma nämnaren mellan Ei:s mål och prestationerna är
sättet de är kopplade till verksamhetsgrenarna. Resultatredovisningen är därför
uppbyggd utifrån våra verksamhetsgrenar.

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018

21

RESULTATREDOVISNING

22
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS
ÅRSREDOVISNING
22

Tillsyn och prövning
Inom verksamhetsgrenen tillsyn och
Verksamhetsgrenens kostnad
prövning granskar Ei hur de regelverk
59 miljoner kronor
som myndigheten har tillsyn över
följs. Även tillsyn över bestämmelser
med stöd av föreskrifter som Ei har
Tillsyn och
prövning 47 %
utfärdat ingår i verksamhetsgrenen.
Att bedriva tillsyn och fatta beslut
Övrig verksamhet
enligt nya EU-förordningar är ett
53 %
arbetsområde som ökat i omfattning
de senaste åren. Ei behandlar även
ärenden som rör anslutningsavgifter.
Det innebär att Ei prövar om den avgift som en kund får betala för att ansluta sig
till elnätet är skälig. Även frågor rörande andra typer av anslutningsvillkor prövas.
Ei:s tillsynsområde omfattar de tre energislagen el, naturgas och fjärrvärme. Ei:s
tillsyn delas in i planlagd och indikationsstyrd tillsyn.

Planlagd tillsyn
Syftet med de planlagda insatserna är att tillsyn över tid ska ske över stora delar av
regelverket. I den planlagda tillsynen har Ei bland annat genomfört en
tillsynsinsats över hur väl el- och gasnätsföretag följer reglerna om åtskillnad.
Syftet med tillsynen har varit att granska hur nätföretagen tillämpar en av
huvudprinciperna i ellagen – att det ska finnas en klar avgränsning mellan
nätverksamhet och produktion av eller handel med el och gas.
Ett annat exempel på planlagd tillsyn handlar om leveranskvalitet i elnäten. Under
2018 har Ei granskat leveranssäkerheten hos samtliga elnätsföretag i landet. De
nätföretag som hade brister förelades att redovisa vilka åtgärder de ska vidta för
att öka leveranssäkerheten i näten.
I början av året avslutade Ei en planlagd tillsyn av aktörer som omfattats av
redovisningsskyldigheter enligt transparensförordningen. Tillsyn har även
genomförts över bestämmelserna om elhandlares informationsskyldigheter till
kunder med anvisat elavtal.

Indikationsstyrd tillsyn
Den indikationsstyrda tillsynen sker som namnet antyder när det kommer
indikationer, till exempel via myndighetens funktion för konsumentkontakt, om
att reglerna inte följs.
Inom konsumentområdet har den indikationsstyrda tillsynen 2018 handlat om
åtskillnadsregler i samband med företagens information till konsumenter och om
utjämnad betalning.
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Även inom området leveranskvalitet bedriver Ei tillsyn när det kommer in en
anmälan eller annan indikation till myndigheten. Under 2018 har tolv anmälningar
om bristande leveranskvalitet behandlats av Ei. En tillsyn har även genomförts
med anledning av de omfattande avbrotten på Gotland under sommaren 2018.
Under året har Ei även följt upp den information som marknadsaktörerna är
skyldiga att rapportera enligt transparensförordningen. De meddelanden som
bedömts kan ha brister, har granskats. Bland annat genom att Ei kontaktat den
rapporterande aktören i syfte att säkerställa en korrekt rapportering av
informationen.

Tillsyn enligt EU-förordningar
Under de senaste åren har EU:s medlemsstater utarbetat och beslutat om ett stort
antal nya regler för el- och gasmarknaderna. De nya EU-förordningarna är ett steg
mot att skapa en gemensam inre marknad för el och gas inom EU. För Ei innebär
det fler uppgifter, eftersom Ei bedriver tillsyn och fattar beslut i enlighet med de
nya förordningarna. I flera fall sker detta i samråd med övriga
energitillsynsmyndigheter inom EU och ACER.

Förebyggande tillsynsarbete
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. Som en del i det arbetet har
information om kundbestämmelser och hur Ei har tolkat ellagen vid olika
tillsynsinsatser publicerats på ei.se.
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Mål 2018 – Tillsyn och prövning

Resultatmål (löper över flera år)
Aktivitet 2018

Beskrivning

Vår tillsyn medför rättelser hos marknadens aktörer.
1. Tillsyn av elhandelsföretags
information till konsumenter med
anvisat avtal, tillsyn av
åtskillnadsregler enligt
konsumentbestämmelserna och
tillsyn av utjämnad betalning.

1. Tillsynen har lett till att företagen rättat sig. Två ärenden är ännu inte
avslutade.

2. Tillsyn av leveranskvalitet efter
granskning av avbrottsdata.

2. Avbrottsdata för samtliga elnätsföretag har granskats. 33 företag har haft
för många och /eller för långa avbrott och förelades därför att komma in
med en åtgärdsplan och en tidplan för åtgärderna.

Vi genomför tillsyn vid indikation på väsentliga brister.
1. Indikationsstyrd tillsyn av
kundnära bestämmelser.

1. Tillsyn har skett över åtskillnadsregler och utjämnad betalning.

2. Indikationsstyrd tillsyn av
leveranskvalitet.

2. Ei har fått in ett antal anmälningar om bristande leveranskvalitet och 12
tillsynsärenden har öppnats till följd av anmälningar.

3. Tillsyn av
transparensförordningen.

3. Se mål ”Vi har en effektiv övervakning av grossistmarknaderna för el
och naturgas”.

Vi kommunicerar tydligt vår tillsyn.
1. Förberedelser inför beslut om
intäktsramar för elnätsföretagen för
åren 2020–2023.

1. Förberedelser av föreskrifter och normprislista har skett enligt plan.
Kommunikation sker till de berörda företagen via referensgrupp och
remissutskick till elnätsföretag. Kommunikation sker även via nyheter på
ei.se. Energiföretagen har bjudits in till utbildningar inför tillsynsperiod
2020–2023.

2. Sammanfattning av
konsumenternas frågor och
klagomål.

2. Vad konsumenter klagar på samt Ei:s tillsyn har sammanfattats i
rapporten (Ei R2018:07) och kommunicerats via ei.se.

3. Information om kundnära
bestämmelser och Ei:s beslut i olika
typer av ärenden på ei.se.

3. Information om kundnära bestämmelser och hur Ei har tolkat ellagen
vid olika tillsynsinsatser har publicerats på ei.se.

4. Tillsyn över leveranssäkerheten i
elnäten.

4. Tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten 2016 har sammanfattats i
rapporten (Ei R2018:09).

5. Tillsyn enligt
transparensförordningen.

5. Tillsynen beskrivs i rapporten: Tillsyn gällande efterlevnad av
transparensförordningen 2015–2018 (Ei R2018:02).
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Vi har en effektiv övervakning av grossistmarknaderna för el och naturgas.
1. Tillsyn enligt REMIT.

1. Ei har löpande granskat de indikationer som kommit in till myndigheten
om överträdelser av regelverket.

2. Planlagd respektive
indikationsstyrd tillsyn av
transparensförordningen.

2. Samtliga fall av misstänkta brister i redovisningen enligt
transparensförordningen har granskats av Ei. I 21 fall har aktören
kontaktats av Ei. I 19 fall har aktörerna redovisat orsaken och i
förekommande fall eventuella åtgärder för att åtgärda bristerna.
Den planlagda tillsynen enligt transparensförordningen har medfört att
aktörerna som omfattas av regelverket nu besökts av myndigheten.
Besöken har lett till att Ei följt upp företagens rutiner och företagen har vid
behov kunnat förbättra sina rutiner för efterlevnaden av regelverket.
Att aktiviteterna inte bedöms vara helt uppfyllda beror på att Ei i vissa
delar saknar effektiva sanktioner och att det fortsättningsvis föreligger
kvalitetsbrister i de transaktionsdata som ACER samlar in från aktörerna
till grund för tillsynen enligt REMIT.

Våra handläggningstider i prövningsärenden understiger lagstadgade tidsfrister och inga ärenden
är äldre än 1 år.
1. Beslut av metoder och villkor
enligt EU-förordningar.

1. Samtliga metoder och villkor som kommit in till Ei för prövning har
handlagts i enlighet med regelverkens krav och beslutats i tid.

2. Handläggningstider i
prövningsärenden understiger
lagstadgade tidsfrister och inga
ärenden är äldre än 1 år.

2. En stor andel prövningsärenden gällande anslutning har tagit längre tid
att handlägga än de fyra månader som lagen föreskriver. Av de ärenden
som har beslutats och avslutats under 2018 är handläggningstiden i snitt
289 dagar. Den långa handläggningstiden beror framförallt på ärendenas
komplexitet.

För att säkerställa likvärdiga förutsättningar på el- och gasmarknaden inom EU och Norden
samarbetar vi med andra energitillsynsmyndigheter inom EU och Norden.
1. Beslut av metoder och villkor
enligt EU-förordningar har föregåtts
av omfattande koordinering.

1. Samarbete och koordinering av ärendena i enlighet med EUförordningar sker om beslutet ska koordineras för hela EU inom
organisationerna ACER och Energy Regulators Forum (ERF) och för
Norden inom NordREG och Energy Regulators Regional Forum (ERRF).
Vidare sker även formellt regionalt samarbete och koordinering dels med
de baltiska och polska energitillsynsmyndigheten inom regionen Baltic,
dels med de tyska, danska och polska energitillsynsmyndigheterna inom
regionen Hansa.

2. Uppföljning av de nordiska
transmissionsnätsföretagens
beräkning och redovisning av
kapacitet i de nordiska stamnäten.

2. De nordiska tillsynsmyndigheterna har gemensamt inom ramen för
NordREG följt upp hur de nordiska transmissionsnätsföretagen beräknar
och redovisar kapaciteten i de nordiska stamnäten.

3. Uppföljning av el- och
gasmarknaden i Sverige och inom
EU.

3. Ei har publicerat den årliga nationella rapporten om el- och
gasmarknaden och bidragit med underlag till ACER:s Market Monitoring
Report.

Vi genomför 1–2 större planlagda tillsynsinsatser per år.
1. Tillsyn av åtskillnad mellan
elhandel och elnät.

1. 37 elnätsföretag och två gasnätsföretag har granskats vilket resulterade i
att 14 företag förelades att åtgärda brister.

2. Beslut om intäktsramar för
gasnätsföretagen för
tillsynsperioden 2019–2022.

2. Beslut om intäktsramar har fattats.

Aktiviteterna har
påbörjats

Aktiviteterna har genomförts
till cirka 50 procent

Merparten av aktiviteterna
har genomförts

Alla aktiviteter
har genomförts

Prestationer och jämförelser
Här presenteras de viktigaste uppdragen inom verksamhetsgrenen tillsyn och
prövning samt de prestationer som myndigheten har lagt mest tid på under året.
I tabellen har Ei valt att jämföra de prestationer som är desamma som föregående
år för att få en jämförbarhet. En tabell med årets prestationer redovisas sist i detta
kapitel.
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Tabell 1. Jämförelse prestationer tillsyn och prövning 2016–2018*
Prestationer tillsyn och
prövning

Volym
2018

Kostnad
2018 tkr

Volym
2017

Kostnad
2017 tkr

Volym
2016

Kostnad
2016 tkr

Beslut anslutningsärenden

136

2245

305

3247

231

2455

Beslut intäktsramar

242

13 581

177

6298

342

16 667

Tillsyn leveranskvalitet

45

6770

41

5433

53

7151

Anmälningsärenden

26

994

25

713

27

2340

Kundnära bestämmelser

33

2932

20

2075

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

35

17 033

24

14 187

9

6412

Rapporter och PM

7

4

3

*Siffrorna i tabellen avser avslutade ärenden i Ei:s ärendehanteringssystem.
**I kostnaden ingår även arbete med rapporter och yttranden inom tillsynsområdet som Ei deltagit i inom ACER
och CEER. Se tabell 2.

Förklaring av volym och kostnad
Antalet avslutade anslutningsärenden har minskat, vilket till stor del beror på att
Ei fått in färre prövningsärenden som gäller anslutning av telemaster än tidigare.
Att kostnaden inte har minskat i samma proportion som antalet ärenden beror på
att flertalet ärenden varit komplexa och därför tagit tid. I kostnaden 2018 ingår
även en uppdatering av Ei:s schablonmetod. Att antalet avslutade ärenden skiljer
sig från antalet beslutade ärenden i löptexten i detta kapitel beror på att anmälningsärendena stängs först efter att överklagandetiden har löpt ut, vilket innebär
att exempelvis äldre ärenden som avslutats i domstol först 2018 finns med i
tabellen.
Beslut om nya intäktsramar fattas vart fjärde år. Därutöver ska Ei också fatta beslut
om slutliga intäktsramar efter en tillsynsperiod. Under 2018 har Ei fattat beslut om
gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2019–2022. Därutöver har Ei även fattat beslut i ett stort antal omprövningsärenden efter avslutade domstolsprocesser
vilket innebar en stor volym under 2018. 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.
I leveranskvalitet ingår den tillsyn som baseras på elnätsföretagens årliga avbrottsrapportering. Kostnaden för 2018 inkluderar dels arbetet att bearbeta avbrottsdata
för 2017 som rapporterades in under 2018 och som mynnat ut i tillsyn, dels kostnaden för rapporterna om leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2017 (Ei R2018:16), tillsyn
avseende leveranskvalitet i elnäten (Ei R2018:09) och tjänster för efterfrågeflexibilitet (Ei R2018:15).
Anmälningsärendena ingick tidigare i de kundnära bestämmelserna men dessa
redovisas från 2017 som två olika prestationer. Anledningen är att tydligare visa
hur många anmälningsärenden som kommer till Ei per år. Det innebär att volymen
och kostnaden för anmälningsärendena för 2018 inte är jämförbar med 2016
eftersom då även volym och kostnad för kundnära bestämmelser ingick. Antalet
beslut i anmälningsärenden för 2016 (exkluderat leveranskvalitet) avser både el
och gas.
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018
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Volymen och kostnaden för 2018 för kundnära bestämmelser blir inte jämförbara
med 2016 eftersom volym och kostnad för anmälningsärenden då ingick.
Ärendena enligt EU-förordningarna är relativt få till antalet, men varje ärende är
komplext och kräver ingående analys av flera olika kompetenser. Ärendena kräver
vanligen samarbete och flera samråd med andra energitillsynsmyndigheter inom
EU. Ibland ska samråd ske med samtliga energitillsynsmyndigheter inom hela EU,
ibland enbart inom energitillsynsmyndigheterna inom de regioner där Sverige
ingår. I de fall energitillsynsmyndigheterna inte skulle kunna komma överens
lämnas ärendet till ACER. I dessa fall fortsätter Ei:s arbete med ärendet men inom
ramen för samarbetet mellan energitillsynsmyndigheterna i ACER.

Exempel på årets prestationer
Prövning av anslutningsavgifter
Om en kund anser att hen har fått betala för mycket för att ansluta sig till elnätet
kan kunden begära att Ei prövar om avgiften är skälig. Även frågor rörande andra
typer av anslutningsvillkor prövas. Antalet anslutningsärenden som kommer in till
Ei under 2018 har minskat jämfört med året innan, vilket till stor del beror på att
antalet prövningsärenden gällande telemaster har minskat.
För att pröva om en anslutningskostnad är skälig använder sig Ei ofta av en
schablonmetod. Under året har de ekonomiska delarna i metoden bearbetats till
2017 års prisläge. Den uppdaterade versionen kommer att börja tillämpas under
verksamhetsåret 2019.
Resultat: Under 2018 har Ei fattat 61 beslut i anslutningsärenden. (I tabellen anges
siffran 136, där räknas även äldre ärenden som vunnit laga kraft eller avgjorts i
domstol först 2018).

