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Föreskrifter och allmänna råd om ändring i
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el;

EIFS 2014:7
Utkom från trycket
den 15 juli 2014

beslutade den 4 juli 2014
Energimarknadsinspektionen föreskriver1 med stöd av 10 och 19 §§ förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el i
fråga om Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS
2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
dels att 6 kap. 4, 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 11 kap., av följande lydelse.

6 kap. Rapportering av enskilda mätvärden för en mätpunkt
Rapportering av enskilda mätvärden för en inmatningspunkt
4 §2 Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en inmatningspunkt senast den femte vardagen efter mätdygnet till den elleverantör
som köper den inmatade energin.
Enskilda mätvärden från en inmatningspunkt ska rapporteras till den elproducent som matat in energin i inmatningspunkten och på begäran till det
företag som elproducenten utsett, inom fem vardagar efter mätdygnet i de
fall rapporteringen sker med elektroniskt kommunikationsmedel. I annat fall
ska enskilda mätvärden från en inmatningspunkt rapporteras inom fem vardagar efter leveransmånadens slut.
Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en inmatningspunkt, avseende en produktionsanläggning som uppfyller kraven enligt
9 § andra stycket 2 mätförordningen, senast den femte vardagen efter mätdygnet till den systemansvariga myndigheten.

1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1,
Celex 32012L0027).
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Senaste lydelse EIFS 2011:3.
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Rapportering av enskilda mätvärden i en uttagspunkt som ska timavräknas
per dygn
5 §3 Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en uttagspunkt som ska timavräknas per dygn senast den femte vardagen efter mätdygnet till elleverantören.
Enskilda mätvärden från en uttagspunkt ska efter leveransmånadens slut
och senast vid debitering rapporteras till den elanvändare som tagit ut energin i uttagspunkten och på begäran till det företag som elanvändaren utsett.
Om debiteringsperioden omfattar mer än en månad, och undantaget enligt
1 § andra stycket inte är tillämpligt, ska vid rapportering i samband med debitering även mätarställningar vid varje månadsskifte redovisas.
I de fall elanvändaren begär rapportering med elektroniskt kommunikationsmedel enligt 1 kap. 5 § ska enskilda mätvärden från en uttagspunkt rapporteras till elanvändaren och på begäran till det företag som elanvändaren
utsett inom fem vardagar efter mätdygnet.
Rapportering till en elanvändare av enskilda mätvärden för en
schablonavräknad uttagspunkt
8 §4 Nätkoncessionshavaren ska till elanvändaren och på begäran till det
företag som elanvändaren utsett senast vid sin debitering rapportera enskilda
mätvärden i en uttagspunkt som ska schablonavräknas, utan särskild kostnad
för elanvändaren. Förutom mätvärden enligt 1 § ska följande uppgifter rapporteras:
– mätarställningar vid varje månadsskifte om debiteringsperioden omfattar
fler än en månad,
– årsförbrukning enligt 3 kap. 5 § och
– förbrukningsstatistik per månad i kWh för de senaste tretton månaderna
eller innevarande leveranskontrakts löptid, om denna är kortare. I de fall
det begärs ska nätkoncessionshavaren lämna uppgifter om förbrukningsstatistik för en längre period om dessa finns tillgängliga.
Nätkoncessionshavaren ska rapportera på ett för kunden lättförståeligt sätt.
Elanvändaren har utöver vad som följer av första stycket rätt att ta del av
enskilda mätvärden enligt 1 § varje månad om denne begär det.
Allmänna råd
Nätkoncessionshavarens rapportering kan ske via nätkoncessionshavarens internetbaserade media eller om kunden inte har tillgång till
nätkoncessionshavarens internetbaserade media t.ex. genom en pappersutskrift. För timmätta schablonavräknade uttagspunkter bör dock
nätkoncessionshavarens rapportering ske via nätkoncessionshavarens
internetbaserade media.
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Senaste lydelse EIFS 2011:3.
Senaste lydelse EIFS 2012:2.

11 kap. Information om historisk förbrukning
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1 § För elanvändare med en uttagspunkt som timavräknas per dygn och för
elanvändare med en timmätt schablonavräknad uttagspunkt ska nätkoncessionshavaren utan särskild kostnad tillhandahålla uppgifter om förbrukning
som minst omfattar de senaste tre åren eller innevarande leveranskontrakts
löptid, om denna är kortare. Dessa uppgifter ska motsvara de intervaller för
vilka faktureringsinformation har framställts. Nätkoncessionshavaren ska
även på elanvändarens begäran lämna uppgifterna utan särskild kostnad till
det företag som elanvändaren utsett.
Nätkoncessionshavaren ska utan särskild kostnad för elanvändaren även
tillhandahålla uppgifter om förbrukning per dag, vecka, månad och år för en
period som minst omfattar de senaste två åren eller innevarande leveranskontrakts löptid, om denna är kortare. Nätkoncessionshavaren ska även på
elanvändarens begäran lämna uppgifterna utan särskild kostnad till det företag som elanvändaren utsett.
2 § Information om historisk förbrukning enligt 1 § ska göras tillgänglig
varje kvartal om elanvändaren begär det och i annat fall minst två gånger per
år.
Allmänna råd
Nätkoncessionshavarens information om historisk förbrukning sker
på sätt som nätkoncessionshavaren beslutar t.ex. via internetbaserat
media, via faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt
överenskommelse med elanvändaren.
Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 september 2014.
På Energimarknadsinspektionens vägnar
Anne Vadasz Nilsson
Tor Ny
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