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EIFS 2022:11
Utkom från trycket 
den 15 december 2022

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om 
redovisning av fjärrvärmeverksamhet;

beslutade den 23 november 2022.

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 16 § förord-
ningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet och 8 § fjärr-
värmeförordningen (2008:526).

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter gäller för ett fjärrvärmeföretags redovisning av fjärr-
värmeverksamhet enligt 40–43 §§ fjärrvärmelagen (2008:263). 

2 kap.  Årsrapport
1 § Årsrapporten ska innehålla balansräkning, resultaträkning och noter 
 enligt 2–6 §§.

Balansräkning

2 § Uppställningsform för balansräkning enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) ska tillämpas.

Utöver vad som krävs enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska följande 
poster i tillämpliga delar specificeras i not:

– Räntebärande skulder
– Bokslutsdispositioner
– Förändring av eget kapital

Resultaträkning

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

Noter

4 § 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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EIFS 2022:11 – Ingående avskrivningar
– 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

5 § Utöver vad som krävs enligt årsredovisningslagen (1995:1554), eller i 
förekommande fall enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning, ska 
materiella anläggningstillgångar anges i anskaffningsvärde, ackumulerade 
 avskrivningar enligt plan och planenligt restvärde och specificeras enligt föl-
jande:

– Värmeproduktionsanläggning (hetvattenpanna)
– Kraftvärmeproduktionsanläggning
– Distributionsanläggning
– Övrigt
– Summa materiella anläggningstillgångar

Vid angivande av anskaffningsvärde ska för respektive anläggningskategori en 
uppdelning göras på:

– Byggnader och mark
– Maskiner och andra tekniska anläggningar
– Inventarier, verktyg och installation
– Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings-

tillgångar 
I förekommande fall ska även årets uppskrivningar och nedskrivningar spe-

cificeras.

6 § Följande principer som använts i fjärrvärmeverksamheten ska beskrivas.
– Fördelning av intäkter, kostnader, tillgångar, skulder, obeskattade reser-

ver, avsättningar och eget kapital som inte är direkt hänförbara till en specifik 
rörelsegren.

– Intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksam-
heten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar.

– Gränsdragning mellan underhållskostnader och investeringar. Vid kombi-
nerat underhåll och värdehöjande förbättring ska de principer som använts vid 
gränsdragning mellan underhållskostnader och investeringar beskrivas.
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EIFS 2022:11– Avskrivningstid och bedömd ekonomisk livslängd för respektive anlägg-
ningskategori tillsammans med betydelsefulla ändringar i avskrivningsprinci-
perna.

Särskild rapport

7 § En särskild rapport ska bifogas förvaltningsberättelsen enligt 10 § 3 för-
ordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet. Den särskil-
da rapporten ska innehålla följande information om leverans av värme och el.

 Leverans av värme
– Levererad värme inom koncernen (MWh)
– Levererad värme till intresseföretag (MWh)
– Levererad värme inom den juridiska personen (MWh)
– Levererad värme externt (MWh)
– Totalt levererad värme exklusive värmeförluster i nätet (MWh)

 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten
– Levererad el inom koncernen (MWh)
– Levererad el till intresseföretag (MWh)
– Levererad el inom den juridiska personen (MWh) 
– Levererad el externt (MWh)
– Totalt levererad el (MWh)

3 kap. Drift- och affärsförhållanden
Nät- och prisområde

1 § Nät- och prisområde har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 41 § 
första stycket andra meningen respektive 41 § andra stycket fjärrvärmelagen 
(2008:263).

Fjärrvärmeföretagets nät

2 § Fjärrvärmeföretaget ska för respektive nät- eller prisområde lämna Nät-
namn och kontaktuppgifter för distribution respektive produktion.

Fjärrvärmenätets priser

3 § Fjärrvärmeföretaget ska för respektive nät- eller prisområde lämna sam-
ma uppgifter som det informerar allmänheten om enligt 4 § tabell 1–4 i Ener-
gimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2009:3) om skyldigheten för 
fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten. De priser som 
gäller vid tidpunkten för räkenskapsårets slut ska anges.

Produktion i fjärrvärmenätet

4 § Fjärrvärmeföretaget ska för respektive nät- eller prisområde lämna föl-
jande uppgifter om produktionen.

– Total tillförsel av värme (GWh)
– Producerad värme i kraftvärmeverk (GWh)
– Producerad värme i hetvattenpanna (GWh)
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EIFS 2022:11 – Elproduktion i kraftvärmeverk (GWh)
– Investeringar i produktion (kr)
– Drift- och underhållskostnader för värmeproduktion (kr), inklusive kost-

nader för bränsle.

5 § Fjärrvärmeföretaget ska för respektive nät- eller prisområde ange bräns-
lesort och den mängd bränsle i GWh som tillförts kraftvärmeproduktionen 
respektive hetvattenproduktionen. 

Distribution i fjärrvärmenätet

6 § Fjärrvärmeföretaget ska för respektive nät- eller prisområde lämna föl-
jande uppgifter om distributionen.

– Investeringar i fjärrvärmenätet (kr) 
– Investeringar i fjärrvärmecentraler som ägs av företaget (kr) 
– Drift- och underhållskostnader för fjärrvärmenätet (kr) 
– Distributionsnätets ledningslängd (km)
– Distributionsnätets ålder, fördelat i procent per årtionde. 

7 § Följande uppgifter om distribution i respektive nät- eller prisområde ska 
anges för kundkategorierna småhus, flerbostadshus, lokaler (offentliga och 
 övriga lokaler), samfälligheter och övriga kundkategorier.

– Antal kunder vid räkenskapsårets ingång respektive slut
– Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets ingång respektive slut
– Såld värme (GWh)
– Intäkt från fasta anslutningsavgifter (kr)
– Intäkt för såld värme (kr)
– Totalt levererad värme exklusive förluster (GWh).

Kvalitet i fjärrvärmenätet

8 § Fjärrvärmeföretaget ska för respektive nät- eller prisområde ange antalet 
aviserade respektive oaviserade avbrott i distributionen av fjärrvärme.

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. 

Med en elektronisk kopia avses i dessa föreskrifter en elektronisk handling 
som återger innehållet i ett pappersoriginal eller ett elektroniskt original. 

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. 
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EIFS 2022:113 § 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 underteckna dessa. 

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 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 Energimarknadsinspektionens 

 föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2010:1) om redovisning av fjärr-
värmeverksamhet.

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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