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Föreskrifter om ändring av
Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS
2015:4) om skyldighet att rapportera elavbrott för
bedömning av leveranssäkerheten i elnäten;

EIFS 2015:9
Utkom från trycket
den 21 december 2015

beslutade den 19 november 2015.
Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 18 § 3 elförordningen
(2013:208) i fråga om Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS
2015:4) om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten att 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

2 kap. Definitioner
1 § Begrepp som inte definieras särskilt i dessa föreskrifter används i
samma betydelse som i ellagen (1997:857) eller förordningen (1999:716)
om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.
I dessa föreskrifter avses med:
Anläggningsidentitet

Unik identitet för elanläggning.

Anläggningspunkt

Samlad benämning för inmatnings- och uttagspunkter samt de punkter som utgör både
inmatnings- och uttagspunkt.

Avbrott

Tillstånd då anläggnings- eller gränspunkten
är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser.

Aviserat avbrott

Avbrott där elanvändaren är underrättad enligt
11 kap. 7 § ellagen (1997:857).

Kommunkod

Den av Statistiska centralbyrån fastställda fyrsiffriga kommunkoden.

Kort avbrott

Ett avbrott som är längre än 100 millisekunder
upp till och med tre minuter.

Långt avbrott

Ett avbrott som är längre än tre minuter. I det
fall en anläggnings- eller gränspunkt är elektriskt tillkopplad kortare tid än tre minuter
mellan fler på varandra följande avbrott ska
återställningen inte beaktas. Hela tidsperioden
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från det första avbrottets början till det sista
avbrottets slut ska då anses tillhöra samma avbrott.
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Maxtimeffekt

Det under kalenderåret högsta timmätta värdet. Det timmätta värdet utgörs av medelvärdet av uppmätta effekter under en timme.

Oaviserat avbrott

Avbrott där elanvändaren inte är underrättad
enligt 11 kap. 7 § ellagen (1997:857).

Redovisningsenhet

Den eller de nätkoncessioner som redovisningen avser. Redovisningsenheten kan avse
redovisningsenhet för lokalnät (REL) eller
redovisningsenhet för regionnät (RER).

Redovisningsidentitet

Den beteckning som redovisningsenheten har
erhållit från Energimarknadsinspektionen och
som ska användas vid rapportering av uppgifterna enligt dessa föreskrifter.

Överförd energi

Den mängd energi som överförts i varje anläggnings- eller gränspunkt.

Överliggande nät

Nät som matar ett annat nät och som är åtskilt
från detta i en gränspunkt.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.
På Energimarknadsinspektionens vägnar
Anne Vadasz Nilsson
Thomas Westergaard
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