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Det här är vår redovisning av vad vi gjorde och 
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Balansräkning

tkr		 Not	 2010-12-31	 2009-12-31

TillgåNgar	 	 	

immateriella	anläggningstillgångar	 	 	
Balanserade utgifter för utveckling 7 3 271 1 943
Summa	 	 3 271	 1 943
   
   
Materiella	anläggningstillgångar	 	 	
Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 698 1 191
maskiner, inventarier, installationer m.m. 9 1 322 1 376
Summa	 	 2 020	 2 567
   
   
Fordringar	 	 	
Fordringar hos andra myndigheter 10 1 065 1 253
Övriga fordringar  43 119
Summa	 	 1 108	 1 372
   
   
Periodavgränsningsposter	 	 	
Förutbetalda kostnader 11 1 365 1 099
Upplupna bidragsintäkter 12 0 8
Övriga upplupna intäkter 13 1 943 748
Summa	 	 3 307	 1 856
   
   
avräkning	med	statsverket	 	 	
avräkning med statsverket 14 -7 343 -12 296
Summa	 	 -7 343	 -12 296
   
   
Kassa	och	bank	 	 	
Behållning räntekonto i riksgäldskontoret  12 884 20 519
Summa	 	 12 884	 20 519
   
SUMMa	TillgåNgar	 	 15 248	 15 961

KaPiTal	OCH	SKUlDEr	 	 	

Myndighetskapital	 	 	
statskapital 15 60 0
Balanserad kapitalförändring 16 -604 -1 496
kapitalförändring enligt resultaträkningen  857 892
Summa	 	 313	 -604
   
   
avsättningar	 	 	
avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 297 85
Övriga avsättningar 18 585 0
Summa  881 85
   
   
Skulder	m.m.	 	 	
Lån i riksgäldskontoret 19 3 247 4 510
skulder till andra myndigheter  3 492 2 438
Leverantörsskulder  2 915 5 130
Övriga skulder  822 827
Summa	 	 10 475	 12 904

Periodavgränsningsposter	 	 	
Upplupna kostnader 20 3 578 3 576
Summa	 	 3 578	 3 576
   
SUMMa	KaPiTal	OCH	SKUlDEr	 	 15 248	 15 961
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GD hAR ORDeT Generaldirektör Yvonne Fredriksson.

Under 2010 har Energimarknadsinspektionen, Ei, föreslagit en 

rad åtgärder för att vidareutveckla energimarknaderna. Vi har 

också tillämpat nya metoder för ärendehandläggning vilket lett 

till kortare handläggningstider och enklare hantering. 

Tillsyn till nytta för kunden

Samtidigt som elpriskollen.se fortsätter att vara en 
hjälp för kunder som vill byta elavtal så har under 
året ett utvecklingsarbete påbörjats, för att göra 
servicen till elnätskunderna ännu bättre.   

Sista handen har lagts vid förberedelserna för den 
nya förhandsregleringen av elnätsföretagen.

Ökad transparens på elmarknaden
I början av 2010 uppstod kraftiga pristoppar på 
elmarknaden framför allt därför att en stor del av 
den svenska kärnkraften var ur drift. Pristopparna 
ledde till att utbud och efterfrågan kunde hållas i 
balans när efterfrågan ökade och utbudet sviktade. 
Elavbrott kunde därmed undvikas. En häftig debatt 
uppstod dock om marknadens aktörer brustit i 
planering och information. Regeringen gav EI i 
uppgift att föreslå åtgärder för att öka transparen-
sen och NordREG tog initiativ till en studie om 
orsakerna bakom pristopparna. EI lämnade förslag 
om gemensamma branschetiska regler för de 
samägda kärnkraftverken, oberoende observatörer i 
kärnkraftföretagens styrelser och ett forum för ökad 
insyn i elbörsen NordPool. 