Beslut om intäktsramar – återförvisningsärenden 2016–2019
Under de senaste åren har rättsprocesser pågått om hur höga avgifter
elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. I slutet av 2017 stod det klart att Ei inte
fick prövningstillstånd i kammarrätten. Förvaltningsrättens dom angående
intäktsramarna för 2016–2019 står därför fast och den så kallade kalkylräntan
fastställdes till 5,85 procent. Ei har därför räknat om intäktsramarna för de företag
som fick rätt i domstol och för de företag som ansökte om följdändring enligt den
så kallade 5:15-regeln.
Resultat: Ei har tagit nya beslut för cirka 130 elnätsföretag. Besluten innebär att
dessa elnätsföretag fick en höjd intäktram och därmed möjlighet att ta ut högre
avgifter från sina kunder under denna period, jämfört med den intäktsram som Ei
tidigare beslutat om.

Dom från förvaltningsrätten om intäktsramar 2012–2015 (överrullning)
Ei:s tolkning av ellagen innebär att elnätsföretag får ta med sig en icke utnyttjad
intäktsram till nästkommande fyraårsperiod. Under våren 2017 överklagade ett 40tal företag detta till förvaltningsrätten eftersom de ville ha möjlighet att ta med sig
ett outnyttjat belopp för perioden 2012–2015 två perioder, det vill säga till perioden
2016–2019 och perioden 2020–2023.
28

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018

Tillsyn och prövning

Resultat: Företagens överklaganden avvisades först av förvaltningsrätten.
Företagen överklagade då förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. I mars 2018
beslutade kammarrätten att förvaltningsrätten skulle pröva frågan. I september
2018 meddelade förvaltningsrätten att företagen får ta med sig det outnyttjade
beloppet ytterligare en tillsynsperiod. Det innebär att om företaget inte hunnit
utnyttja intäktsramen under perioden 2016–2019 har de möjlighet att utnyttja den
under perioden 2020–2023 istället. Ei har överklagat förvaltningsrättens dom till
kammarrätten.

Beslut om gasnätsföretagens intäktsramar 2015–2018
I november 2017 meddelade kammarrätten domar om gasnätsföretagens
intäktsramar för perioden 2015–2018. Ei valde att överklaga till Högsta
förvaltningsdomstolen, men nekades prövningstillstånd. Under 2018 har Ei därför
fattat beslut i enlighet med domarna.
Resultat: Ei har räknat om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015–2018
så att de stämmer överens med domstolens beslut. Kammarrättens domar innebär
bland annat längre avskrivningstider för transmissionsnätsföretaget för gas och en
högre avkastning för de gasnätsföretag som överklagat jämfört med vad Ei
beslutade om för perioden 2015–2018.

Beslut om gasnätsföretagens intäktsramar 2019–2022
Precis som för elnätsföretag beslutar Ei om intäktsramar för gasnätsföretag.
Besluten fattas i förhand för fyra år i taget. Intäktsramarna reglerar hur stora
avgifter företagen totalt får ta ut av sina kunder under åren 2019–2022.
Resultat: Ei har fattat beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2019–
2022. I Sverige finns sju gasnätsföretag (totalt nio redovisningsenheter). Fyra av
besluten har överklagats till förvaltningsrätten.

Tillsyn av åtskillnadsregler
Under 2017 startade Ei ett tillsynsprojekt för att granska hur nätföretagen tillämpar
en av huvudprinciperna i ellagen – att det ska finnas en klar avgränsning mellan
nätverksamhet och produktion av eller handel med el. Ei har även granskat
motsvarande bestämmelse i naturgaslagen. Bestämmelserna brukar kallas för
åtskillnadsreglerna. Granskningen har omfattat både hur fördelning har skett
mellan företag inom en koncern och hur fördelning har skett mellan
verksamhetsgrenar inom ett nätföretag, samt hur detta dokumenterats.
Resultat: Sammanlagt har 37 elnätsföretag och två gasnätsföretag granskats. Av de
granskade företagen var det fjorton företag som inte fullt ut följde reglerna om
åtskillnad. De fjorton företagen har förelagts att åtgärda bristerna. Resultatet av
granskningen finns i rapporten Tillsyn avseende åtskillnadsregler (Ei R2018:13).

Energiföretagens inrapportering till Ei
Elnätsföretag, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag är skyldiga att varje år
rapportera in ett antal uppgifter till Ei.
Resultat: Uppgifterna från företagen publiceras för ökad transparens och de
används också för att analysera respektive marknad. Uppgifterna från
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018
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elnätsföretag och gasnätsföretag ligger också till grund för Ei:s beslut om
företagens intäktsramar.

Granskning av elnätsföretagens avbrottsdata
Varje år ska elnätsföretagen skicka in uppgifter om föregående års elavbrott.
Resultat: Avbrotten redovisas på kundnivå och ligger till grund för Ei:s tillsyn och
för myndighetens årliga rapport om leveranssäkerheten i Sverige. Uppgifterna
används också i den så kallade kvalitetsjusteringen av elnätsföretagens
intäktsramar. I samband med inrapporteringen granskar Ei riktigheten i de
uppgifter som lämnas.

Tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten (Ei R2018:09)
Under 2017 och 2018 har Ei granskat leveranssäkerheten hos samtliga elnätsföretag
i landet. Tillsynen visade brister hos 33 av elnätsföretagen och Ei förelade därför
dessa att redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska antalet
elavbrott i näten.
Resultat: Tillsynen visar att mer än 85 procent av avbrotten hos de utvalda
företagen kan relateras till olika väderförhållanden, bland annat orsakades fler än
160 000 av de totalt cirka 450 000 elavbrott som omfattades av tillsynen av åska.
Träd eller grenar som faller över ledningarna på lokalnäten är en annan vanlig
orsak till elavbrott. Över 150 000 av avbrotten i tillsynen orsakades av fallande
träd. Resultatet av tillsynen beskrivs i rapporten Tillsyn avseende leveranssäkerheten i
elnäten (Ei R2018:09).

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2017 (Ei R2018:16)
Ei sammanställer varje år en rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Årets
rapport bygger på statistik för 2017. Sammanställningen för 2017 visar att det var
ett bra år gällande leveranssäkerheten i elnätet.
Resultat: Medelavbrottstiden för icke aviserade avbrott uppgick under året till 63
minuter. Det genomsnittliga antalet icke aviserade avbrott i lokalnäten låg på 1,08
avbrott per kund. Båda värdena är de lägsta sedan 2003, vilket är det första året
som Ei har tillgång till avbrottsdata. Ei vill med rapporten uppmärksamma
utvecklingen av leveranssäkerheten i de svenska elnäten. Sammanställningen
används också som ett underlag för Ei:s tillsyn och regelutveckling.

Rapport om Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 (Ei R2018:08)
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.
Rapporten finns också på engelska.
Resultat: Den engelska versionen The Swedish electricity and natural gas market 2017
(Ei R2018:11) skickades till CEER enligt plan och finns tillgänglig tillsammans med
övriga medlemsstaters nationella rapporter på CEER:s webbplats. Rapporten
Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 (Ei R2018:08) finns publicerad på ei.se.
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Indikationsstyrd tillsyn: elhandel
När de gäller ellagens konsumentnära bestämmelser anpassar Ei tillsynen utifrån
de klagomål eller andra indikationer som myndigheten tar emot eller uppmärksammar. Den indikationsstyrda tillsynen under 2018 har främst inriktats på utjämnad betalning och åtskillnadsregler kopplade till information till konsumenter.
Resultat: Två av tre företag som valts ut för tillsyn har rättat sig efter Ei:s beslut
och ärendena har skrivits av. Ett ärende är ännu inte avslutat.

Planlagd tillsyn: elhandel
Ei startade under andra delen av 2017 ett tillsynsprojekt för att granska om elhandelsföretag och elnätsföretag följer vissa av ellagens informationsbestämmelser.
2017 började nya bestämmelser gälla om elhandlares informationsskyldigheter till
kunder med anvisat elavtal. Ei valde därför ut sex elhandelsföretag för att se hur
bestämmelserna efterlevs. 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: Fem av de sex granskade företagen fick ett föreläggande om att justera
sin information för att leva upp till ellagens informationsbestämmelser. Fyra
ärenden har skrivits av efter att de har rättat sig enligt Ei:s beslut. Ett ärende har
överklagats till förvaltningsrätten.

Tjänster för efterfrågeflexibilitet (Ei R2018:15)
Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa krav som gör att företag inte kan erbjuda
tjänster för ändrad elförbrukning/tjänster för efterfrågeflexibilitet. Enligt elförordningen (2013:208) har Ei i uppdrag att sammanställa och offentliggöra de tekniska
krav och andra villkor som elnätsföretagen ställer för tjänster i form av ändrad elförbrukning. Ei har också undersökt om elhandelsföretag och energitjänsteföretag
upplever att det finns några hinder för att erbjuda den typen av tjänster.
Resultat: Undersökningen visar att elnätsföretagen inte ställer några krav på leverantörer av tjänster för efterfrågeflexibilitet som gör det svårare att tillhandahålla
sådana tjänster. Däremot upplever aktörer från alla parter (elnäts-, elhandels- och
energitjänsteföretagen) att det finns generella hinder för efterfrågeflexibilitet.
Resultatet redovisas i rapporten Tjänster för efterfrågeflexibilitet – Sammanställning av
tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad
elförbrukning (Ei R2018:15).

Tillsyn enligt REMIT
Ei har i uppdrag att bedriva tillsyn enligt lagen (2013:385) om ingripande mot
marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter, som i sin tur hänvisar
till en EU-förordning som kallas REMIT (Regulation on wholesale energy market
integrity and transparency). Förordningen förbjuder insiderhandel och otillbörlig
marknadspåverkan på de europeiska grossistmarknaderna för energi. Enligt
förordningen ska Ei samarbeta med ACER vid utredning av ett misstänkt brott. I
ett senare skede överlämnar Ei ärendet till Ekobrottsmyndigheten om det finns
skäl att anta att det skett en överträdelse av förordningen.
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Resultat: Under 2017 upprättade Ei en anslutning mot det centrala systemet med
från aktörerna inrapporterade transaktionsdata hos ACER och anskaffade dessutom ett licensierat övervakningsverktyg. Med full tillgång till transaktionsdata har
den löpande övervakningen av den svenska el- och gasmarknaden under 2018
kunnat genomföras med ökad kvalitet även om kvalitetsbrister finns i underlaget.
Ei har också haft tillsyn över de marknadsmeddelanden som aktörer ska offentliggöra enligt transparensförordningen, samt efter tips från marknadsaktörer och
marknadsplatser utrett misstänkta brott mot REMIT. Parallellt med detta arbete
har Ei fortsatt att utveckla rutiner och riktlinjer för samverkan med ACER och
övriga energitillsynsmyndigheter på europeisk och nordisk nivå inom området. Ett
exempel på det utökade samarbetet är att Ei under fjärde kvartalet 2018 ingick en
formell överenskommelse med energitillsynsmyndigheterna i Danmark och
Finland om att dela med sig av transaktionsdata. Denna överenskommelse
kommer att underlätta utredning av misstänkta REMIT-överträdelser.

Tillsyn enligt transparensförordningen
Ei har tillsynsansvar över transparensförordningen, en EU-förordning som började
tillämpas 2015. Syftet med förordningen är att öka öppenheten och ge elmarknadens aktörer, oavsett storlek, samma tillgång till information.
Resultat: Ei har under 2018, som en integrerad del i övervakningen av REMIT, haft
en löpande tillsyn av de uppgifter som aktörerna offentliggör i form av marknadsmeddelanden om otillgänglighet i produktion, förbrukning och överföringskapacitet. Det innebär att Ei i sitt arbete med att kartlägga otillbörlig marknadspåverkan även granskar att aktörer följer transparensförordningens föreskrifter.
Denna tillsyn sker i samarbete med övriga tillsynsmyndigheter i Norden och
Baltikum. Parallellt med detta arbete följer Ei utvecklingen av regelverk i EU och
Norden. Ei för även en löpande dialog med aktörer om regelverket och utformningen av olika marknadsmeddelanden i syfte att tydliggöra vilka krav som
transparensförordningen ställer.
Under perioden juni 2015 till januari 2018 genomförde Ei ett tillsynsprojekt där
berörda aktörer i Sverige har fått redogöra för de rutiner de har för att säkra att de
följer transparensförordningen. Resultatet av tillsynen presenteras i: Slutrapport:
Tillsyn gällande efterlevnad av transparensförordningen 2015–2018 (Ei R2018:02).

Tillsyn enligt EU:s regelverk
Under de senaste åren har EU:s medlemsstater utarbetat och beslutat en mängd
nya regler för el- och gasmarknaderna. De nya EU-förordningarna är ett steg mot
att skapa en gemensam inre marknad för el och gas inom EU. Det ska öka försörjningstryggheten, bidra till hållbar energiförsörjning och stärka konkurrensen på eloch gasmarknaderna till nytta för Europas energikunder. För Ei innebär det fler
uppgifter eftersom Ei bedriver tillsyn och fattar beslut i enlighet med de nya
förordningarna.
EU-förordningar gas
Ei har fattat beslut om vilken referensprismetod som ska tillämpas för det svenska
transmissionsnätet för gas enligt EU-förordningen Harmonisering av tariffstrukturer för överföring av gas (TAR). Beslutet innebär att den så kallade
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frimärksmetoden (PS-metoden), som tidigare använts, ska användas för
prissättning även i fortsättningen.
EU-förordningar marknad
Ei har under 2018 tagit flera beslut om tillämpning enligt EU-förordningar inom
marknadsområdet. De marknadsförordningar som Ei arbetat med under året är:
• förordning om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering
av överbelastning (CACM)
• förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet
(FCA)
• förordning om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB
eller balansförordningen).
Resultat CACM: Flera beslut har tagits av Ei och övriga nationella tillsynsmyndigheter eller ACER under året. Besluten har föregåtts av samarbete och samråd
mellan berörda tillsynsmyndigheter. Som exempel kan nämnas att Ei har beslutat
om metoder och villkor inom områden som kapacitetsberäkning, priskopplingsalgoritm och matchningsalgoritm för kontinuerlig handel och om öppnings- och
stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på
intradagsmarknaden.
Under året har det även i några fall kommit in förslag om ändring av tidigare
fattade beslut, vilket innebär omprövning av tidigare befintliga metoder och
villkor. Ei har beslutat om ändring i arrangemangen för att möjliggöra flera
nominerade elmarknadsoperatörer (NEMO) i ett elområde. Därefter har Ei beslutat
om att godkänna Nasdaq som NEMO i svenska elområden.
Resultat FCA: Flera beslut har tagits under året. Som exempel kan nämnas beslut
om arrangemang för elområdesgränser, metod för tillhandahållande av
produktions- och lastdata och metod för gemensam nätmodell.
Resultat EB: Balansförordningen trädde i kraft i december 2017 och arbetet med
genomförandet har påbörjats under 2018. För att Ei ska kunna genomföra
förordningen deltar Ei i arbetet med implementeringen på nordisk och europeisk
nivå. Hittills har arbetet framförallt bestått i att följa de systemansvarigas
utveckling av sådana metoder och villkor som i ett senare skede ska lämnas in till
och därefter prövas av tillsynsmyndigheterna.
I juni lämnade Svenska kraftnät över de första metod- och villkorsförslagen till Ei
för godkännande. Det ena var Svenska kraftnäts förslag till villkor avseende
balansering. Det andra var förslag från alla systemansvariga inom EU på
genomföranderamar för överföringssystem för en europeisk plattform för nettning
av obalanser. Här har alla EU:s tillsynsmyndigheter, efter samarbete och samråd,
skickat en begäran om ändring av metoden och villkoren. I december 2018
överlämnade Svenska kraftnät ytterligare sex metoder som EU:s
tillsynsmyndigheter kommer att pröva under 2019.
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Tekniska EU-förordningar
Under året har Ei arbetat med genomförande av nya tekniska EU-förordningar
avseende anslutning till samt drift av elnätet. Genomförandet sker genom att
Svenska kraftnät skickar in förslag till Ei om hur förordningarna ska tillämpas. Ei
ska sedan granska och godkänna förslagen. I vissa fall ska Ei även ta fram
föreskrifter. Vissa beslut tas enbart på nationell nivå, medan andra beslut
koordineras med beslut på nordisk eller europeisk nivå. Arbetet är styrt av
bindande tidsfrister som definieras i EU-förordningarna.
De tekniska förordningar som Ei arbetat mest med under året är:
• förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO)
• förordning om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av
generatorer (RfG)
• förordning om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare
(DCC)
• förordning om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av
system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler
(HVDC).
Resultat SO: Bland annat har Ei fattat beslut om godkännande av de nordiska
systemoperatörernas förslag till gemensam nätmodell samt godkännande av de
nordiska systemoperatörernas förslag till kontrollblock för lastfrekvensreglering.
Resultat RfG: Föreskrifter kopplade till EU-förordningen RfG har tagits fram och
beslutats.
Resultat HVDC: Förslag på föreskrift för HVDC har tagits fram och skickats på
remiss till berörda. Beslut om föreskriften tas 2019.

