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EIFS 2022:12
Utkom från trycket 
den 15 december 2022

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om 
redovisning av naturgasverksamhet;

beslutade den 23 november 2022.

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 8 och 18 §§ 
förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av 
 naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning. 

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter gäller redovisning av gasnätsverksamhet för ett före-
tag som bedriver överföring av naturgas enligt 3 kap. 3 § och 4 kap. 3 § natur-
gaslagen (2005:403).

2 kap. Definitioner
1 § I dessa föreskrifter avses med

Transmissionsledning: ledning för överföring av naturgas från inmatnings-
punkt i det överliggande nätet fram till den första mät- och/eller regleringssta-
tionen ansluten till distributionsnätet.

Distributionsledning: ledning för överföring av naturgas från den första 
mät- och/eller reglerstationen fram till uttagspunkt.

Gränspunkt: den punkt där en distributionsledning ansluter till transmis-
sionsnätet eller där timvis mätning utförs i transmissionsledning.

Inmatningspunkt: den punkt där naturgas förs in i det svenska naturgassys-
temet från ett annat lands naturgassystem, en produktionsanläggning, ett lager 
eller en LNG-terminal.

Uttagspunkt: den punkt där naturgas tas ut till slutförbrukare eller lager. Till 
uttagspunkter hör även anläggningar som utgör en del av naturgasnätet och 
som har egen förbrukning.

Lagerpunkt: den punkt där naturgas tas ut till eller matas in från en lagrings-
anläggning för naturgas.

Förgasningsanläggning: anläggning för förgasning av kondenserad natur-
gas som är ansluten till naturgassystemet.

Elektronisk kopia: en elektronisk handling som återger innehållet i ett pap-
persoriginal eller ett elektroniskt original.

3 kap. Årsrapport
1 § Årsrapporten ska innehålla balansräkning, resultaträkning och noter 
 enligt 2–10 §§.
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2 § Uppställningsform för balansräkning enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) ska tillämpas. 

Utöver vad som krävs enligt årsredovisningslagen (1995:1554), ska i till-
lämpliga delar specificeras i not: 

– Räntebärande skulder
– Bokslutsdispositioner
– Förändring av eget kapital

Resultaträkning

3 § Kostnadsslagsindelad resultaträkning enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) ska tillämpas. 

Utöver vad som krävs enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska netto-
omsättningen i tillämpliga delar specificeras i not.

Noter

4 § Kostnader ska specificeras enligt följande definitioner. 
– Kostnader för överliggande nät: kostnader som nätägaren har för trans-

porttjänster i överliggande nät. 
– Kostnader för drift: kostnader för driftpersonal, driftövervakning, driftö-

vervakningssystem, driftlokaler m.m. 
– Kostnader för förebyggande underhåll: kostnader för planerade under-

hållsinsatser i ledningsnät, stationer, gasinstallationer/anslutningar och gasap-
parater i kundanläggningar, läckagesökning, andra förebyggande under-
hållsaktiviteter. Underhållet sker primärt som planerade avbrott, om så krävs 
för insatsernas genomförande. 

– Kostnader för avhjälpande underhåll: kostnader för felavhjälpande under-
hållsinsatser och reparationer. Insatserna sker efter oplanerade avbrott. 

– Kostnader för mätning, avräkning relaterade till balans: kostnader relate-
rade till balansavstämning, balansavräkning och rapportering av mätvärden 
till systembalansansvarig. 

– Kostnader för mätning, avräkning relaterade till kund: exempelvis kost-
nader för kundbyten och mätaravläsning, kostnader för fakturering, underlag 
för faktureringen och kontroll. 

– Kostnader för verksamhetsutveckling: projektkostnader som inte aktive-
ras i investeringen. 

– Kostnader för övrig administration: central administration för ekonomi, 
personal, kundtjänst och ledningsarbete m.m. 

– Kostnader för leasing (anläggningstillgångar): ska inkludera finansiellt 
leasingavtal, sale and lease back avtal, operativt leasingavtal. 

5 § Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska tilläggsuppgifter lämnas 
om varje post som tas upp som materiella anläggningstillgångar i balansräk-
ningen. Dessa poster ska specificeras i kategorier enligt följande: 

– Ingående anskaffningsvärde
– Inköp
– Försäljningar/Utrangeringar
– Omklassificeringar
– Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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– Försäljningar/Utrangeringar
– Omklassificeringar
– Årets avskrivningar
– Utgående ackumulerade avskrivningar
– Ingående uppskrivningar
– Försäljningar/Utrangeringar
– Omklassificeringar
– Årets uppskrivningar
– Årets nedskrivningar
– Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
– Utgående ackumulerade uppskrivningar netto
– Ingående nedskrivningar
– Försäljningar/Utrangeringar
– Återförd nedskrivning
– Omklassificeringar
– Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)
– Utgående ackumulerade nedskrivningar (anskaffningsvärde)
– Utgående planenligt restvärde

6 § Utöver vad som krävs enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska 
 materiella anläggningstillgångar anges i anskaffningsvärde, ackumulerade 
 avskrivningar enligt plan samt planenligt restvärde och specificeras enligt föl-
jande:

– Transmissionsledningar
– Distributionsledningar
– Mät- och reglerstationer (MR stationer)
– Reglerstationer
– Linjeventilstationer
– Sektioneringsventiler
– Rensdonsstationer
– Kompressorstationer
– Övrigt
Vid angivande av anskaffningsvärde ska för respektive anläggningskategori 

en uppdelning göras på byggnader och mark, maskiner och andra tekniska 
anläggningar, inventarier verktyg och installationer samt pågående nyanlägg-
ningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar. I förekomman-
de fall ska även årets uppskrivningar och nedskrivningar specificeras.