Den årliga tillsynen över elnäten
Granskningen av elnätsavgifterna sker fram till 
2012 i efterhand och EI konstaterade att avgifterna 
under 2009 har varit skäliga både på lokal-, 
region- och stamnät. Avgifterna höjdes med i 
genomsnitt 7% men höjningen berodde på kost-
nadsökningar som enligt lagstiftningen får föras 
vidare till kund. Det gällde kostnader för överlig-
gande nät, investeringar i ny mätutrustning, 
underliggande allmän kostnadsökning etc. Tillsynen 
över mätningen av el visade att den nya månadsvisa 

mätreformen i stort kunnat genomföras på ett bra 
sätt. Tillsynen över leveranskvaliteten visade att de 
långa avbrotten fortsätter att kraftigt minska som 
resultat av trädsäkring, nedgrävning och isolering 
av ledningarna. En stor besvikelse under året var att 
vi måste tillgripa tvångsförvaltning av Ekfors kraft 
eftersom företaget vägrade att på frivillig väg 
uppfylla kraven i ellagen. 

Förslag om timmätning
EI har på uppdrag av regeringen föreslagit hur 
timmätning av el bör genomföras. Vi har redovisat 
underlag för flera alternativ men bedömt att timmät-
ning i ett första skede bör införas för kunder med en 
förbrukning över 8 000 kWh per år. Det omfattar 
inte alla kunder eftersom kostnaderna för att 
timmäta alla kunder bedöms alltför höga i relation 
till den effekt som kan förväntas för kunder med en 
lägre förbrukning.

Förhandsregleringen av elnäten
Året har präglats av de sista förberedelserna för 
införandet av den nya förhandsregleringen på 
elnäten från 2012. Stort arbete har lagts ner på att 
informera om den nya regleringen så att de runt 170 
företagen ska kunna lämna in sina förslag till 
intäktsramar för en fyraårsperiod i mars 2011. 
Rekryteringar och kompetensförstärkningar har 
gjorts hos EI för att säkerställa hög kvalitet i 
granskningen inför EI:s beslut i oktober 2011 om 
hur stora intäkter företagen ska tillåtas ha.

Smarta elnät
EI har på uppdrag av regeringen föreslagit en 
färdväg för Sverige för utvecklingen av elnäten så att 
anslutningar av förnybar el och en flexiblare 
efterfrågan från kunderna kan underlättas i 
framtiden. Genom att utveckla och använda ny 
teknik blir det möjligt att utnyttja befintliga nät 
effektivare och hålla nere kostnaderna för omställ-
ningen av energisystemet.

Anslutningsavgifter och koncessioner
En ny metod har tagits fram för prövningen av 
anslutningsavgifterna till elnäten, vilket gjort att EI 
kunnat avgöra merparten av de prövningsärenden 
som inte kunnat behandlas i avvaktan på rättspraxis 
i domstol. 
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Arbetet inom eU och nordReG
Under året har förberedelser gjorts för att det Tredje 
inre marknadspaketet och den nya europeiska 
myndigheten ACER ska vara i kraft i mars 2011. EI 
har under året varit ordförande i en arbetsgrupp 
inom EU med uppdrag att förbättra konsumenternas 
ställning på elmarknaden. EI har också varit 
ordförande i NordREG under året. Viktiga rappor-
ter har publicerats om investeringar i elnäten och 
om en nordisk slutkundsmarknad. Ökad insyn i 
elbörsen NordPool har varit en prioriterad fråga.

händelserikt 2010 
Stort tack till alla medarbetare på EI. Ni har 
genomfört allt vi planerat för 2010 och mer därtill. 
Tack till alla våra intressenter för mycket gott 
samarbete i våra referensgrupper. Vi strävar alltid 
efter att samarbeta med företrädare för kunder och 
företag när vi arbetar med förslag om utveckling av 
energimarknaderna. Det är på det sättet vi analyse-
rar konsekvenser och tar fram underlag för avväg-
ningar mellan kostnader och nytta för kunden. 

Eskilstuna i februari 2011

Yvonne Fredriksson
Generaldirektör

Jag vill särskilt uppmärksamma att koncessionsar-
betet kunnat avslutas för en förstärkning av 
elkapaciteten till Värmdö inom ramen för Stock-
holms Ström. Handläggningen av en förstärkning av 
överföringsledningar från norr till söder inom 
ramen för den så kallade SydVästlänken har pågått 
sedan i våras. Dessa ledningar kommer att öka 
leveranssäkerheten i södra Sverige och bidra till 
fortsatt utveckling av den nordiska elmarknaden.