Tillsyn på internationell nivå
Genom den europeiska energitillsynsmyndigheten ACER har Ei en roll även i
tillsynen av den inre marknaden för el och gas på internationell nivå. ACER gör
regelbundna uppföljningar av att regelverket för EU:s el- och gasmarknad följs av
de aktörer som omfattas av reglerna. Ei bidrar med uppgifter till ACER om
svenska förhållanden. ACER utformar rekommendationer och yttranden med
anledning av sin tillsyn. Yttrandena innehåller information om hur regelverket
följs 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 generalförsamling och en av fem vicepresidenter i CEER:s styrelse samt ordförande för arbetsgruppen för slutkundsmarknadsfrågor. CEER är en frivillig organisation där cirka
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30 europeiska länders tillsynsmyndigheter deltar. Även CEER genomför viss
uppföljning av hur EU:s regelverk följs av marknadens aktörer.
Resultat: Ei deltar i ACER:s arbete dels genom att lämna synpunkter och underlag
då olika ärenden bereds i arbetsgrupper och i tillsynsnämnden, dels genom att
delta i beslutsprocessen i tillsynsnämnden. Som exempel på rapporter som ACER
producerat under året kan nämnas Market Monitoring Report som årligen beskriver
ACER:s granskning av el- och gasmarknaden. CEER har under året gjort en
rapport som fokuserar på tillsyn, CEER Monitoring Report on the Performance of
European Retail Markets in 2017.

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018

35

Tillsyn och prövning

Tabell 2. 2018 års prestationer inom tillsyn och prövning*
Prestationer tillsyn och prövning

Volym 2018

Kostnad 2018 tkr

Beslut anslutningsärenden**

136

2245

Beslut intäktsramar el***

220

11 046

20

2352

Intäktsramar domstolsprocesser el

0

150

Intäktsramar domstolsprocesser gas

2

32

Beslut tillsynsärenden, leveranskvalitet****

45

6770

Beslut kundnära bestämmelser elnät

10

356

0

0

23

2576

0

0

Beslut intäktsramar gas***

Beslut kundnära bestämmelser gas
Beslut kundnära bestämmelser elhandel
Beslut kundnära bestämmelser fjärrvärme
Anmälan elnät

24

691

Anmälan gasnät

1

14

Anmälan elmarknad

1

289

Anmälan gasmarknad

0

0

Anmälan fjärrvärme

0

0

Beslut metodgodkännande el

3

17

Beslut metodgodkännande gas

1

49

Övriga prövningsärenden*****

1

444

1365

8522

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

35

17 033

Tillsyn transparensförordningen

13

348

Tillsyn enligt REMIT

19

5112

Övrig tillsyn******

40

*Siffrorna i tabellen avser avslutade ärenden i Ei:s ärendehanteringssystem.
**Att antalet avslutade ärenden skiljer sig från antalet beslutade ärenden i löptexten i detta kapitel beror på att
anmälningsärendena stängs först efter att överklagandetiden har löpt ut, vilket innebär att äldre ärenden som
exempelvis avslutats i domstol 2018 finns med i tabellen.
***Beslut om nya intäktsramar fattas vart fjärde år. Därutöver ska Ei också fatta beslut om slutliga intäktsramar
efter en tillsynsperiod. Under 2018 har Ei fattat beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2019–
2022. Därutöver har Ei även fattat beslut i ett stort antal omprövningsärenden efter avslutade domstolsprocesser
vilket innebar en stor volym under 2018.
****Inkluderar arbetet planlagd och egeninitierad tillsyn. Kostnaden 2018 inkluderar även kostnaden för
rapporterna om leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2017 (Ei R2018:16), tillsyn avseende leveranskvalitet i elnäten
(Ei R2018:09) och tjänster för efterfrågeflexibilitet (Ei R2018:15).
*****I posten övriga prövningsärenden ingår exempelvis prövning av ersättning för nätnyttan, prövning av
nättariff för mindre produktionsanläggningar och prövning för kostnader för mätning.
******I posten övrig tillsyn ingår arbetet med att granska inrapporterade uppgifter, tillsyn över mätning samt
övrig tillsyn elnät.
*******I tabell 3 och 4 finns yttranden och rapporter som Ei deltagit i. Siffran i tabellen ovan inkluderar även
beslut.

Förklaring av volym och kostnad
Ei har uppgifter enligt ett antal EU-förordningar och direktiv inom energiområdet.
Under tillsyn EU-förordningar el, gas och marknad exklusive
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transparensförordningen 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 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
registrering av de svenska aktörer som omfattas av redovisningsskyldighet
avseende transaktionsdata till ACER.
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.

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018

37

Tillsyn och prövning

Tabell 3. Internationella rapporter och yttranden från ACER inom tillsynsområdet
Internationella rapporter och yttranden från ACER där Ei har deltagit
Rapporter
Gas wholesale-List of Figures 2016

Februari

Electricity and gas retail - List of Figures 2016

Februari

Third Edition of the Agency's Summary Report on Cross-Border Cost Allocation Decisions Status update as of March 2018

Maj

Consolidated Report on the progress of electricity and gas Projects of Common Interest
for the year 2017

Juli

Implementation Monitoring Report of the Network Code on Demand Connection and of
the Network Code on requirements for grid connection of high voltage systems and direct
current-connected power park modules

Augusti

ACER report on the implementation of the Balancing Network Code (Third edition)

Augusti

Transmission Tariff Structures for Gas - ACER Analyses

Augusti

ACER Market Monitoring Report 2017 - Electricity and Gas Retail Markets Volume

Oktober

ACER Market Monitoring Report 2017 - Gas Wholesale Markets Volume

Oktober

ACER Summary report on project-specific risk-based incentives 2018

Oktober

ACER/CEER - Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and
Natural Gas Markets in 2017–Electricity and Gas Retail Markets Volume

Oktober

ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and
Natural Gas Markets in 2017–Summary

Oktober

ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and
Natural Gas Markets in 2017–Consumer Empowerment Volume

Oktober

ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and
Natural Gas Markets in 2017–Electricity Wholesale Markets Volume

Oktober

ITC Monitoring Report 2018

Oktober

Yttranden
ACER opinion 01-2018 on ENTSO-E Winter Outlook Report 2017-18 and Summer Review
2017

April

ACER opinion 02-2018 on Swiss participation in EB platforms

April

ACER opinion 03-2018 on the application of Articles 5 and 141-2 SO GL

April

ACER opinion 04-2018 on the second update of the manual of procedures for the
ENTSO-E central information transparency platform

Juni

ACER opinion 05-2018 on ENTSOG’s summer supply outlook 2018

Juli

ACER opinion 06-2018 on template for main terms and conditions covering contractual
provisions which are not affected by fundamental differences in principles of national law
or jurisprudence for the offer of bundled capacity products

Oktober

ACER opinion 07-2018 on the ENTSOG Annual Report 2017 of the European network of
transmission system operators for gas

Oktober

ACER Opinion 08-2018 on the ENTSO-E SOR 2018 and WR 2017-2018

Oktober

ACER Opinion 09-2018 on the ENTSO-E Annual Report 2017

Oktober

ACER Opinion 10-2018 on the ENTSO-E and ENTSOG draft TYNDP 2018 Scenario Report

Oktober

ACER Opinion 11-2018 on the review of national NDPs consistency with EU TYNDP

Oktober

ACER Opinion 12-2018 on the amendments to ENTSO-E FCA Monitoring Plan

Oktober

Tabell 4. Internationella rapporter från CEER inom tillsynsområdet
Internationella rapporter från CEER där Ei har deltagit
CEER Monitoring Report on the Performance of European Retail Markets in 2017
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En stor del av Ei:s verksamhet
handlar om att myndigheten tar
ställning till ansökningar om tillstånd
(koncession) för el- och gasledningar.
Ei:s prövning sker enligt ellagen
(1997:857), naturgaslagen (2005:403)
och lagen (1978:160) om vissa
rörledningar.

Verksamhetsgrenens kostnad
34 miljoner kronor

Tillstånd 27 %

Övrig verksamhet
73 %

I februari 2018 tillsatte regeringen en
utredning som ska se över dagens
regler för att få tillstånd att bygga och driva elledningar. I sitt pressmeddelande
skriver regeringen bland annat: ”Idag krävs tillstånd, nätkoncession, enligt ellagen
för i stort sett alla elledningar. Tillståndsprocessen ser likadan ut – oavsett om det
rör sig om en mycket kort markkabel eller om det rör sig om en lång och hög
luftledning. Utredningen ska undersöka om reglerna om nätkoncession bör ändras
så att tillståndsprocesserna blir effektivare, utan att kvaliteten på prövningen
försämras.” Utredningen ska vara klar sommaren 2019.
Under 2018 har Ei fortsatt arbetet med att förbättra processer för att på det viset
förkorta handläggningstiderna för koncessionsärenden. Bland annat har Ei
förtydligat informationen till intressenter och i dialog med företagen arbetat för att
minska behovet av kompletteringar i efterhand. Idag är handläggningstiderna
betydligt kortare än för ett antal år sedan, men i jämförelse med 2017 har
handläggningstiderna i snitt varit något längre. Förhoppningen är att årets arbete
ska resultera i en minskning av handläggningstiderna 2019.
I Ei:s regleringsbrev finns ett återrapporteringskrav som bland annat innebär att Ei
ska rapportera till Miljö- och energidepartementet hur myndigheten arbetar med
att förkorta handläggningstiderna för koncessionsärenden och status för pågående
domstolsärenden. Ei har återrapporterat löpande vid möten med departementet
och kommer även att lämna in en skriftlig sammanställning till departementet i
början av 2019.
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Mål 2018 – Tillstånd

Resultatmål (löper över flera år)
Aktivitet 2018

Beskrivning

Antal kompletteringar ska minskas med 20 procent årligen.
Korta handläggningstiderna och
minska antalet kompletteringar i
koncessionshandläggningen jämfört
med 2017.

Ett projekt pågår där Ei tillsammans med branschen arbetar för att minska
antalet kompletteringar. Vi har infört rutiner för att på ett tidigt stadium
identifiera kompletteringsbehovet i respektive ärende. Arbetet har ännu inte
gett fullt resultat och antalet kompletteringar ligger på ungefär samma nivå
som förra året.

Handläggningstiderna ska förkortas med 10 procent årligen.
1. Öka digitaliseringsgraden i
handläggningen av koncessioner.

1. Nytt ärendehanteringssystem har i princip gjort tillståndsprocessen helt
digital. Även gamla koncessionsansökningar har digitaliserats. Att införa ett
nytt system och ett delvis nytt arbetssätt har initialt inneburit extra arbete,
men i slutet av året började arbetet ge resultat i form av en mer effektiv
handläggningsprocess.

2. Ansökningar avseende
förlängning av koncession inkomna
före 1 juni 2013 ska handläggas
enligt fastställd plan.

2. Balanserna av gamla ärenden har minskat med 61 ärenden.

Målet att minska handläggningstiderna med 10 procent årligen har inte
nåtts. Handläggningstiden 2018 låg i snitt på 14 månader i jämförelse med 11
månader 2017. Handläggningstiden i enskilda ärenden varierar betydligt
beroende på ärendets omfattning. Att målet 2018 inte nåtts beror framför allt
på att Ei under 2018 har arbetat med två stora ärenden för
stamnätsledningar. Dessa ärenden är komplexa och har därför tagit mycket
resurser i anspråk.

Antal ärenden som ändras i sak av domstol ska minskas med 10 procent årligen.
1. Ökad extern samverkan för att
skapa förståelse och samsyn
gällande koncessionsprocessen.

1. Möten har genomförts med såväl branschföreningar som stora och små
nätföretag.

2. Kompetensöverföring och
kvalitetssäkring

2. Nytt arbetssätt med PanElen - ett forum som kvalitetssäkrar alla ärenden
har införts. PanElen bidrar även till kompetensöverföring mellan
handläggarna.
År 2017 ändrades 72 procent av Ei:s beslut i domstol. 2018 var samma siffra
30 procent. Målet har därmed uppnåtts.

Aktiviteterna har
påbörjats
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Aktiviteterna har genomförts
till cirka 50 procent

Merparten av aktiviteterna
har genomförts

Alla aktiviteter
har genomförts
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Prestationer och jämförelser
Här presenteras de viktigaste uppdragen inom verksamhetsgrenen tillstånd samt
de prestationer som myndigheten har lagt mest tid på under året.
I tabellen har Ei valt att jämföra de prestationer som är desamma som föregående
år för att få en jämförbarhet. En tabell med årets prestationer redovisas sist i detta
kapitel.
Tabell 5. Jämförelse prestationer tillstånd 2016–2018*
Prestationer tillstånd
Beslut koncessionsärenden

Volym
2018

Kostnad
2018 tkr

Volym
2017

Kostnad
2017 tkr

Volym
2016

Kostnad
2016 tkr

438

33 650

421

29 845

310

23 841

*Siffran i tabellen avser avslutade ärenden i Ei:s ärendehanteringssystem. Att antalet avslutade ärenden skiljer sig
från antalet beslutade ärenden i löptexten i detta kapitel beror på att koncessionsärendena stängs först efter att
överklagandetiden har löpt ut. I antalet beslutade koncessionsärenden ingår även beslut om ickekoncessionspliktiga nät samt övriga förekommande ärendetyper inom området.