7 § Anskaffningsvärde på materiella anläggningstillgångar ska grupperas 
 efter anskaffningsår och avskrivningstid.

8 § Följande principer som använts i verksamheten för överföring av gas ska 
beskrivas.

– Fördelning av intäkter, kostnader, tillgångar, skulder, obeskattade reser-
ver, avsättningar och eget kapital som inte är direkt hänförbara till specifik 
rörelsegren.

– Intern prissättning av varor och tjänster som berör transmissions-, distri-
butions-, lagrings- eller förgasningsverksamheten, mellan såväl koncernbolag 
som rörelsegrenar. 
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nerat underhåll och värdehöjande förbättring ska de principer som används för 
gränsdragning mellan underhållskostnader och investeringar beskrivas.  

– Avskrivningstid samt bedömd ekonomisk livslängd för respektive anlägg-
ningskategori tillsammans med betydelsefulla ändringar i avskrivningsprinci-
perna

Förvaltningsberättelse

9 § Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över ut-
vecklingen av respektive naturgasgrens verksamhet, ställning och resultat. 
Förvaltningsberättelsen ska upprättas i överensstämmelse med årsredovis-
ningslagen (1995:1554). 

Särskild rapport

10 § För transmissionsverksamhet ska den särskilda rapport som enligt 6 § 
förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av 
 naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning som bifogas 
förvaltningsberättelsen innehålla följande information. 

Anläggningar 
– Ledningslängd i kilometer för transmissionsledning 
– Antal mät- och reglerstationer med tryckreducering från 80 bar 
– Antal övriga mät- och reglerstationer 

Överföring 
– Totalt antal uttagspunkter för transmissionsledning 
– Totalt antal gränspunkter för transmissionsledning 
– Totalt antal lagerpunkter för transmissionsledning 

Volymer 
– Överförd volym angiven i Nm3 för transmissionsledning 
– Överförd energimängd angiven i MWh för transmissionsledning 

Intäkter 
– Totala intäkter avseende uttagspunkter för transmissionsledning 
– Totala intäkter avseende gränspunkter för transmissionsledning 

Uttagspunkter
– Totalt antal uttagspunkter till vilka transport av naturgas ägt rum under 

räkenskapsåret

11 § För distributionsverksamhet ska den särskilda rapport som enligt 6 § 
förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av 
 naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning som bifogas 
förvaltningsberättelsen innehålla följande information.

Anläggningar 
– Ledningslängd i kilometer för distributionsledning 
– Antal mät- och reglerstationer 



5

EIFS 2022:12Överföring 
– Totalt antal uttagspunkter för distributionsledning 
– Totalt antal gränspunkter för distributionsledning 
– Totalt antal lagerpunkter för distributionsledning 

Volymer 
– Överförd volym angiven i Nm3 för distributionsledning 
– Överförd energimängd angiven i MWh för distributionsledning

Uttagspunkter
– Totalt antal uttagspunkter till vilka transport av naturgas ägt rum under 

räkenskapsåret

Intäkter
– Totala intäkter avseende uttagspunkter för distributionsledning 
– Totala intäkter avseende gränspunkter för distributionsledning 

12 § För lagringsverksamhet ska den särskilda rapport som enligt 6 § förord-
ningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, 
lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning som bifogas förvalt-
ningsberättelsen innehålla följande information.

Anläggningar 
– Lagringskapacitet angivet i Nm3
– Maximalt tryck angivet i bar 

Överföring
– Totalt antal kunder 

Volymer 
– Överförd gasvolym angiven i Nm3

4 kap. Elektronisk inlämning och elektroniskt bestyrkande
1 § En årsrapport och ett bevis om fastställelse får ges in som en bestyrkt 
elektronisk kopia. 

Om ett revisorsintyg ska lämnas in får även det ges in som en bestyrkt elek-
tronisk kopia. 

2 § Det elektroniska bestyrkandet ska vara undertecknat med en sådan avan-
cerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk iden-
tifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre mark-
naden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydel-
sen. 

3 § Ett elektroniskt bestyrkande enligt dessa föreskrifter ska ha följande 
 lydelse.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer 
med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som 
enligt lag och förordning ska ha undertecknat dessa.
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EIFS 2022:12 4 § Handlingar som lämnas in elektroniskt till Energimarknadsinspektionen 
enligt dessa föreskrifter ska överföras via den av myndigheten anvisade 
e-tjänsten för årsrapporter och enligt de tekniska krav som myndigheten ställer 
för att ska kunna ta emot, läsa och bevara handlingarna på ett säkert sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2023. 
2.  Genom dessa föreskrifter upphävs Statens energimyndighets före-

skrifter och allmänna råd (STEMFS 2006:3) om redovisning av över-
föring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanlägg-
ning.

3.  Föreskrifterna tillämpas första gången i fråga om redovisning för ett 
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022 eller närmast därefter.  

På Energimarknadsinspektionens vägnar

ULRIKA HESSLOW
Mathilda Lindersson





Elanders Sverige AB, 2022
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