Gas och biogas
Tillsynen av gasnätföretagens intäkter har under 
året genomförts utifrån en ny metod. Eftersom 2009 
är det första året under en fyraårig tillsynsperiod 
sker endast en preliminär uppföljning gentemot den 
beräknade tillåtna intäkten. Den slutliga bedöm-
ningen sker i slutet av perioden. EI har på uppdrag 
av regeringen föreslagit ytterligare åtgärder för att 
främja överföring av biogas i de befintliga gasnäten.

Fjärrvärmekundernas ställning 
EI har viktiga uppgifter när det gäller att bidra till 
en ökad insyn i företagens prissättning. Under året 
har nya föreskrifter beslutats för den nya informa-
tion om drift- och affärsförhållanden som EI samlar 
in med stöd av fjärrvärmelagen. Under 2011 kan de 
första analyserna presenteras utifrån de nya 
uppgifterna. 

Ei-medarbetare i Ei:s monter på  
Energitinget i mars 2010.

GD hAR ORDeT
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Året i korthet

9 april 
Ei publicerar statistik som 

visar att stigande temperatur 

och högre kärnkraftskapacitet 

fått elpriset att falla kraftigt. 

Tillsvidarepriset, som inaktiva 

konsumenter tilldelas, är återi-

gen dyrast.

15 april 
Ei:s årliga granskning av leve-

renssäkerheten i Sverige visar att 

antalet elavbrott som var längre 

än 24 timmar minskade kraftigt 

under 2008.

21 april
Ei tillstyrker att regeringen ger 

Gassco AS och Swedegas inter-

con AB tillstånd att bygga och 

driva en ny gasledning mellan 

Norge, Sverige och Danmark. 

27 april
Ei konstaterar brister i de största 

elnätsföretagens avläsning och 

rapportering av mätvärden. 

9 juni
Ei:s årliga genomgång av 

fjärrvärmemarknaden visar att 

den som värmer sin bostad med 

fjärrvärme har lägre månadskost-

nad än den som använder el, olja 

eller naturgas. 

29 juni 
om Sverige befunnit sig i en 

högkonjunktur hade den gångna 

vinterns elpriser blivit ännu 

högre. Det är en av slutsatserna 

i Ei:s halvårsrapport om utveck-

lingen på elmarknaden under 

vintern 2009/2010.

30 juni
Ei överlämnar rapporten Det 

nordiska arbetet – handlingsplan 

för en gränslös nordisk marknad, 

till regeringen. Rapporten är 

framtagen inom det nordiska 

samarbetsorganet NordREG.

10 juni
Ei beslutar om två nya föreskrif-

ter om vad elnätsföretagen ska 

göra för att minska risken för 

framtida elavbrott. Dels föreskrif-

ter om risk- och sårbarhetsanaly-

ser och åtgärdsplaner i elnäten, 

som börjar gälla i juli och dels 

föreskrifter om krav som ska vara 

uppfyllda för att överföringen av 

el ska vara av god kvalitet, som 

träder i kraft år 2011.

18 oktober
Ei föreslår nya regler som under-

lättar en omställning till biogas 

i naturgasnätet. Ei konstaterar i 

rapporten till regeringen att bio-

gas har möjlighet att utgöra en 

viktig del i Sveriges omställning 

till ett förnybart energisystem. 

19 oktober 
17 av landets 120 elhandlare 

använder sig av en så kallad 

prisjusteringsklausul för sina 

fastprisavtal, visar en kontroll 

som Ei gjort. klausulen gör det 

möjligt att ändra priset på fasta 

avtal i efterhand när Sverige i 

november 2011 delas in i fyra 

elområden.

1 november
Landets fjärrvärmeföretag ökade 

sina värmeleveranser med 

9 % mellan åren 2007 och 

2009. Företagens intäkter och 

kostnader ökade med 21 %, visar 

statistik som Ei publicerar.

4 november
Förvaltningsrätten beslutar att 

Ekfors krafts elanläggning ska 

tvångsförvaltas. 

23 november
Ei:s halvårsrapport om utveck-

lingen på elmarknaden visar på 

den högsta elexporten på fyra år.