Exempel på årets prestationer
Prövning av nya nätkoncessioner
Under 2018 har det kommit in ungefär lika många nya ärenden som under 2017.
Många ärenden kan relateras till utbyggnad av vindkraft. Ett antal ärenden
handlar även om utbyggnad av stamnätet, där särskilt ett par omfattande ärenden
har krävt mycket tid och resurser.
För att klara inströmningen av ärenden och förkorta handläggningstiderna har Ei
under ett par års tid aktivt arbetat för att effektivisera sitt arbetssätt och sin
organisation vad gäller koncessionsansökningar. Under året har ett projekt pågått
med syfte att minska antalet kompletteringar. Genom ökad dialog och information
till företagen hoppas Ei få in mer kompletta underlag från början och därmed
minska arbetsbördan och tidsåtgången som uppstår både hos företagen och hos Ei
när kompletteringar måste göras i efterhand.
Resultat: Under 2018 kom det in 80 ansökningar om ny nätkoncession och under
samma tid fattade Ei beslut om 60 nyansökningar. Vid utgången av 2018 hade Ei
totalt 111 inneliggande ansökningar om ny nätkoncession för linje. De åtgärder
som gjorts de senaste åren har gett resultat och Ei:s handläggningstider för
nyansökningar är nu i snitt 14 månader. Det kan jämföras med handläggningstiden
för några år sedan som då uppgick till omkring två år i snitt, däremot ökade
handläggningstiden något i jämförelse med 2017. Handläggningstiden i enskilda
ärenden varierar dock betydligt beroende på ärendets omfattning. Omfattande
stamnätsärenden som kräver mycket utredning kan ta upp till två år att handlägga
medan mindre ärenden kan ta så lite som sex månader i anspråk.

Prövning av förlängningsärenden
Ei har en stor mängd äldre förlängningsärenden att hantera och besluta om, det
vill säga där tillståndet för en befintlig ledning inte längre gäller och därför måste
omprövas.
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Resultat: Ei har under 2018 fattat beslut om sammanlagt 61 förlängningsansökningar som kommit in före den 1 juni 2013. Vid utgången av 2018 hade Ei 260
inneliggande ansökningar om förlängning av nätkoncession för linje. Denna siffra
inkluderar alla förlängningsärenden som kommit in till och med den 31 december
2018. Ei har även förelagt ett stort antal företag att komma in med ny koncessionsansökan i de fall då tiden för det befintliga tillståndet löpt ut.

Tillstånd för naturgas
Ei har inte fått in några koncessionsansökningar för naturgas under 2018. Under
2016 lämnade Swedegas in en ansökan 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: Ei har berett ansökan och bedömer att samtliga förutsättningar för att
godkänna Swedegas ansökan om koncession är uppfyllda. I juli 2018 lämnade Ei
ett yttrande till regeringen med förslaget att regeringen ska besluta att meddela
Swedegas koncession för LNG-terminalen med tillhörande naturgasledningar.

Projekt av gemensamt intresse påbörjat
Under 2017 påbörjade Ei 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 tog Ei emot och granskade
Svenska kraftnäts ansökningshandlingar och därefter har Ei konstaterat och tagit
beslut om att de är kompletta. Ei:s beslut överklagades till förvaltningsrätten, men
avslogs. Själva tillståndsprocessen är påbörjad, ansökan har remitterats till
intressenter och Ei har tagit emot ett stort antal yttranden. Under början av 2019
kommer Svenska kraftnät att ges tillfälle att bemöta yttrandena samt komma in
med vissa kompletteringar av ansökan innan Ei fattar beslut.
Tabell 6. 2018 års prestationer inom tillstånd*
Prestationer tillstånd

Volym 2018

Kostnad 2018 tkr

335

30 521

1

401

Antal prövning/beslut IKN (icke koncessionspliktiga nät)

35

1371

Tillsyn koncession el

67

1357

Beslut nätkoncession, linje/område el
Handläggning och rekommendation koncession gas

*Siffrorna i tabellen avser avslutade ärenden i Ei:s ärendehanteringssystem. Att antalet avslutade ärenden skiljer
sig från antalet beslutade ärenden i löptexten i detta kapitel beror på att koncessionsärendena stängs först efter att
överklagandetiden har löpt ut.
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Verksamhetsgrenens kostnad
Ei ska enligt instruktionen följa och
28 miljoner kronor
analysera utvecklingen på el-,
naturgas- och
fjärrvärmemarknaderna, lämna
förslag till ändringar i regelverk eller
Regelutveckling
22 %
till andra åtgärder för att främja
Övrig verksamhet
marknadernas funktion. Ei ska också
78 %
främja efterfrågeflexibilitet på
elmarknaden och verka för
energieffektivitet och effektiv
konkurrens på elmarknaden och naturgasmarknaden.

För Sveriges räkning ska Ei bidra till utvecklingen av regelverk inom Norden och
EU för att skapa likvärdiga förutsättningar på el- och naturgasmarknaderna och
undanröja hinder för en gränsöverskridande handel med el och naturgas. Ei ska
också samarbeta med europeiska energitillsynsmyndigheter. Detta sker inom
ramen för organisationerna ACER, CEER och NordREG. Ei ska vid behov utbyta
erfarenhet och kunskap inom myndighetens ansvarsområde med energitillsynsmyndigheter inom och utanför EU. Detta sker bland annat inom ramen för Ei:s
deltagande i OECD i gruppen Network of Economic Regulators men även genom
att för särskilda och avgränsade insatser bistå andra organisationer, exempelvis
Forum för smarta elnät med relevant expertis.
Ei:s övriga regelutveckling vilar på två ben, regeringsuppdrag (regleringsbrev,
särskilda beslut och uppdrag i myndighetsinstruktionen) och egeninitierade
utredningar eller aktiviteter inom Ei:s ansvarsområde, som exempelvis ändringar
av egna föreskrifter.
Regelutvecklingens andel av Ei:s totala verksamhet är i hög grad styrd av
omfattningen av uppdrag från regeringen och av utvecklingen av EU-lagstiftning.
Uppdragen från regeringen syftar vanligen till att undersöka eller kartlägga
sakförhållanden och lämna förslag till ändringar i regelverk eller marknadernas
funktionssätt. 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
föreskrifter och allmänna råd, eller deltagande i internationellt samarbete med
övriga tillsynsmyndigheter.
Under året har Ei bland annat arbetat med regeringsuppdraget att ta fram riktlinjer
för samhällsekonomiska analyser inför byggandet av ny överföringskapacitet för
el. Ett annat uppdrag var att på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EUförordningarna kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess aktörer.
Det sistnämnda uppdraget redovisade Ei till regeringen både i form av en rapport
och en sammanfattande broschyr.
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Ei har även föreslagit enklare regler för inrapportering av nätverksamhet. Bland
annat har Ei tittat på hur redovisningsreglerna i förordningar och föreskrifter på ett
bättre sätt kan kopplas till årsredovisningslagen. Ei föreslår även en minskning av
antalet uppgifter som företagen ska rapportera in till Ei i samband med
årsrapporterna.

Mål 2018 – Regelutveckling

Resultatmål (löper över flera år)
Aktivitet 2018

Beskrivning

Vi förbättrar, förenklar och förtydligar Sveriges och EU:s regelverk.
1. Regeringsuppdrag: Utveckling
av samhällsekonomiska analyser.

1. Ei:s rapport (Ei R2018:06) om samhällsekonomiska analyser lämnades till
regeringen i april.

2. Regeringsuppdrag: Ei ska på ett
enkelt sätt sammanfatta hur nya
EU-förordningar och
kompletterande regelverk påverkar
den svenska energimarknaderna
och dess aktörer.

2. Rapport (Ei R2018:10) om EU-förordningar lämnades till regeringen i juni.

Vi har en nära dialog med andra tillsynsmyndigheter inom EU, berörda myndigheter och andra
aktörer när vi utvecklar regler.
1. Vi bidrar till utvecklingen av
lagstiftningspaketet Ren energi för
alla i Europa.

1. Kontinuerlig dialog förs med departementet. Ei har arbetat med de
ändringar som avser grossistmarknaden för el, kundspecifika delarna och har
lämnat synpunkter på förslagen som rör nätägarnas roll.

2. Vi driver utvecklingen av
CEER:s arbete med att utveckla
slutkundsmarknaden för el.

2. Ei är ordförande för och deltar aktivt i CEER:s konsumentgrupp. Bland
annat har rapporterna Roadmap to 2025 Well Functioning Retail Energy Markets
och Report on Smart Technology Development CEER Report on Tendering
Procedures for RES in Europe färdigställts.

3. Vi fortsätter utvecklingen av den
nordiska elmarknaden inom ramen
för NordREG.

3. Aktiviteterna redovisas i NordREGs verksamhetsplan för 2018. Arbetet för
perioden 2017–2018 har redovisats till de nordiska energidepartementen.
Vidare har bland annat en stor nordisk kundundersökning genomförts under
året. NordREG Board har även genomfört ett strategiarbete som mynnat ut i
ett nytt samförståndsavtal (MoU) mellan NordREG:s medlemsländer i syfte
att förbättra samarbete och samverkan.
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Vi arbetar för att förbättra regleringen av elnäts- och gasnätsföretagens verksamhet.
Vi fortsätter att utveckla
regleringen av elnätsföretagens
intäktsramar, inklusive incitament
för smarta elnät och kvalitet.

Arbetet att utveckla incitamenten för smarta nät och kvalitet går enligt plan.
Föreskrifter beräknas vara klara i början av 2019.
En förstudie inför projektet om intäktsramar 2024–2027 har genomförts.

Vi arbetar för att stärka kundernas ställning på marknaden.
Vi tar fram nya föreskrifter i syfte
att förbättra information till
konsumenter.

Nya föreskrifter (EIFS 2018:1) som anger vilken information en elhandlare
måste lämna till kunden när ett tidsbestämt elavtal löper ut har publicerats.

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet och smarta elnät.
1. Vi tar fram föreskrifter som en
följd av lagförslag om införande av
elmarknadshubb och ny
marknadsmodell.

1. Ei inväntar regeringens proposition innan arbetet påbörjas.

2. Vi tar fram föreskrifter om
funktionskrav för elmätare.

2. Arbetet är påbörjat. Beräknas vara klart innan sommaren 2019.

3. Vi tar fram föreskrifter för att
utveckla incitamenten för smarta
nät.

3. Föreskrifter beräknas vara klara i början av 2019.

4. Vi genomför undersökning om
hinder för efterfrågeflexibilitet.

4. Ei genomför varje år en undersökning om vilka hinder som finns för att
erbjuda tjänster för ändrad elförbrukning (Ei R2018:15).

5. Komplettering av föreskrifter för
inrapportering till Elpriskollen.

5. Arbetet påbörjat med inrapporteringskrav av timavtal. Beräknas vara klart
hösten 2019.

Genom tillsyn, egna analyser och omvärldsbevakning identifierar vi de regelverk som behöver
utvecklas.
1. Vi reviderar samtliga av Ei:s
föreskrifter med anledning av den
nya elmarknadslagen.

1. Eftersom regeringen ännu inte lämnat någon proposition om en ny
elmarknadslag till riksdagen har arbetet inte kunnat genomföras.

2. Vi tar fram föreskrifter om
inrapportering och beräkning av
elnätsföretagens intäktramar.

2. Föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens
storlek för elnätsföretag EIFS 2019:1 och föreskrifter om beräkning av
intäktsram för elnätsföretag EIFS 2019:2 publicerades i januari 2019.

3. Vi föreslår en ändring i
skattelagstiftningen.

3. Ei har skickat en skrivelse till Finansdepartementet med begäran om
ändring av skattelagstiftningen som rör naturgas.

4. Vi föreslår förenklad
inrapportering.

4. Ei har föreslagit enklare regler för inrapportering av nätverksamhet.
Förslaget omfattar inrapportering för elnätsföretag, fjärrvärmeföretag och
naturgasföretag.

Aktiviteterna har
påbörjats

Aktiviteterna har genomförts
till cirka 50 procent

Merparten av aktiviteterna
har genomförts

Alla aktiviteter
har genomförts

Prestationer och jämförelser
Här presenteras de viktigaste uppdragen och de prestationer inom verksamhetsgrenen 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 7. Jämförelse av prestationer regelutveckling 2016–2018*
Prestationer Regelutveckling

Volym
2018

Kostnad
2018 tkr

Volym
2017

Kostnad
2017 tkr

Volym
2016

Kostnad
2016 tkr

Rapporter och PM

6

9105

5

18 990

11

15 193

Föreskrifter och författningsförslag

3

1928

1

982

3

905

49

12 895

88

13 577

46

9931

Internationella rapporter och
internationella ärenden

*Siffrorna i tabellen avser avslutade ärenden i Ei:s ärendehanteringssystem.
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Förklaring av volym och kostnad
I tabellen redovisas rapporter och yttranden samt andra ärenden som rör det
internationella arbetet. De internationella rapporter och yttranden där Ei har
deltagit inom ramen för CEER och NordREG som handlar om att utveckla
regelverk var 17 till antalet för 2018. Utöver dessa rapporter har Ei även samarbetat
med övriga tillsynsmyndigheter i olika arbetsgrupper. Under året har Ei avslutat
32 ärenden inom det internationella arbetet.

Nationella uppdrag
Uppföljning av mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter
Tillsammans med ett tjugotal andra myndigheter har Ei under ett antal år haft i
uppdrag att följa upp regeringens mål om ökad service, minskade handläggningstider och ökad förståelse för företagens villkor. Uppföljningen för 2017 skedde i
februari 2018 i form av en rapportering till Tillväxtverket, som sedan lämnade en
gemensam rapport för alla berörda myndigheter till regeringen.

Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el
(Ei R2018:06)
I juni 2017 fick Ei i uppdrag av regeringen att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid byggande av överföringskapacitet för el. Enligt uppdraget
skulle Ei utreda vilka effekter som bör inkluderas i en samhällsekonomisk
lönsamhetsbedömning inför beslut om stamnätsinvesteringar och hur geografisk
eller annan avgränsning bör se ut. Ei skulle även ge förslag på hur dessa
identifierade effekter bör kvantifieras och värderas.
Resultat: I april överlämnade Ei rapporten Samhällsekonomiska analyser vid
investeringar i stamnätet för el (Ei R2018:06) till regeringen. I rapporten föreslår Ei en
ändring i ellagen som innebär att företag som ansöker om tillstånd att bygga eller
göra större förändringar på en stamnätsledning först måste ha gjort en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning. Rapporten innehåller förslag på hur en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning ska utformas och vad den ska innehålla,
hur samrådet ska gå till och hur lönsamhetsbedömningen ska offentliggöras. Ei
föreslår även att den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen alltid ska
granskas av en utomstående part i ett tidigt skede i Svenska kraftnäts
beslutsprocess.

Ei sammanfattar de nya EU-förordningarna och deras konsekvenser
(Ei R2018:10)
I regleringsbrevet för 2018 fick Ei i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur
de nya EU-förordningarna kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess
aktörer. För naturgas skulle Ei redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att
uppfylla de nya krav som följer av förordningarna.
Resultat: I slutet av juni överlämnade Ei rapporten Nya EU-förordningar för el och
naturgas - innehåll och genomförande (Ei R2018:10) till regeringen. Rapportens
innehåll finns även sammanfattat i en broschyr.
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Internationell regelutveckling
Konsumentfrågan internationellt
CEER, som är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter
inom EU och EEA (European Economic Area)
, lämnar kontinuerligt förslag om hur el- och gasmarknaden bör utvecklas. CEER
är också en plattform för informationsutbyte för energitillsynsmyndigheterna i
Europa. Ei har en aktiv roll i CEER:s arbete för hur slutkundsmarknaden för el och
gas inom Europa ska utvecklas och Ei:s generaldirektör är en av fem vicepresidenter i CEER:s styrelse. CEER har publicerat flera rapporter under året. Bland annat
CEER Report on Smart Technology Development. I rapporten har CEER identifierat
fem olika trender som påverkar konsumenterna och konsumentens roll på energimarknaden. Dessa trender innefattar bland annat nya tekniska lösningar och nya
affärsmodeller. I rapporten diskuteras även om det finns behov av att anpassa
regelverket till följd av utvecklingen.

