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

beslutade den 7 maj 2015

Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 10 och 19 §§ förord-
ningen (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 nuvarande 10 kap. 9–10 §§ ska betecknas 10 kap. 10–11 §§,

dels att 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer 9 kap. 5 § och
10 kap. 9 § av följande lydelse.

9 kap. Elleverantörens anmälningar
Anmälan om förändrade förutsättningar för en inmatningspunkt

5 § En elleverantör som har mottagningsplikt enligt 8 kap. 5 a § första
stycket ellagen och som ingår eller avslutar ett avtal om inmatning med en
elproducent ska omgående anmäla följande uppgifter till nätkoncessions-
havaren:

– anmälande elleverantör (EDIEL-id),
– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),
– anläggningsidentitet (anl id),
– områdesidentitet (områdes id),
– ingånget eller avslutat avtal om inmatning, samt
– datum för ändring.

10 kap. Nätkoncessionshavarens skyldigheter vid förändringar

Nätkoncessionshavarens kontroll av anmälan

1 §1 Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan från en el-
leverantör kontrollera följande: 

vid anmälan enligt 9 kap. 1 § att:
– den anmälande elleverantören har EDIEL-id,
– en balansansvarig har angivits,

1 Senaste lydelse EIFS 2012:2.
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EIFS 2015:7 – anmälan inkommit i tid,
– rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id),
– rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id),
– rätt identitet har uppgivits på elanvändaren (person- eller organisations-

nummer, om sådant kan användas), samt
– att inte annan elleverantör tidigare inkommit med en anmälan om påbör-

jande eller övertagande i uttagspunkt med samma startdatum.

vid anmälan enligt 9 kap. 3 § att:
– den anmälande elleverantören har EDIEL-id,
– en balansansvarig har angivits,
– anmälan inkommit i tid,
– rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id), samt
– att rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id).

vid anmälan enligt 9 kap. 4 § att:
– den anmälande elleverantören har EDIEL-id,
– anmälan inkommit i tid,
– rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id),
– rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id), samt
– att tidslängd på mätvärden (timme eller månad) har angivits.

vid anmälan enligt 9 kap. 5 § att:
– den anmälande elleverantören har EDIEL-id,
– nätkoncessionshavarens identitet har angivits (EDIEL-id),
– rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id),
– rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id),
– hänvisning skett till ingånget eller avslutat avtal om inmatning, samt
– datum för ändring har uppgivits.

Nätkoncessionshavarens meddelande till elleverantör med mottagningsplikt

9 § Nätkoncessionshavaren ska meddela mottagningspliktig elleverantör,
inom tre dagar efter det att el för första gången matats in från en anläggning
som omfattas av 8 kap. 5 a § första stycket ellagen, följande uppgifter:

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),
– identitet för elleverantör med mottagningsplikt (EDIEL-id),
– anläggningsidentitet (anl id),
– områdesidentitet (områdes id),
– balansansvarigs identitet (EDIEL-id),
– elanvändarens identitet (organisationsnummer eller personnummer, om

sådant kan användas),
– orsak till anmälan (mottagningsplikt),
– startdatum för elleverans,
– anläggningsadress, elanvändarens namn och adress,
– mätaridentitet, antal heltalssiffror för mätarställning, mätarkonstant, an-

tal register och registertyp (räkneverkskoder), tidslängd på mätvärden,
rapporteringsfrekvens och avräkningsmetod för uttagspunkten,

– referens till uttagspunkt,
– identitet för mätvärden som kommer att rapporteras, samt
– beräknad årsförbrukning.



3

EIFS 2015:7Uppgifterna i första stycket ska också meddelas elleverantören om en
anmälan enligt 9 kap. 1 § inkommit, avseende en uttagspunkt med till-
hörande inmatningspunkt, eller om energiuttag påbörjats enligt 10 kap. 8 § i
en sådan uttagspunkt.

Första och andra stycket gäller inte om det har inkommit ett meddelande
enligt 9 kap. 1 § eller 5 § om att det redan finns ett avtal om inmatning.

Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet till den systemansvariga 
myndigheten vid övertagande av balansansvar

10 § Nätkoncessionshavaren ska efter mottagande av fullständig anmälan
om övertagande av balansansvar inom nätavräkningsområdet och senast den
22:a dagen i månaden före leveransmånaden meddela den systemansvariga
myndigheten:

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),
– områdesidentitet (områdes id),
– balansansvarigs identitet (EDIEL-id),
– identitet på samlade timmätvärden som dygnsavräknas och identitet på

preliminära andelstal, samt
– tidpunkten för övertagande av balansansvar.
I de fall anmälan om övertagande av balansansvar som omfattas av timav-

räkning inkommit efter den 22:a i månaden före leveransmånaden ska nät-
koncessionshavaren meddela den systemansvariga myndigheten ovan
nämnda uppgifter senast tre dagar före övertagandet av balansansvar.

Nätkoncessionshavaren ska senast den första vardagen i månaden efter
leveransmånaden meddela den systemansvariga myndigheten identiteter på
samlade timmätvärden som schablonavräknas enligt följande:

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),
– områdesidentitet (områdes id), samt
– balansansvarigs identitet (EDIEL-id).

11 § Nätkoncessionshavaren ska efter mottagande av fullständig anmälan
om påbörjande eller övertagande av elleverans i en uttagspunkt inom nätav-
räkningsområdet och senast femton vardagar efter att elleverans påbörjats
eller övertagits i uttagspunkten meddela elanvändaren följande:

– tidpunkten för påbörjande eller övertagande av elleverans,
– orsaken till meddelandet (påbörjande eller övertagande av elleverans),
– vilken elleverantör som har avtal om elleverans i uttagspunkten,
– anläggningsidentitet (anl id),
– identitet för nätavräkningsområde (områdes id), samt
– mätaridentitet.
Om en elanvändare påbörjar energiuttag i en uttagspunkt, utan att medde-

lande enligt 9 kap. 1 § kommit nätkoncessionshavaren tillhanda senast
samma dag, ska den anvisade elleverantören automatiskt anses vara leveran-
tör i uttagspunkten.

Vid nyanslutning av en anläggning till nätet ska nätkoncessionshavaren
meddela anläggningsidentitet (anl id) och identitet på nätavräkningsområdet
(områdes id) för anläggningen senast då elanvändaren erhåller installations-
medgivandet för anläggningen.
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Elanders Sverige AB, 2015

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2015.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson
Tor Ny
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