Januari
Nya regler i ellagen om för-

handsprövning av nätföretagens 

avgifter samt skärpta regler om 

åtskillnad mellan företag som 

bedriver nätverksamhet och 

företag som bedriver produktion 

av eller handel med el, träder 

i kraft. 

8 januari
kyla, låg tillgång på kärnkraft 

och låga nivåer i vattenma-

gasinen fick elpriset att stiga 

kraftigt. Dygnsmedelpriset för 

Sverige ökade till 3 kronor per 

kWh. Under enstaka timmar steg 

priset till 10 kronor. 

18 februari
Vi beslutar om föreskrifter och 

allmänna råd om redovisning av 

fjärrvärmeverksamhet. 

22 februari
kyla, låg tillgång på kärnkraft 

och låga nivåer i vattenmaga-

sinen får återigen elpriset att 

stiga kraftigt. Dygnsmedelpriset 

för Sverige steg till 5 kronor 

per kWh. Under enstaka timmar 

stiger priset till nästan 14 kronor 

per kWh, det högsta någonsin.

1 mars
Ei inför en ny metod för att pröva 

elnätsföretagens anslutningsav-

gifter. Den nya metoden kortar 

handläggningstiderna och gör 

det lättare för både kunder och 

elnätsföretag att förutse vad en 

anslutning ska kosta.
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7 april
Ei publicerar en pm som visar 

att elnätsföretagen höjer sina 

avgifter kraftigt. Storleken på 

höjningarna varierar dock stort. 

Mest höjer de företag som 

tidigare haft lägst avgifter. 

28 maj
Ei ger tillstånd för elnät inom 

Sveriges hittills största vindkraft-

park Blaiken. 

5 maj
Ei publicerar siffror som visar 

att det rörliga elpriset fallit med 

närmare 40 % sedan rekordnote-

ringen i februari. 

26 maj
Ei enas med tillsynsmyndighe-

terna i Finland och Norge kring 

ett antal rekommendationer 

för hur investeringar i elnäten i 

Norden bör gå till.

31 maj
i en rapport till regeringen 

konstaterar Ei att likströmsför-

bindelserna Baltic Cable och 

Swepol Link som binder samman 

det svenska, tyska och polska 

elsystemen är på väg mot att 

öppnas för marknadsaktörerna. 

16 december
De nordiska och polska 

elmarknaderna kopplades ihop. 

Nord pool Spot redovisade det 

första flödet på Swepol Link som 

förbinder det svenska stamnätet 

med det polska stamnätet.  

4–10 juli
Ei deltar i debatter och 

seminarier om energifrågor på 

Almedalsveckan.

12 juli
Ei utvidgar sin metod för pröv-

ning av elnätsföretagens 

anslutningsavgifter. Det innebär 

att den nya metod som besluta-

des i vintras nu även kan använ-

das vid prövning av anslutningar 

på längre avstånd.

14 oktober
Ei publicerar föreskrifter som 

anger vilka uppgifter företagen 

ska rapportera till mydigheten 

när ett nytt sätt att granska 

elnätsföretagens avgifter införs 

år 2012.

22 september
i rapporten Förhandsprövning av 

gasavgifter bedömer Ei att det 

är rimligt att ha samma typ av till-

syn av avgifter oavsett energislag. 

Även intäkter i gasnätverksamhet 

ska regleras på förhand genom en 

så kallad intäktsram. De avgifter 

som 26 000 naturgaskunder i 

södra och västra Sverige betalar 

bör prövas och fastställas i förväg 

istället för som idag granskas i 

efterhand. 

7 december
Ei redovisar den årliga gransk-

ningen av elnätsföretagens

avgifter. Redovisningen för 2009

visar att branschen förbättrade

sina resultat jämfört med tidi-

gare, men att de flesta företag

väljer att ta ut lägre avgifter

än vad lagstiftningen tillåter.

29 november
Vi föreslår att reglerna ändras så 

att även andra än elnätsföretag 

får bygga nät för laddstolpar 

för elbilar. 

30 november 
Gemensamma branschetiska 

regler och en oberoende repre-

sentant i kärnkraftsbolagens 

styrelser. Det är några av de 

åtgärder som Ei och kärnkrafts-

ägarna enats om för att öka 

insynen och minska riskerna med 

de samägda kärnkraftverken.