Uppdaterat regelverk inom EU – 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. Det innehåller förslag till nya och ändrade regelverk för energimarknaderna i syfte att Europa ska bli ledande i omställningen till ett rent energisystem
med stora delar icke planerbar elproduktion i systemen.
Ei bistår Miljö- och energidepartementet med underlag i arbetet med lagförslagen
och har bistått i förhandlingarna.
Arbetet att tolka och ta ställning till lagförslagen sker på myndigheten, men också i
samarbete med de nordiska energitillsynsmyndigheterna inom NordREG och med
de europeiska samarbetsorganisationerna CEER och ACER i syfte att analysera de
ändringsförslag som framförts under förhandlingarna mellan EU:s institutioner
under 2018. I december nåddes en principöverenskommelse om lagförslagen. De
kommer antas officiellt i början av 2019 och därmed kan arbetet med att implementera regelverken börja.

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. Ordförandeskapet i NordREG växlar mellan medlemsländerna och under 2018 har Sverige och Ei hållit i ordförandeklubban. Under året har
NordREG, förutom att arbeta med en rad sakfrågor i de olika arbetsgrupperna,
även tagit fram en ny strategi för det nordiska arbetet samt en ny överenskommelse, Memorandum of understanding for the establishment of the Nordic Energy
Regulators (NordREG).
Ei är ordförande i NordREG:s arbetsgrupp för slutkundsfrågor, NordREG Retail
Market Working Group (RMWG). Gruppen har bland annat låtit genomföra en
stor kundundersökning och resultatet publicerades i slutet av året. I undersökningen har man bland annat tittat på kundernas kunskaper om elmarknaden och
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hur aktiva de är på marknaden, till exempel när det gäller att jämföra och byta
elavtal. 6 000 nordiska elkunder i Danmark, Finland, Norge och Sverige deltog i
undersökningen. Resultatet finns beskrivet i rapporten Nordic Customer Survey 2018
Consumer behavior in the Nordic electricity market.

Egeninitierade uppdrag
Förenkla reglerna för företagens inrapportering till Ei (Ei R2018:03),
(Ei R2018:04) och (Ei R2018:05)
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 föreslagit nya regler för inrapportering av nätverksamhet till Miljö- och
energidepartementet. Om förslaget antas blir det enklare för företagen att rapportera in uppgifter till Ei. Bland annat har Ei tittat på hur redovisningsreglerna i förordningar och föreskrifter på ett bättre sätt kan kopplas till årsredovisningslagen.
Ei föreslår även en minskning av antalet uppgifter som ska rapporteras in i
samband med årsrapporterna.
Förslagen finns i rapporterna:
• Inrapportering av elnätsverksamhet – Regelförenkling för alla (Ei R2018:03)
• Inrapportering av fjärrvärmeverksamhet – Regelförenkling för alla (Ei R2018:04)
• Inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av
förgasningsanläggning – Regelförenkling för alla (Ei R2018:05).

Ei föreslår ändring gällande naturgas i skattelagstiftningen
Den 1 januari 2018 trädde en ny skattelagstiftning i kraft. En konsekvens av lagstiftningen är att alla mindre förbrukare av naturgas, till exempel hushåll med
gasspis, måste installera en mätare för månadsvis mätning. Det är inte ekonomiskt
försvarbart anser Ei och föreslår därför ett undantag för dessa kunder.
I skrivelsen Begäran om ändring i skattelagstiftningen för naturgas till
Finansdepartementet har Ei gett förslag på ändringar i skatteförfarandelagen
(2011:1244) och i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Föreskrifter
Nya föreskrifter ska förbättra informationen till konsumenter (EIFS 2018:1)
I september publiceras nya föreskrifter som anger vilken information en elhandlare
måste lämna till kunden när ett tidsbestämt elavtal löper ut. Föreskrifterna gäller
från och med den 1 januari 2019. Namnet på föreskriften är
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2018:1) om information
innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut.

48

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018

Regelutveckling

Föreskrift om generellt tillämpliga krav för nätanslutning av
produktionsanläggningar (EIFS 2018:2)
Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2018:2) om fastställande av generellt
tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer publiceras. Föreskriften är ett
komplement till EU-förordningen 2016/631 (RfG) och anger de svenska kraven för
nätanslutning av produktionsanläggningar till elnätet. Föreskriften anger även
maximala tröskelvärden för vissa typer av kraftproduktionsmoduler som ska
bestämmas enligt EU-förordningen. Föreskriften träder i kraft den 27 april 2019.

Föreskrifter om reglering av elnätsföretagens intäktsramar
I slutet av året beslutades om två föreskrifter som handlar om regleringen av
elnätsföretagens intäktsramar. Föreskrifterna kommer att tillämpas när
elnätsföretagen ska rapportera in uppgifter till Ei inför tillsynsperioden 2020–2023.
Namnet på föreskrifterna är Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:1)
om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag och
Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:2) om beräkning av intäktsram för
elnätsföretag. (Eftersom ärendena avslutades först 2019 är dessa föreskrifter inte
medräknade i tabell 7.)
Tabell 8. 2018 års prestationer inom regelutveckling*
Prestationer regelutveckling

Volym 2018

Kostnad 2018 tkr

pågående

150

Fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid byggande
av överföringskapacitet av el**

1

1432

Uppföljning av pågående implementering av nya EU-regelverk

1

2497

Regeringsuppdrag
Forum för smarta elnät

Övrig regelutveckling
Inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och
drift av förgasningsanläggning – Regelförenkling för alla ***

1

Inrapportering av fjärrvärmeverksamhet – Regelförenkling för alla
***

1

Inrapportering av elnätsverksamhet – Regelförenkling för alla***

1

Uppdaterade incitament i regleringen av elnätsföretagens
intäktsramar överväganden inför kommande översyn av
Energimarknadsinspektionens föreskrifter***

1

*Siffrorna i tabellen avser avslutade ärenden i Ei:s ärendehanteringssystem.
**Regeringsuppdraget påbörjades 2017. I tabellen redovisas kostnaden för 2018.
***Kostnaden för dessa rapporter ingår i totalkostnaden för intäktsramsreglering som 2018 uppgick till 4883 tkr.
Det går därför inte att separera ut kostnaden för varje enskild rapport.
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Ei deltar i flera arbetsgrupper inom organisationerna NordREG och CEER.
Organisationerna tar årligen fram ett antal rapporter inom
regelutvecklingsområdet vilka redovisas i tabellerna nedan.
Tabell 9. Internationella rapporter från NordREG inom regelutveckling
Internationella rapporter från NordREG där Ei har deltagit
NordREG WP 2018

Januari

Status report to EMG 2018

Juni

NordREG Status report on datahubs – June 2018

Juni

Revised Memorandum of understanding

September

Nordic Customer Survey 2018

December

Tabell 10. Internationella rapporter från CEER inom regelutveckling
Internationella rapporter från CEER där Ei har deltagit
CEER Report on Investment Conditions in European Countries

Januari

Roadmap to 2025 Well-Functioning Retail Energy Markets

Februari

Conclusions Paper on Incentives Schemes for Regulating Distribution System Operators
(DSOs), including for innovation

Februari

CEER Status Review on application of the Supply Standard foreseen in the Security of
Supply Regulation

Mars

Report on Smart Technology Development

Juni

CEER Report on Tendering Procedures for RES in Europe

Juni

CEER Conclusions Paper on Flexibility Use at Distribution Level

Juli

Benchmarking Report 6.1 on the Continuity of Electricity and Gas Supply

Juli

CEER Key Positions on the “New Deal for Consumers”, on Proposed Directive on Better
Enforcement and Modernisation of EU Consumer Protection Rules

Oktober

CEER Status Review on application of the Supply Standard foreseen in the Security of
Supply Regulation

Oktober

Cybersecurity Report on Europe’s Electricity and Gas Sectors

Oktober

CEER Status Review of Renewable Support Schemes in Europe for 2016 and 2017
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Kundinformation
Elhandelsmarknaden utvecklas hela
tiden och det tillkommer nya aktörer,
nya typer av avtal och 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.

Verksamhetsgrenens kostnad
5 miljoner kronor

Kundinformation
4%
Övrig verksamhet
96%

Ei:s uppdrag är bland annat att förklara hur marknaden och regelverket fungerar
för att underlätta för konsumenter att jämföra elhandelsavtal och välja det som
passar dem bäst. Detta görs bland annat genom den oberoende prisjämförelsesajten Elpriskollen som drivs av Ei.
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 2018 har mer än hälften av alla klagomål och
frågor från konsumenter handlat om elnätet medan ungefär en tredjedel av
frågorna har handlat om elhandel. Det är ovanligt att konsumenter vänder sig till
Ei med frågor om gasnät, gashandel och fjärrvärme.
När det gäller klagomål som rör elnätet så är det särskilt elnätsavgifterna som
konsumenterna har klagat på. Det är då generella klagomål om höjning och nivån
på elnätsavgifterna som dominerat, men även klagomål på elnätsavgifternas
uppbyggnad och Ei:s reglering av avgifterna är vanliga. Klagomål avseende elnätet
har också till viss del handlat om brister i spänningskvalitet eller återkommande
elavbrott.
När det handlar om elhandel är det särskilt klagomål om avtalsvillkor och
oschyssta affärsmetoder som varit vanliga. De vanligaste exemplen på konkreta
klagomål inom dessa kategorier är missnöje med avtalstiden och informationen
från elhandelsföretaget till konsumenten om avtalstiden, samt missnöje med
negativa säljmetoder. Negativa säljmetoder kan exempelvis handla om fullmakter
som används ogiltigt eller att informationen som lämnats i samband med
avtalstecknandet har varit ofullständig.
Tillsammans med de andra nordiska länderna har en stor kundundersökning
genomförts 2018. I undersökningen har man bland annat tittat på kundernas
kunskaper om elmarknaden och hur aktiva de är på marknaden, till exempel när
det gäller att jämföra och byta elavtal. 6 000 nordiska elkunder i Danmark, Finland,
Norge och Sverige deltog i undersökningen.
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Mål 2018 – Kundinformation

Resultatmål (löper över flera år)
Aktivitet 2018

Beskrivning

Elkonsumenter känner till och hittar till Elpriskollen som de enkelt kan förstå.
Vi genomför insatser för att öka
kännedomen om Elpriskollen.

En kampanj för att öka kännedomen om Elpriskollen har genomförts under
hösten 2018. Antalet besökare på sajten har ökat med 57 procent.

Elpriskollen har en viktig roll som en oberoende prisjämförelsesajt för elkonsumenter.
Vi tar ytterligare steg för att
kvalitetssäkra informationen på
Elpriskollen.

För att kvalitetssäkra informationen har en ny rutin för tillsyn över
inrapporteringen till Elpriskollen beslutats.
För att utveckla Elpriskollen ytterligare kommer under 2019 symboler
införas som visar om en elhandlare fällts i tillsyn. Avtalsvillkor kommer
även att lyftas fram på ett tydligare sätt.
En referensgrupp bestående av myndigheter, Konsumenternas
energimarknadsbyrå och branschen har bildats i syfte att diskutera pågående
förändringar på Elpriskollen.

Konsumenter har tillgång till en väl fungerande och effektiv konsumentkontakt.
1. Ei har en löpande frågehantering
om energimarknaderna från
allmänheten via telefon, e-post och
webb genom kundforumet Kundo.

1. Konsumentkontakt besvarar 65 % av kontakterna inom en arbetsdag och
96 % av kontakterna inom fem dagar.

2. Uppdatering av kundforumet
Kundo.

2. För att konsumenterna ska få bättre tillgång till en fungerande och effektiv
konsumentkontakt har kundforumet ”Kundo” uppgraderats.
Uppgraderingen gör det lättare för konsumenterna att hitta till kundforumet
och enklare att hitta svar på tidigare ställda frågor.

Frågor identifieras och anmälningar tas emot som kan ligga till grund för
tillsyn. Vid frågor som inte ingår i Ei:s tillsynsansvar ges vägledning till rätt
organisation.

Vi ser till så att konsumenterna har information för att bidra till omställningen till ett hållbart
energisystem genom en ökad efterfrågeflexibilitet.
Vi bidrar med
konsumentinformation som syftar
till ökad efterfrågeflexibilitet och
småskalig elproduktion.
Aktiviteterna har
påbörjats
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Arbete pågår vad gäller föreskrifter för utökad inrapportering till
Elpriskollen, bland annat avseende timpriser samt inköpspriser för
egenproducerad el. Arbetet avslutas under 2019.
Aktiviteterna har genomförts
till cirka 50 procent

Merparten av aktiviteterna
har genomförts

Alla aktiviteter
har genomförts
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Prestationer och jämförelser
Här beskrivs de uppdrag och prestationer inom verksamhetsgrenen kundinformation som myndigheten har lagt mest tid på under året. I tabellen har Ei valt att
jämföra de prestationer som är desamma som föregående år för att få jämförbarhet.
Tabell 11. Jämförelse av prestationer kundinformation 2016–2018*
Prestationer Kundinformation

Volym
2018

Kostnad
2018 tkr

Volym
2017

Kostnad
2017 tkr

Volym
2016

Kostnad
2016 tkr

Konsumentkontakt

1467

3550

1666

3409

1574

3291

Elpriskollen

958

1347

1709

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

Förklaring volym och kostnad
Antalet frågor och klagomål från allmänheten via telefon och e-post till Ei:s
Konsumentkontakt har minskat något jämfört med föregående år. Det har dock
skett en ökning av sökningar via Kundo som är ett webbaserat forum där
konsumenter kan få svar på sina frågor. Under 2017 hade Kundo 14 570
sidvisningar. Under 2018 har en ökning skett till 29 286 sidvisningar.
Under året har Ei marknadsfört Elpriskollen i syfte att öka kännedomen om
prisjämförelsesajten och få fler konsumenter att använda webbplatsen för att
jämföra elavtal. Marknadsföringen har varit framgångsrik och inneburit att antalet
unika besökare ökat från cirka 120 000 under 2017 till 188 000 under 2018.

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. Syftet är också att vara en effektiv kanal in i organisationen för att
besvara konsumentfrågor.
Konsumentkontakt besvarar också årligen ett mindre antal frågor och klagomål
från företag och organisationer. En stor del av Konsumentkontakts arbete sker via
telefon och e-post. Med stöd av konsumentkontakterna får organisationen också
input till regelutveckling och tillsyn. Konsumentkontakt använder också webbverktyget Kundo. Det innebär att konsumenter kan ställa frågor eller leta svar på
tidigare ställda frågor direkt via webben.
Ei samverkar med Konsumentverket och flera andra myndigheter i upplysningstjänsten ”Hallå konsument”. Upplysningstjänsten är opartisk och ska underlätta
för konsumenter att få svar på olika frågor.
Under 2018 tog Konsumentkontakt emot 1 467 frågor och klagomål. Av dem togs
608 emot via telefon, 575 via e-post, 270 via Kundo och 14 frågor och klagomål kom
via brev, sociala medier och andra kanaler.
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Figur 1. Antal frågor och klagomål
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Tabell 12. Andel frågor besvarade inom 5 dagar i procent
År
Andel frågor besvarade inom 5 dagar i procent

2018

2017

2016

96

95

96

Elpriskollen
För att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden erbjuder Ei en oberoende
prisjämförelsesajt, elpriskollen.se, där konsumenterna kan jämföra priser och
villkor på de vanligaste avtalen från samtliga elhandelsföretag.
Ett mål för Ei under 2018 har varit att öka kännedomen om Elpriskollen. Det har
skett genom en kampanj i sociala medier och på en bostadsförmedlingssajt.
Kampanjen har ökat antalet unika besökare på Elpriskollen med 57 procent.

En nordisk kundundersökning Nordic Customer Survey 2018 - Consumer behavior in
the Nordic electricity market som genomfördes 2018 visar att endast drygt hälften av
alla som tecknar nytt avtal använt en jämförelsesajt. Ei anser att Elpriskollen, som
är den enda oberoende sajten i Sverige, har en viktig funktion. Arbetet för att öka
kännedomen om Elpriskollen kommer därför att fortsätta även under 2019.
Ett arbete med att införa fler funktioner på Elpriskollen har också påbörjats. Bland
annat ska nya symboler som visar om en elhandlare fällts i tillsyn införas,
elhandlarnas avtalsvillkor ska lyftas fram på ett tydligare sätt och symbolerna för
olika miljöval ska förbättras. Syftet är att göra det ännu enklare för konsumenterna
att aktivt välja elavtal och även ge konsumenter möjlighet att välja avtal på andra
premisser än pris. De nya funktionerna beräknas lanseras på sajten under 2019.
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Intern verksamhetsstyrning
Enligt myndighetsförordningen ska varje myndighetsledning se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, redovisas på ett tillförlitligt och
rättvisande sätt samt utvecklas fortlöpande. Myndigheten ska också hushålla väl
med statens medel.
Ei:s uppgifter har ökat väsentligt i omfattning och komplexitet sedan myndigheten
bildades 2008. De senaste åren har allt fler arbetsuppgifter tillkommit, framför allt
relaterat till utvecklingen på energimarknaderna och inom det europeiska samarbetet.
För att klara av att möta utmaningarna arbetar Ei ständigt med att utveckla rutiner,
processer och arbetssätt för att tillgodose kravet på god intern styrning och kontroll och för att utföra en rättssäker myndighetsutövning.
Ei har satt upp ett mål under begreppet intern verksamhetsstyrning som handlar
om att Ei ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål 2017 – Intern verksamhetsstyrning

Resultatmål (löper över flera år)
Aktivitet 2018

Beskrivning

Rätt kandidater attraheras och accepterar vårt erbjudande.
1. En kompetensförsörjningsstrategi är fastställd.

1. En kompetensförsörjningsstrategi och en process för rekrytering har
tagits fram.

2. En kommunikationsplan för
rekrytering tas fram.

2. Arbetet att ta fram en kommunikationsplan för rekrytering har påbörjats
och ett antal workshops har genomförts. Kommunikationsplanen beräknas
vara klar våren 2019.
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Medarbetare utvecklas och utmanas.
1. Starta ett framtidsforum för
kunskapsöverföring.

1. Framtidsforum är workshops med möjlighet att dyka djupare i viktiga
trender och diskutera Ei:s roll i utvecklingen. En workshop med temat
elbilar har hållits 2018.

2. Införande av PanElen för
koncessionshandläggning.

2. Alla koncessionsansökningar passerar PanElen – ett kvalitetsforum där
experter inom olika områden i ett tidigt skede granskar de
ansökningshandlingar som kommit in för att se att de är kompletta och
kommer med anvisningar om Ei:s interna praxis. Syftet är kvalitetssäkring
och kunskapsspridning.

3. Intern kunskapsöverföring

3. Flera avdelningar har regelbundna möten där medarbetare informerar
om ny praxis, intressanta domar, nya uppdrag med mera i syfte att dela
kunskap.

4. Samarbete och samverkan med
andra energitillsynsmyndigheter
inom EU och Norden.

4. Genom ett aktivt deltagande i ACER, CEER och NordREG ges
medarbetarna möjlighet att lära mer om de nationella el- och
gasmarknaderna inom EU och Norden. Samarbetet ökar också kunskapen
om hur de EU-gemensamma regelverken genomförts och tillämpas samt
kunskap om de metoder som används av de olika
energitillsynsmyndigheterna vid genomförandet av sina uppdrag.

Möjligheter till att arbeta effektivt.
1. Projektet Framtidens arbetssätt
(FAS), som syftar till att införa ett
arbetssätt som stödjer ett
produktivt sätt att arbeta,
fortskrider.

1. Projektet går enligt plan. Förberedelser för ett nytt arbetssätt pågår och
alla medarbetare har haft möjlighet att vara delaktiga. Inflyttning i nya
lokaler sker sommaren 2019.

2. Implementering av IT-strategi.

2. Nytt ärendehanteringssystem och nytt behörighetssystem är infört.
Införandet av system för behandling och förberedelse av data samt
beräkning av elnätsföretagens intäktsramar har påbörjats.

Aktiviteterna har
påbörjats

Aktiviteterna har genomförts
till cirka 50 procent

Merparten av aktiviteterna
har genomförts

Alla aktiviteter har
genomförts

Effektivitet
Ei strävar efter att effektivisera arbetet och förenkla och förtydliga de processer
som myndigheten arbetar med. Ei har fortsatt arbetet med att förkorta
handläggningstiderna för koncessionsärenden genom att förändra arbetssättet,
förtydliga informationen till intressenter och i dialog med företagen minska
behovet av kompletteringar i efterhand.
I strävan att effektivisera har även IT-arkitekturen och Ei:s IT-system varit i fokus
de senaste åren. Under våren kunde Ei:s nya ärendehanteringssystem Iipax One
börja användas, vilket bland annat har förenklat och förbättrat ärendehanteringsprocessen. Parallellt har alla gamla koncessionsansökningar digitaliserats, vilket
gör att arbetet med koncessionshandläggning numera i princip är helt digital. Ett
projekt för att införa ett mer effektivt IT-system för behandling och förberedelse av
data samt beräkning av elnätsföretagens intäktsramar startade 2017. Projektet har
fortsatt 2018 och målet är att ett nytt IT-system ska finnas på plats 2019. En förstudie för hur myndighetens kommande e-tjänster ska se ut och fungera har påbörjats.

Framtids- och omvärldsspaning
Ei har ett viktigt uppdrag i genomförandet av energiomställningen. Myndigheten
har ett ansvar att tolka och genomföra befintliga regler, men ska också föreslå
regeländringar både i nationella och internationella regelverk för att uppnå en väl
fungerande elmarknad.
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För att bli ännu mer proaktiva inom prioriterade områden och möjliggöra djupare
analyser har Ei:s ledningsgrupp startat ett strategiskt arbete och identifierat
trender/teman för framtidsspaning. Syftet är att i större utsträckning utforska de
trender som genomsyrar elmarknaden och genom förberedande analyser
säkerställa att Ei kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt och ligga i framkant inom
myndighetens olika verksamhetsområden.
I slutet av 2018 genomfördes även en undersökning av omvärldens syn på Ei. En
extern part intervjuade representanter från energiföretag, regering/riksdag,
myndigheter, opinionsbildare och andra intressenter för att höra hur de ser på Ei
och hur väl de anser att myndigheten utför sitt uppdrag. Resultatet redovisas i
början av 2019.

Så arbetar Ei med god förvaltningskultur
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.
Många av Ei:s uppgifter innebär myndighetsutövning och det är därför viktigt att
samtliga medarbetare har goda kunskaper om och förståelse för det ansvar som
följer med att vara statsanställd. I dessa frågor utgår Ei från den gemensamma
värdegrunden för statsanställda. Till sin hjälp har Ei också en etisk kod som
handlar om den statliga värdegrunden, om objektivitet och opartiskhet, hur 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 har arbetat för att tydliggöra rollen som statsanställd genom att informera om
regelverk, värdegrund och interna riktlinjer som en del i introduktionsutbildningen till nyanställda. Under året har medarbetarna också erbjudits internutbildningar med koppling till ämnet. Representanter från Ei har även deltagit på
Statskontorets träffar i myndighetsnätverk mot korruption.
På Ei finns en förvaltningsrättsgrupp med medlemmar från samtliga sakavdelningar och rättssekretariatet som träffas regelbundet för att fånga upp frågeställningar och sprida vidare kunskap i organisationen.
Frågor om demokrati, rättssäkerhet och effektivitet tas upp i de årliga samtal som
hålls mellan cheferna och medarbetarna. I dessa samtal tas också frågan upp om
medarbetarna upplever att de har befunnit sig i någon situation där deras oberoende har kunnat ifrågasättas (muta, jäv och bisyssla).

Tillgänglighet
Ei arbetar kontinuerligt för att IT-system och webbplatser ska uppfylla standarden
för tillgänglighet. Under 2017 lanserades ett nytt intranät som uppfyller standarden för tillgänglighet (WCAG 2.0 AA) och i år har en förstudie påbörjats för att
uppdatera Ei:s webbplats www.ei.se. Vid ombyggnationen kommer det europeiska tillgänglighetsdirektivet 2016/2102 som gäller för offentliga myndigheters
webbplatser vara vägledande.
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För en tydligare kommunikation med allmänhet och intressenter genomgår nya
medarbetare på Ei en utbildning i klarspråk. Ei arbetar även kontinuerligt med
språkgranskning av rapporter och andra externa publikationer för att de ska följa
språklagens krav på begriplighet.

Organisation
Ledning
Generaldirektör för Ei är Anne Vadasz Nilsson. Ställföreträdande generaldirektör
är Tony Rosten som även är avdelningschef. Ledningsgruppen består av generaldirektören och avdelningscheferna. Ledningsgruppen möts en gång i veckan.
För att dela information inom myndigheten arrangeras ett gemensamt informationsmöte för hela myndigheten en gång i månaden (fikaforum). Där berättas bland
annat om nya projekt, beslut och andra frågor som berör eller är intressanta för alla
på myndigheten. Fikaforum är ett komplement till andra interna kommunikationskanaler som exempelvis avdelningsmöten och kommunikation via intranätet.
För att utveckla och effektivisera ledningsgruppens arbete och förbereda myndigheten för ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt har samtliga avdelningschefer och
enhetschefer under året påbörjat ett ledarutvecklingsprogram inom tillitsbaserad
styrning. Tillitsbaserad styrning syftar till att minska onödig kontroll och istället
lägga mer fokus på det verkliga uppdraget och bättre ta tillvara medarbetarnas
kompetens. Ledarutvecklingsprogrammet är baserat på Tillitsdelegationens
rekommendationer och bygger på de tre hörnstenarna kultur, styrning samt
arbetsorganisation.

Insynsrådet
Enligt Ei:s instruktion ska det finnas ett insynsråd. Insynsrådet finns för att ha insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd, men har inga beslutsfunktioner.
Ordförande för insynsrådet är Ei:s generaldirektör. Rådet som bestod av sex ledamöter under 2018 sammanträdde vid två tillfällen.
Medlemmar i Ei:s insynsråd 2018:
• Mia Ohlsson, avdelningschef
• Lina Bertling Tjernberg, professor
• Gunnar Westling, ekonomie doktor
• Linda Burenius Magnusson, chef samhällskontakter
• Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör
• Peter Nygårds, senior rådgivare
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Figur 2. Organisationsschema Ei 2018

Medarbetare
Under året har antalet tillsvidareanställda ökat med fyra medarbetare. Vid början
av 2018 arbetade 124 medarbetare varav 76 kvinnor och 48 män på Ei och vid årets
slut var antalet anställda 128 varav 78 kvinnor och 50 män. Ei har även erbjudit
moderna beredskapsjobb i enlighet med regleringsbrevet. Enligt regeringsuppdrag
från 2016 ska myndigheten även ställa praktikplatser till förfogande åt
Arbetsförmedlingen, Ei har dock inte kunnat erbjuda någon praktikplats under
2018.
I början av 2018 genomförde Ei en medarbetarundersökning. Undersökningen
visar ett gott resultat i fråga om exempelvis delaktighet, effektivitet, ledarskap,
socialt klimat och möjlighet till lärande i arbetet. Däremot finns förbättringar att
göra vad gäller arbetsbelastning och kännedom om myndighetens mål. Under året
har samtliga avdelningar arbetat med de frågor som de valt ut som mest
prioriterade.
Tabell 13. Antal anställda inkluderat tjänstlediga
Kön

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Kvinnor

78

76

70

Män

50

48

38

128

124

108

Summa

Utvecklingsmöjligheter och kompetensförsörjning
Myndighetens möjligheter till god kompetensförsörjning är avgörande för att
uppfylla målen. Kompetensutveckling är en viktig fråga för Ei och i medarbetarsamtalen fångas varje medarbetares behov av kompetensutveckling upp. Med
utgångspunkt i dessa samtal har, förutom externa utbildningar, även interna
utbildningar erbjudits inom presentationsteknik, projektledning, klarspråk,
beslutsskrivning, effektiv arbetstid och SharePoint.
Under hösten påbörjades även arbetet med att ta fram en kommunikationsplan för
rekrytering. Tre workshops genomfördes och planens olika delar arbetades igenom. Kommunikationsplanen beräknas vara klar våren 2019.
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Kunskapsöverföring i mer strukturerad form har även skett genom
Framtidsforum, ett initiativ som startade 2018. Tanken med Framtidsforum är att
arrangera workshops med möjlighet att dyka djupare i viktiga trender och
diskutera Ei:s roll i utvecklingen. Den första workshopen hade temat elbilar. Nästa
workshop planeras till 2019. Flera avdelningar har även infört så kallade
kvalitetshöjande avdelningsmöten, där kunskapsöverföring sker mellan
medarbetare på samma avdelning eller mellan olika avdelningar. Inom
koncessionshandläggningen har kvalitetssäkring och kunskapsöverföring skett
genom att ett kvalitetsforum har inrättats där fler handläggare och experter inom
olika områden i ett tidigt skede granskar de ansökningshandlingar som kommit in
för att se att de är kompletta.
Genom samarbetet rörlighet i staten (RiS) har myndigheten deltagit i flera
kompetensutvecklingsaktiviteter som exempelvis ledarskapsprogram,
mentorprogram och yrkesnätverk.

Samarbete med universitet och högskolor
Sedan flera år tillbaka har Ei arbetat med att synliggöra myndigheten som en
framtida arbetsgivare för blivande ingenjörer, ekonomer och jurister och knyta
kontakt med forskare på universitet och högskolor.
Under 2018 har medarbetare från Ei medverkat på en karriärsdag för doktorander
samt tre arbetsmarknadsdagar som hållits på Umeå universitet, Uppsala
universitet och på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Medarbetare
på Ei har även gästföreläst två gånger i Umeå och en gång i Uppsala. Ei utlyste
också en uppsatstävling som riktar sig till studenter som skrivit om ämnen som
berör Ei:s verksamhet. Tävlingen hade 15 deltagare och den totala prissumman på
25 000 kronor fördelades på ett förstapris och ett andrapris. Under året har
studenter även gjort examensarbeten hos Ei.

Friskvård och hälsa
Alla medarbetare på Ei erbjuds dels en friskvårdstimme per vecka, dels
friskvårdsersättning. Under 2018 tog medarbetarna ut 64 procent av de möjliga
friskvårdstimmarna. Friskvårdsersättning nyttjades av 103 medarbetare. Ei har
även tillgång till en idrottshall i anslutning till arbetsplatsen i Eskilstuna och
möjlighet till motionssim utan kostnad.
Alla nyanställda medarbetare erbjuds att träffa och få råd av en ergonom för
individuell anpassning av arbetsplats och arbetsverktyg.