25 november
Ei överlämnar tre rapporter till 

regeringen om smarta elnät, 

timavläsning och nettodebite-

ring. Vi föreslår bland annat att 

det införs timavläsning av alla 

kunder med en årsförbrukning 

över 8 000 kWh.

16–17 mars
Vi deltar med en monter på 

Sveriges Energiting på Stock-

holmsmässan, och visar bland 

annat upp elpriskollen.se samt 

informerar om förhandsregle-

ringen. Vi deltar i seminarier 

om vårt kommande förslag om 

nettodebitering.

23 mars
Ei föreslår krav på månadsvis 

avläsning av fjärrvärmekun-

dernas mätare i en rapport till 

regeringen.

31 mars 
Ei publicerar en lägesrapport 

för leveranssäkerhet i elnäten 

år 2009. 



12 ENERGiMARkNADSiNSpEkTioNEN | ÅRSREDoViSNiNG 2010



Vårt uppdrag



14 ENERGiMARkNADSiNSpEkTioNEN | ÅRSREDoViSNiNG 2010

VÅRT UPPDRAG

Energimarknadsinspektionen, Ei, är tillsynsmyndighet över 

energimarknaderna. Vi arbetar för att stärka energikundernas 

ställning och strävar efter att marknaderna för el, 

fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. 

Väl fungerande energimarknader
genom samverkan med andra myndigheter, natio-
nellt och internationellt, främja energikonsumenters 
rättigheter. 

Övervakning och analys
EI har också i uppgift att följa och analysera 
utvecklingen på el-, gas- och fjärrvärmemarkna-
derna, samt vid behov föreslå ändringar av regelverk 
och andra åtgärder så att funktion och effektivitet 
förbättras på dessa marknader. 

Internationellt samarbete
EI ska för Sveriges räkning delta i utvecklingen av 
marknaderna för el och naturgas inom Norden och 
EU, samarbeta med nordiska och övriga europeiska 
tillsynsmyndigheter i syfte att verka för en harmoni-
sering av regelverk så att likvärdiga förutsättningar 
skapas på marknaderna för el och naturgas inom 
Norden och EU.

Om energipolitiken 
I regeringens budgetproposition för år 2010 slås 
följande fast: ”Målet är att energipolitiken ska 
utformas så att energimarknaderna ger en säker 
tillgång på energi – värme, bränslen och drivmedel –
till rimliga priser.” Regeringspartierna fattade år 
2009 beslut om en energiöverenskommelse för en 
långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik. 
Överenskommelsen slår fast att den svenska 
energipolitiken ska bygga på samma tre grundpelare 
som energisamarbetet i EU:
• Ekologisk hållbarhet 
• Konkurrenskraft 
• Försörjningstrygghet 

Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala 
skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som 
möjligt. EI är en myndighet under Näringsdeparte-
mentet. Vi lämnar förslag till vår uppdragsgivare 
regeringen på hur marknaderna och dess regelverk 
kan utvecklas. 

Tillsyn och prövning
EI:s uppgift är att kontrollera efterlevnaden av 
regelverk, utforma regler, pröva och utfärda 
tillstånd enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen 
(2005:403), lagen om vissa rörledningar (1978:160) 
samt fjärrvärmelagen (2008:263). Tillsynen 
omfattar alla de fall där myndigheten har en 
övervakande eller styrande funktion i förhållande 
till näringslivet. 

Kundinformation
EI har vidare till uppgift att stärka el-, naturgas- 
och fjärrvärmekundernas ställning och att möjlig-
göra för kunderna att göra aktiva val genom 
tillförlitlig och lättillgänglig information, samt att 

Uppdraget i korthet 
• Granska om nätavgifterna är skäliga för el och gas 
• pröva och utfärda koncessioner för el och gas 
• pröva om anslutningsavgifterna är skäliga för el 
• Övervaka kvaliteten i elnäten 
• Övervaka och analysera utvecklingen av el-, gas- och fjärrvärmemarknaden 
• Stärka kundernas ställning genom information 
• Föreslå lagändringar eller andra åtgärder vid behov 
• Arbeta internationellt inom ACER, ERGEG och NordREG
• Driva elpriskollen.se – för aktiva kunder på elmarknaden



15ENERGiMARkNADSiNSpEkTioNEN | ÅRSREDoViSNiNG 2010



16 ENERGiMARkNADSiNSpEkTioNEN | ÅRSREDoViSNiNG 2010

KänneTecKen FÖR FUnGeRAnDe  
eneRGIMARKnADeR

Väl fungerande marknader uppstår då det finns 
förutsättningar för konkurrens

En väl fungerande marknad är en marknad som 
utnyttjar samhällets resurser effektivt och ger 
aktörer incitament att göra samhällsekonomiskt 
effektiva investeringar. Konkurrens är en förutsätt-
ning för en effektiv marknad. Konkurrensen hindrar 
företag från att sätta för höga priser och ger en 
marknadsdynamik där företag hela tiden har en 
press på sig att effektivisera sin verksamhet och 
anpassa sig efter kundernas behov för att inte slås ut 
av mer effektiva företag. I de fall det finns någon del 
av marknaden som utgör ett legalt monopol krävs en 
effektiv reglering av denna del.

Följande förutsättningar bör vara uppfyllda för
att energimarknaderna ska fungera effektivt:

• En väl fungerande reglering av el- och gasnäts- 
 verksamheten. El- och gasnätsverksamhet är   
 legala monopol. Regleringen ska ge incitament till  
 en effektiv och leveranssäker överföring till ett  
 skäligt pris. Regleringen ska också ge incitament  
 till att nödvändiga investeringar sker i näten. En  
 effektiv reglering bidrar till att skapa förutsätt- 
 ningar för konkurrens i produktions- och   
 handelsledet genom att säkerställa att tredje part  
 har tillgång till näten på ett icke diskriminerande  
 sätt.

• Långsiktiga spelregler som marknadens aktörer  
 har förtroende för. Stabila förutsättningar för  
 marknadens aktörer skapar en trygghet för   
 företagen att fatta långsiktiga beslut.

• Välinformerade köpare och säljare som är aktiva  
 och gör rationella val. Aktiva kunder som   
 kontinuerligt letar efter mer förmånliga avtal  
 tvingar företagen att konkurrera med varandra  
 genom låga priser, attraktiva avtalsformer och  
 god kundservice.

• Många köpare och säljare där ingen enskild aktör  
 har en sådan stark ställning att de har möjlighet  
 att påverka marknadspriset och därigenom sätta  
 konkurrensen ur spel.

• Inga betydande in- eller utträdeshinder får finnas.  
 Detta säkerställer att nya aktörer etablerar sig på  
 marknaden om konkurrensen är svag.

• Oberoende agerande av alla aktörer så att inget  
 otillbörligt samarbete ges möjlighet att påverka  
 marknadens funktion negativt.

• Gränsöverskridande överföringsförbindelser som  
 gör det möjligt att tillgodose behovet av import  
 och export.  

• Effektiv prisbildning genom en väl utformad och  
 transparent marknadsplats för handel.

Ei:s vision:

»Till nytta för kunden  

med en nyckelroll  

för framtidens 

energimarknader«

Kännetecken på en fungerande elnätsreglering 
• Stabila och skäliga priser för nättjänster som speglar kvaliteten på den levererade tjänsten.
• Stabila och långsiktiga villkor för nätföretagen, där nätföretagen ges en rimlig avkastning på det kapital som  
 används för att bedriva verksamhet och ersättning för de kostnader elnätsföretaget har för elöverföringen.
• Ger incitament att effektivisera verksamheten och se till att elnätet långsiktigt håller god kvalitet.
• Ger förutsättningar för en väl utbyggd elnätsinfrastruktur för anslutning av förnybar el och en gemensam inre  
 marknad för el inom EU.