Arbetsmiljö och arbetssätt
Ei arbetar för att införa ett aktivitetsbaserat kontor och ett aktivitetsbaserat
arbetssätt. Alla medarbetare har involverats i arbetet och haft möjlighet att komma
med synpunkter, förslag och på olika sätt förbereda sig inför det nya arbetssättet.
Bland annat har utbildningar hållits för att förenkla övergången till ett ännu mer
digitaliserat arbete. Under 2018 har Ei tecknat avtal om nya lokaler i Eskilstuna
som är anpassade efter myndighetens behov och flytt kommer att ske sommaren
2019.
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Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron på myndigheten ligger på 3,7 procent av den totala
arbetstiden, vilket är en ökning från 2017 års siffra som var 3,1. Den korta
sjukfrånvaron (1–14 dagar) samt antal frånvarotillfällen under en sex- respektive
tolvmånadersperiod följs regelbundet och systematiskt upp.
Tabell 14. Sjukfrånvaro med minst 60 dagar av total sjukfrånvaro, redovisad i procent
Sjukfrånvaro

2018

2017

2016

51,4

56,5

61,1

2018

2017

2016

Kvinnor

4,4

3,8

3,7

Män

2,6

2,0

5,0

Totalt

3,7

3,1

4,2

Totalt

Tabell 15. Sjukfrånvaro av total arbetstid per kön redovisad i procent
Sjukfrånvaro

Figur 3. Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per åldersgrupp
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Totalt

29 år eller yngre

Mellan 30 och 49 år

50 år eller äldre

Jämställdhet 1
Andelen kvinnor på myndigheten är 61 procent och andelen män är 39 procent. All
personalstatistik tas fram och analyseras utifrån kön och ålder. Så har gjorts i
löneanalysen inför lönerevision, vid rekrytering och vid analys av sjukfrånvaro.
Jämställdhetsarbetet vävs in i arbetsvardagen som en naturlig del av verksamheten. Ei strävar efter en jämn könsfördelning på alla nivåer i organisationen och
inom alla yrkesgrupper. Frågan aktualiseras särskilt i samband med rekryteringar.
Ei har många kvinnor i ledande positioner. Så ser det inte ut i energibranschen i
stort. Genom att medverka som talare i olika sammanhang och ta position i energifrågorna hoppas Ei kunna vara en förebild och inspirera fler kvinnor att söka sig
till energibranschen.

1

Återrapporteringskrav enligt Energimarknadsinspektionens regleringsbrev 2018.
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I Ei:s instruktion under rubriken Särskild samverkan står att
Energimarknadsinspektionen särskilt ska samverka med
1 Konsumentverket och Konkurrensverket i frågor som rör kundfrågor och
marknadsövervakning av de konkurrensutsatta energimarknaderna
2 Elsäkerhetsverket i frågor som rör leveranssäkerhet och överföringskvalitet i
elnätet
3 Affärsverket svenska kraftnät i frågor som rör utvecklingen av den
gemensamma marknaden för el inom Norden och EU.
I instruktionen står det också att Ei ska samarbeta med europeiska
energitillsynsmyndigheter och med byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter för att åstadkomma en effektiv övervakning av
grossistmarknaderna för el och naturgas inom Norden och EU, och vid behov
utbyta erfarenhet och kunskap inom myndighetens ansvarsområde med
energitillsynsmyndigheter inom och utanför EU.
Ei strävar också efter att i övrigt ha en god samverkan med myndigheter,
intressenter och andra aktörer.

Samverkan enligt instruktionen
Samverkan med Konsumentverket och Konkurrensverket
Ei har samverkat med Konsumentverket inom ramen för upplysningstjänsten
Hallå konsument som lanserades 2015. Upplysningstjänsten är ett samarbete
mellan flera myndigheter. Den är opartisk och ska underlätta för konsumenter att
få svar på olika frågor. Ei är en så kallad informationsansvarig myndighet som ska
bidra till upplysningstjänsten utifrån Ei:s ansvarsområden.
Utöver samverkan i Hallå Konsument träffar Ei även Konsumentverket
tillsammans med Konsumenternas energimarknadsbyrå några gånger per år för att
diskutera konsumentfrågor på energimarknaderna utifrån de olika befogenheter
och ansvar som organisationerna har. Med Konkurrensverket har kontakt tagits i
samband med färdigställandet av rapporten Sveriges el- och naturgasmarknad (Ei
R2018:08).

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.
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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.
I regeringsuppdraget som utmynnade i rapporten Samhällsekonomiska analyser vid
investeringar i stamnätet för el (Ei R20018:06) skulle Ei ta tillvara de erfarenheter och
kunskaper som finns hos Svenska kraftnät och Statskontoret. Under arbetet med
uppdraget bjöd Ei in till dialogmöte där ett 40-tal aktörer deltog. Därutöver har Ei
haft enskilda möten med Svenska kraftnät, Statskontoret, Lantmäteriet,
regionnätsägare, vindkraftsproducenter, Lantbrukarnas Riksförbund samt Södra
Skogsägarna.
Inom ramen för det kommande arbetet med att införa en elhandlarcentrisk
marknadsmodell och elmarknadshubb har Ei under året följt Svenska kraftnäts
pågående arbete med att etablera elmarknadshubben som ska möjliggöra
kommunikation mellan elmarknadens aktörer. Ei har även deltagit på
referensgruppsmöten anordnade av Svenska kraftnät.
Ei deltar även i Svenska kraftnäts elmarknadsråd. Rådet är ett informations- och
samrådsorgan som behandlar frågor om tariffer, villkor för balansansvar och
överföring, utveckling på elmarknaden, mätning- och avräkningsfrågor samt
systemövervakning. I rådet ingår medlemmar som har anknytning till berörda
frågor. Rådet har haft fyra möten under året.

Internationell samverkan
Ei är aktiv i organisationerna NordREG, ACER och CEER som alla är samarbetsorganisationer för nordiska respektive europiska tillsynsmyndigheter för energi.

Samverkan med Konsumenternas energimarknadsbyrå
I instruktionen står att Ei ska se till att det finns en gemensam kontaktpunkt där
konsumenter av el och naturgas kan få tillgång till all nödvändig information om
sina rättigheter, lagstiftningen och möjligheter till tvistlösning. Det är
Konsumenternas energimarknadsbyrå som är denna kontaktpunkt och Ei och
energimarknadsbyrån har en kontinuerlig samverkan. Ei är representerad i energimarknadsbyråns styrelse. Utöver det träffas Ei, Konsumenternas energimarknadsbyrå och Konsumentverket ett antal gånger per år för att diskutera konsumentfrågor på energimarknaderna utifrån de olika befogenheter och ansvar som
organisationerna har.

Samråd och remisser
Ei har bjudit in till ett antal samråd under 2018. Under året har även ett antal
dokument skickats ut på remiss så att intressenter haft möjlighet att lämna
synpunkter.
Innan Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2018:1) om
information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut beslutades
diskuterades förslaget i en referensgrupp bestående av representanter från
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branschen och konsumentsidan. Förslaget skickades även på remiss till 25
remissinstanser.
Innan föreskrifterna Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2018:2) om
fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer beslutades
hade intressenter möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna.
En referensgrupp bestående av myndigheter, Konsumenternas energimarknadsbyrå och branschen har bildats i syfte att diskutera pågående förändringar på
Elpriskollen. Arbetet fortsätter 2019.
Ei har tagit fram förslag på förenklade regler för företagens inrapportering av
fjärrvärmeverksamhet, elnätsverksamhet och överföring av naturgas. Förslagen
skickades ut på remiss till ett antal el- och gasnätsföretag innan de skickades till
Miljö- och energidepartementet.
Ei har bjudit in till skriftligt samråd om tre förslag som Ei fått av Svenska kraftnät
enligt EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av
elöverföringssystem (SO).
Intressenter har även haft möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrift
om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för
högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (HVDC).
Ei har bjudit in till skriftligt samråd om begäran om ändring av arrangemang för
mer än en nominerad elmarknadsoperatör. Begäran har tagits fram gemensamt av
de nordiska systemansvariga för överföringssystemen och arrangemangen är
framtagna i enlighet med EU-förordningen CACM.
Inför arbetet med att ta fram nya föreskrifter för elnätsreglering 2020–2023 har
intressenter haft möjlighet att lämna synpunkter på
• uppdaterade incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande
• föreskrift för att reglera vissa frågor för beräkningen och fastställandet av en
intäktsram
• föreskrift för att hantera vilka uppgifter företagen behöver lämna till Ei för att
Ei ska kunna besluta om en intäktsram
• normvärdeslista.
I arbetet med att ta fram nya föreskrifter för funktionskrav för elmätare har ett
referensgruppsmöte hållits i slutet av året. Förslag på föreskrifter samt en
konsekvensutredning planeras att skickas ut på remiss i början av 2019.

Samverkan i nätverk
Ei samverkar med andra myndigheter och intressenter i olika frågor.
Rörlighet i staten (RiS): Rörlighet i staten är ett samarbetsprojekt mellan ett antal
myndigheter. Projektets vision är att med gränslös utveckling göra staten till
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Sveriges bästa arbetsplats. Genom samarbetet har myndigheten deltagit i flera
kompetensutvecklingsaktiviteter som exempelvis ledarskapsprogram,
mentorprogram och yrkesnätverk.
Gasmarknadsråd: Ei är en av deltagarna i Swedegas samarbetsorgan
Gasmarknadsrådet. Rådet är ett informations- och samrådsorgan som behandlar
frågor om tariffer, villkor för balansansvar och överföring, utveckling på
gasmarknaden, mätning- och avräkningsfrågor samt systemövervakning. I rådet
ingår medlemmar som har anknytning till berörda frågor. Rådet har haft fyra
möten under året.
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.
Ei har också stöttat Forum för smarta elnät och International Smart Grid Action
Network (ISGAN) i planeringen och organiseringen av seminarier och aktiviteter
kopplade till Nordic Clean Energy Week som genomfördes 21–25 maj 2018 då de
nordiska länderna och EU stod värd för ett stort energiministermöte i Malmö och
Köpenhamn. Ei ordnade ett seminarium med titeln Enabling Market Design – an easy
win, a winding road or a mix? och deltog som en av huvudtalarna på en workshop
arrangerad av ISGAN och Forum för smarta elnät.
Energimyndigheten: Ei har under våren och hösten haft ett samarbete med
Energimyndigheten kring energiforskning inom ramen för det program som kallas
SamspEL. Samarbetet gick ut på att cirka fem miljoner kronor av cirka 15 miljoner
viktes för forskning kopplat till elmarknadsdesign där Ei formulerade
utlysningstext och också var med i bedömargruppen.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Ei deltog i
nätverket Network of Economic Regulators som haft två möten i anslutning till
möten i OECD Regulatory Policy Committee. Nätverket består av ekonomiska
reglerare från flera olika sektorer. Ei har bland annat presenterat det arbete
myndigheten gör inom ramen för efterfrågeflexibilitet.
International Smart Grid Action Network (ISGAN): Ei är representerat i ISGAN:s
Annex 3 som är fokuserat på kostnadsnyttoanalyser.

Dialogmöten, seminarier och utbildningar
Under året har Ei anordnat ett antal större aktiviteter för att dela kunskap och föra
dialog. Som exempel kan nämnas att Ei under hösten bjöd in intressenter till ett
framtidsseminarium i samband med att Ei fyllde 10 år.
Inom elnätsreglering har Ei bjudit in elnätsföretagen till utbildning inför att nya
regler för perioden 2020–2023 införs. Utbildningar har hållits i Stockholm,
Jönköping och Malmö. Företrädare för Ei har även träffat företrädare för
elnätsföretag vid ett antal olika möten och sammanhang under året.
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Ei har även bjudit in branschen till seminarium/workshops inom ramen för det
nordiska samarbetet i organisationen NordREG.
Företrädare för Ei deltar även på ett stort antal sammankomster och konferenser
både i Sverige och utomlands för att informera, bjuda in till dialog om myndighetens verksamhet och för att dela och ta emot kunskap inom energiområdet.
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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 fyra verksamhetsgrenar: tillsyn och prövning, tillstånd,
regelutveckling samt kundinformation.
Tabell 16. Ekonomiskt resultat fördelat per verksamhetsgren* för åren 2016–2018
Alla
belopp i tkr

Tillsyn och prövning

År

2018

Intäkter
av anslag
Övriga
intäkter
Verksamhetens
kostnader

2017

2016

56 361 45 363 42 688 31 899 28 057 22 811 26 143 36 700 31 873

5 095

4 721

4 992

1 910

305

338

299

59 460 48 303 44 618 33 653 29 875 23 843 27 581 39 079 33 314

5 375

5 027

5 218

2 559

2018

1 910

2017

2 009

2016

1 367

2018

1 565

2017

Kundinformation
2018

3 249

2016

Regelutveckling
2016

3 374

2017

Tillstånd

2 629

*Verksamhetsgrenen Tillsyn, tillstånd och prövning är från och med 2018 delad i två grenar; Tillsyn och prövning
och Tillstånd. Siffrorna för 2016 och 2017 är justerade enligt den nya indelningen.
Tabell 17. Ekonomiskt resultat för åren 2014–2018
Alla belopp i tkr
År
Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader

Resultaträkning
2018

2017

2016

2015

2014

119 498

114 841

102 364

108 191

101 816

7 154

8 225

6 135

5 715

4 999

126 069

122 284

106 993

116 223

112 349

Den största verksamhetsgrenen är tillsyn och prövning som står för 47 procent av
de totala kostnaderna 2018. Tidigare år ingick även tillstånd i verksamhetsgrenen
men redovisas från och med 2018 som en egen verksamhetsgren. Tillstånd står för
27 procent av totala kostnaderna 2018. Regelutveckling har minskat jämfört med
föregående år och står nu för 22 procent av de totala kostnaderna. Inom
verksamhetsgrenen kundinformation är kostnaderna på samma nivå som
föregående år och står för 4 procent av de totala kostnaderna 2018.
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Tabell 18. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr)
Ack +/2017 +/- Intäkter
t.o.m. 2016
2018

Verksamhet

Kostnader
2018

2018 +/-

Ack +/t.o.m. 2018

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

Budget
enl. RB

-1 377

800

7 400

6 800

600

23

Utfall

-1 377

782

5 162

4 579

583

-12

Kostnader
2018

2018 +/-

Ack +/t.o.m. 2018

Tabell 19. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras (tkr)
Ack +/2017 +/- Intäkter
t.o.m. 2016
2018

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

Budget
enl. RB

800

60

50

0

50

910

Utfall

800

60

110

0

110

970

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

Budget
enl. RB

-4 410

3 100

4 250

2 950

1 300

-10

Utfall

-4 410

1 771

4 445

3 821

624

-2 015

Summa

Budget
enl. RB

-3 610

3 160

4 300

2 950

1 350

900

Utfall

-3 610

1 831

4 555

3 821

734

-1 045

Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och
tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden
Ei:s uppgifter enligt lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid
handel med grossistenergiprodukter är avgiftsfinansierade. Avgiften ska beräknas
enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över
handeln på grossistenergimarknaden. Den består av två delar, en registerhållningsavgift och en avgift för tillsyn och marknadsövervakning. Registerhållningsavgiften är en fast summa per aktör och år, 4 tkr. Avgiften för tillsyn och marknadsövervakning ska uppgå till det belopp som motsvarar Ei:s årliga kostnader för
övervakningen, dock max 7 000 tkr per år. Beloppet fördelas på varje marknadsaktör utifrån respektive aktörs andel av den totala handeln.
Ei:s kostnader 2018 uppgick till 4 579 tkr vilket är lägre än de budgeterade kostnaderna. Differensen beror på att det föreligger kvalitetsbrister i de transaktionsdata
som ACER samlar in från aktörerna och att Ei därför avsatt något mindre resurser
till verksamheten än planerat. För 2018 kommer en avgift om 5 162 tkr att faktureras, vilket inkluderar 2018 års kostnader samt en andel av det förberedande arbetet
som genomfördes 2015. Intäkter och kostnader inom verksamheten beräknas då
vara i balans.
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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 åren 2016–2017.
Kostnaderna ökade betydligt från 2017 till 2018. Kostnadsökningen beror på att
Ei:s medarbetare lagt ner mer tid inom gasområdet 2018 än föregående år. Under
2018 har Ei fattat beslut om intäktsramar 2019–2022 avseende gas.

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018

69

FINANSIELL REDOVISNING

70

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018

Finansiell redovisning
Anslaget för 2018 uppgick till 120 914 tkr. Ei fick föra över 3 567 tkr från 2017 till
2018. Det disponibla beloppet för 2018 uppgick därmed till 124 481 tkr.

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter uppgick till 126 652 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 126 069 tkr, vilket är en ökning med
3 785 tkr (+3 %) jämfört med 2017. Detta beror till största del på att kostnaderna för
personal och främmande tjänster ökade med cirka 3 900 tkr och 1 100 tkr från 2017
till 2018. Samtidigt reducerades kostnaderna på grund av att aktivering av
immateriella anläggningstillgångar ökade med 1 300 tkr jämfört med föregående
år. Antalet årsarbetskrafter har under samma period ökat med 4 stycken (+4%).
Årets kapitalförändring uppgår till 583 tkr och är i sin helhet kopplad till den
avgiftsbelagda verksamheten.

Balansräkning
Balansomslutningen har ökat med 4 029 tkr jämfört med 2017.
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Resultaträkning
(tkr)

Not

2018

2017

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

1

119 498

114 841

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

6 464

8 044

665

157

25

24

126 652

123 065

4

-90 737

-86 859

-4 775

-4 802

Övriga driftkostnader

5

-29 237

-29 109

Finansiella kostnader

6

-16

-42

-1 303

-1 471

-126 069

-122 284

583

782

4 445

4 250

110

60

-4 555

-4 310

0

0

583

782

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

3

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Verksamhetsutfall
Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

7

Skatteintäkter m.m.
Medel som tillförts statens budget från
uppbördsverksamhet
Saldo
Årets kapitalförändring
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Balansräkning
(tkr)

Not

2018-12-31

2017-12-31

5 649

3 066

5 649

3 066

497

995

497

995

957

0

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

9

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

10

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

11

2 770

2 055

Övriga kortfristiga fordringar

12

239

0

3 967

2 055

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

13

1 578

1 648

Övriga upplupna intäkter

14

6 434

13 838

8 012

15 486

-5 292

-4 723

-5 292

-4 723

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

13 988

5 912

Summa

13 988

5 912

SUMMA TILLGÅNGAR

26 821

22 792

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

15

Summa
Kassa och bank
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(tkr)

Not

2018-12-31

2017-12-31

60

60

-595

-1 377

583

782

48

-535

1 318

1 143

1 318

1 143

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

16

Statskapital

17

Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

8

Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar

18

Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

19

5 525

3 421

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

20

3 022

2 759

8 188

7 450

1 526

1 546

18 260

15 177

7 194

7 007

7 194

7 007

26 821

22 792

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

21

Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Summa
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag

Anslag
(tkr)
Uo 21 1:6
Energimarknadsinspektionen
Ramanslag
ap.1 Energimarknadsinspektionen:

Not Ing. överföringsbelopp

23

Årets till- Indragning
Totalt
delning enl.
disponibelt
belopp
regl. brev

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

3 876

120 914

-310

124 481

-119 558

4 923

3 876

120 914

-310

124 481

-119 558

4 923

Förvaltningskostnader

Summa

Redovisning mot inkomsttitel

Inkomsttitel
(tkr)

Not Beräknat
belopp

Inkomster

2714 Sanktionsavgifter mm
221 Förseningsavgifter enligt ellagen
(1997:857) respektive
fjärrvärmelagen (2008:263)

24

50

110

25

4 250

4 445

4 300

4 555

2552 Övriga offentligrättsliga avgifter
512 Naturgasavgifter

Summa
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Tilläggsupplysningar och noter
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av
detta kan summeringsdifferenser förekomma.

Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606)
om myndigheters bokföring 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 förordning.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters
bokföring) tillämpar myndigheten brytdagen den 4 januari. Brytdagen föregående
år var 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 2017, 442 tkr,
har år 2018 minskat med 60 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.
Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare livslängd
än tre år och kostnadsförs direkt.
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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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Ersättningar och andra förmåner

Rådsledamöter/andra styrelseuppdrag

Ersättning (tkr)

Lina Bertling

5

Styrelseledamot i In-Grid Pictures Lina Bertling AB
Styrelseledamot i Riksdagsledamöter och forskare (Rifo)
Ledamot nationella vindkraftsrådet (under Energimyndigheten)
Mia Ohlsson Westerberg

5

Styrelseledamot för Telekområdgivarna
Styrelseledamot för Handelshögskolan vid Karlstads universitet
Peter Nygårds

5

Styrelseordförande i Mittuniversitetet
Styrelseordförande i Green Tech Fund
Styrelseordförande i Svenska turistföreningen
Styrelseordförande i ägarstiftelsen IVL
Ledamot i IVL AB
Ordförande i programstyrelsen Carbon Exit
Styrelseordförande i Ecolime Group AB
Styrelseordförande i Compita AB
Forsmarks kraftgrupps styrelse, oberoende observatör

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

5

Styrelseledamot i Almi Invest Green Tech AB
Styrelseledamot i Burenius & Partners AB
Styrelseordförande i Svensk Vindenergi ekonomisk förening
Styrelseordförande i 100 % förnybart (ideell förening)
Mikael Hvinlund

2

Ledande befattningshavare/ styrelseuppdrag
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör

Förmåner (tkr)

Ersättning (tkr)

26

1 185

Vice president och styrelseledamot i Council of European Energy
Regulators (CEER)
Styrelseledamot i Arbetsgivarverket
Revisor i Trygghetsstiftelsen
Vice ordförande i Kåpan Pensioners överstyrelse (från dec 2018)

Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifter om sjukfrånvaro, se sidan 61 i resultatredovisningen.
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Noter
Resultaträkning

Not

1

2018 (tkr)

2017 (tkr)

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag

119 498

114 841

Summa

119 498

114 841

Summa "Intäkter av anslag" (119 498 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter"
(119 558 tkr) på anslaget UO 21 1:6. Skillnaden (60 tkr) beror på minskning av
semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna post har belastat anslaget, men
inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.

Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen

1 302

774

Intäkter av offentligrättsliga avgifter

5 162

6 825

0

445

6 464

8 044

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa

REMIT avgifterna har minskat med 24 % jämfört med föregående år beroende på att
det föreligger kvalitetsbrister i de transaktionsdata som ACER samlar in från aktörerna
och att Ei därför avsatt något mindre resurser till verksamheten än planerat.
Verksamhet med krav på full kostnadstäckning
Offentligrättsliga avgifter inom registrering och tillsyn över handeln på
grossistenergimarknaden (REMIT).
Intäkter

5 162

6 825

Kostnader

4 579

6 043

583

782

-12

-595

Årets resultat
Ack resultat

Specifikation av avgiftsbelagd verksamhet enligt regleringsbrev finns i
resultatredovisningen.

Not

3

Finansiella intäkter
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa

21

17

3

7

25

24

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

Not

4

2018 (tkr)

2017 (tkr)

58 817

56 047

473

484

29 415

27 745

2 505

3 067

90 737

86 859

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och
avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa

Avsättning för lokalt omställningsarbete redovisas från och med 2018 under sociala
avgifter istället för under övriga kostnader för personal. 2017 års siffror har justerats
för detta.

Not

5

Övriga driftkostnader
Resor, representation, information, reaförlust

3 752

4 284

Köp av varor

2 454

2 727

Köp av konsulttjänster

9 764

9 091

12 963

12 328

Aktivering av utvecklingsarbete av
anläggningstillgång i egen regi

-2 807

-1 523

Köp av övriga tjänster

3 110

2 201

29 237

29 109

12

25

3

16

16

42

Köp av IT-tjänster

Summa
Not

6

Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

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

4 474

4 481

-28

-231

4 445

4 250

Intäkter

4 445

4 250

Kostnader

3 821

2 479

624

1 771

-2 015

-2 639

Periodisering av offentligrättsliga avgifter inom
naturgasområdet
Summa
Verksamhet med ej krav på full
kostnadstäckning
Offentligrättsliga avgifter inom naturgasområdet

Årets resultat
Ack resultat
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Resultaträkning

Not

8

2018 (tkr)

2017 (tkr)

Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott

583

782

Summa

583

782

2018-12-31

2017-12-31

20 228

18 705

3 387

1 523

Summa anskaffningsvärde

23 615

20 228

Ingående ackumulerade avskrivningar

-17 162

-16 089

-805

-1 073

-17 966

-17 162

5 649

3 066

3 803

3 530

0

272

Summa anskaffningsvärde

3 803

3 803

Ingående ackumulerade avskrivningar

-2 807

-2 409

Årets avskrivningar

-380

-398

Årets nedskrivningar

-119

0

-3 306

-2 807

497

995

2 541

1 873

172

181

58

0

2 770

2 055

Årets kapitalförändring

Balansräkning (tkr)

Not

9

Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not

10

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not

11

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa

Fordran avseende ingående mervärdesskatt är ca 36% högre jämfört med föregående
år vilket beror på att utgifterna för konsulter i slutet av året var större år 2018 än år
2017.
Not

12

Övriga kortfristiga fordringar
Fordringar hos anställda

Not

13

4

0

Fordran på leverantör

236

0

Summa

239

0

1 246

1 097

332

551

1 578

1 648

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
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Not

14

2018-12-31

2017-12-31

Övriga upplupna intäkter utomstatliga

6 434

13 838

Summa

6 434

13 838

Avgifter inom registrering och tillsyn över handeln på
grossistenergimarknaden (REMIT) 2018

5 174

12 550

Tillsynsavgifter naturgas kvartal 4-2018

1 260

1 288

Summa

6 434

13 838

Ingående balans

-1 288

-1 520

Redovisat mot inkomsttitel

-4 555

-4 310

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande
flöde

5 093

4 541

-751

-1 288

-3 876

-3 291

Redovisat mot anslag

119 558

118 313

Anslagsmedel som tillförts räntekonto

-120 914

-118 898

310

0

-4 923

-3 876

442

459

-60

-17

382

442

Övriga upplupna intäkter

Minskning av upplupna avgiften inom REMIT beror på att
jämförelseårets belopp innefattade två årsavgifter (2016–2017).

Not

15

Avräkning med statsverket
Uppbörd

Skulder avseende Uppbörd
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans

Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte
har redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt
undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte
har redovisats mot anslag
Övriga fordringar/skulder på statens
centralkonto
Inbetalningar i icke räntebärande flöde

5 093

4 541

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

-5 093

-4 541

0

0

-5 292

-4 723

Övriga fordringar på statens centralkonto
Summa Avräkning med statsverket
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Not

16

Myndighetskapital
Specifikation förändring
av myndighetskapitalet

Statskapital

Balanserad
kapitalförändring,
avgiftsbelagd
verksamhet

Kapitalförändring
enligt
resultaträkningen

Summa

Utgående balans 2017

60

-1 377

782

-535

Ingående balans 2018

60

-1 377

782

-535

0

782

-782

0

583

583

Föregående års
kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Summa årets förändring
Utgående balans 2018

Not

17

0

782

-199

583

60

-595

583

48

2018-12-31

2017-12-31

60

60

60

60

Ingående balans

1 143

976

Årets förändring

175

167

1 318

1 143

Ingående balans

3 421

3 445

Under året nyupptagna lån

3 293

1 442

Årets amorteringar

-1 190

-1 466

Utgående balans

5 525

3 421

10 000

11 000

Statskapital
Statskapital utan avkastningskrav består av inlånad
konst från konstrådet

Utgående balans
Not

18

Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete

Utgående balans

Under året har myndigheten inte utnyttjat omställningsmedel.
Not

19

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

Under året har myndigheten tagit upp nya lån avseende pågående immateriella
anläggningstillgångar.
Not

20

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt

305

60

Arbetsgivaravgifter

1 543

1 561

Leverantörsskulder andra myndigheter

1 174

1 138

Summa

3 022

2 759

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2018

83
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Not

Not

21

22

2018-12-31

2017-12-31

Personalens källskatt

1 526

1 546

Summa

1 526

1 546

5 797

5 482

505

577

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

893

949

7 194

7 007

Anslagsredovisning

Not

23

Uo 21 1:6 Energimarknadsinspektionen Ramanslag
ap.1 Energimarknadsinspektionen:
Förvaltningskostnader
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på 3 627 tkr. Under
2018 har myndigheten inte utnyttjat krediten.
Myndigheten får disponera 3 567 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av
föregående års tilldelning 118 898 tkr enligt regleringsbrevet. Anslaget är
räntebärande.

Not

24

Inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.
221 Straffavgifter – Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive
fjärrvärmelagen (2008:263)
Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om straffavgifter på grund av försent
inkomna årsrapporter för 2017.

Not

25

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 69.
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Sammanställning över väsentliga
uppgifter
(tkr)

2018

2017

2016

2015

2014

Beviljad

10 000

11 000

11 000

11 000

11 000

Utnyttjad

5 525

3 421

3 445

4 278

5 344

11 000

11 000

9 000

9 000

7 000

3 604

2 929

9 704

6 953

0

0

0

11

8

43

12

25

4

1

0

7 400

7 800

6 000

7 000

3 075

-

-

-

3 815

2 776

Avgiftsintäkter Remit

5 162

6 825

5 650

1 850

-

Summa avgiftsintäkter

5 162

6 825

5 650

5 665

2 776

Övriga avgiftsintäkter

1 302

1 219

429

3

2 138

Beräknat belopp enligt regeringsbrev
(naturgasområdet)

4 250

4 250

4 000

-

-

Avgiftsintäkter inom naturgasområdet

4 445

4 250

4 983

-

-

3 627

3 567

3 321

3 154

3 139

0

0

0

0

0

4 923

3 876

3 291

14

5 677

Antalet årsarbetskrafter (st)

110

106

100

107

97

Medelantalet anställda (st)**

129

119

113

117

111

1 134

1 139

1 047

1 066

1 133

Årets

583

782

1 506

-2 317

-5 533

Balanserad

-595

-1 377

-6 337

-9 020

-3 487

Låneram Riksgäldskontoret

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter inom naturgasområdet

Avgiftsintäkter som ej disponeras exkl. sanktionsavgifter*

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
Bemyndiganden (ej tillämpligt)
Personal

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring

*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

Anne Vadasz Nilsson
Generaldirektör

Göran Morén, Chefsjurist
Avdelningschef
Rättssekretariatet

Caroline Törnqvist
Avdelningschef
Marknadsövervakning
och internationella frågor
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Tony Rosten, Stf generaldirektör
Avdelningschef
Nätreglering

Therése Hindman Persson, Chefsekonom
Avdelningschef
Chefsekonomfunktionen

Tommy Johansson
Avdelningschef
Teknisk analys

Daniel Norstedt
Avdelningschef
Tillstånd och prövning

Vivianne Yllenius
Tf avdelningschef
Verksamhetsstöd och
strategisk samordning

Karima Björk
Avdelningschef
Konsumenträtt
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Ledningsgrupp

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

Eskilstuna den 22 februari 2019

Anne Vadasz Nilsson
Generaldirektör
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