VÅRT UPPDRAG
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Genom vår tillsyn bidrar vi till att energiföretagen följer det regelverk som finns på el-, 
naturgas- och fjärrvärmemarknaderna, och genom vår tillståndsprövning bidrar vi till att 
företagen får en korrekt och effektiv ärendehantering

Tillsyn och prövning

Genom våra informationsinsatser bidrar vi till att energikunder har god kännedom om 
marknaderna och om sina möjligheter att agera

Kundinformation

Genom våra analyser medverkar vi aktivt i utformningen av framtida regelverk på el-, 
naturgas- och fjärrvärmemarknaderna

Övervakning och 
analys

Genom att delta aktivt och identifiera för Sverige viktiga förslag inom det nordiska och 
europeiska samarbetet samt genom att analysera konsekvenserna för våra marknader, 
bidrar vi till utvecklingen av de nordiska och europeiska el- och naturgasmarknaderna

Internationellt  
samarbete

Läs mer om prestationer 

per verksamhetsgren  

på sid 56.

InTeRn STYRnInG Och UPPFÖlJnInG

För att motsvara uppdragsgivarnas förväntningar 
och uppnå målen arbetar vi med intern styrning och 
uppföljning enligt en styrmodell som innehåller 
vision, fokusområden med tillhörande strategiska 
mål samt indikatorer med bas- och målvärden. 

Vår vision är ”Till nytta för kunden med en 
nyckelroll för framtidens energimarknader.” I allt vi
gör sätter vi kunden i fokus, och kunden kan vara
energiföretag, industri och hushållskonsumenten. I 
strävan mot visionen fokuserar vi på tre områden: 
Tillsyn, Kommunikation och Medarbetare.

Verksamheten är indelad i fyra verksamhetsgrenar: 
Tillsyn och prövning, Kundinformation, Övervak-
ning och analys samt Internationellt samarbete.
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Tillsyn och prövning
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TIllSYn Och PRÖVnInG

Ei har under året genomfört tarifftillsyn för samtliga elnätsföre-

tag på lokal-, region- och stamnätsnivå. Ei har också genomfört 

tillsynsinsatser avseende mätning och rapportering av el samt 

leveranssäkerhet. 

Öppen och planlagd tillsyn

Under året har den nya metoden för förhandsregle-
ringen av elnätsavgifter slagits fast. Vi bedömer att 
årets insatser när det gäller den nya förhandsregle-
ringen är tillräckliga för att nätföretagen ska vara 
förberedda på den nya tillsynsmetoden, och att 
nätföretagen därför ska kunna lämna förslag till 
intäktsram i mars 2011. En kombination av skriftlig 
information, genom flera rapporter och promemo-
rior, och muntlig kommunikation, genom möten och 
utbildningar, har lagt en god grund för den nya 
förhandsregleringen. 

Förhandsreglering av naturgasavgifter bedöms 
kunna påbörjas 2013. Granskningen av naturgasav-
gifterna genomfördes med stöd av naturgasföreta-
gens årsrapporter.

Under 2010 utövades tillsyn över fjärrvärmeföre-
tagens publicering av prisinformation. Vi beslutade 
också om föreskrifter om skyldigheten för fjärrvär-
meföretag att redovisa fjärrvärmeverksamhet. 

Tillsyn nätavgifter
Elnät är en monopolverksamhet. De runt 170 
företag som äger de svenska elnäten driver dessa 
med ensamrätt inom sina geografiska områden. 
Anledningen till detta är att det skulle vara både 
samhällsekonomiskt och miljömässigt olämpligt att 
bygga parallella elnät över hela landet. Eftersom det 
saknas konkurrens utövar vi tillsyn genom att 
granska skäligheten i den nätavgift som nätföretaget 
tar ut av sina kunder. Vår tillsyn går också ut på att 
övervaka att de företag som har tillstånd, så kallad 
nätkoncession, följer gällande lagar och regler.

Bedömningar av om elnätsföretagens avgifter är 
skäliga bygger dels på att företagen rapporterar in 
sina nya fastställda avgifter senast den 15 januari 

varje år, dels på att företagen rapporterar in årliga 
data om ekonomi och andra uppgifter senast den 31 
juli varje år. Företag som av olika skäl inte lämnar 
in uppgifter i tid påminns, åläggs förseningsavgifter 
och slutligen föreläggs mot vite att inkomma med 
uppgifter. Det är årligen ca 10 % av företagen som 
inte inkommer med uppgifter i tid men som efter 
vidtagna åtgärder från vår sida inkommer med de 
begärda uppgifterna. Endast ett nätföretag har 
vägrat komma in med uppgifter flera år i rad. 
Rättsprocesser med det företaget pågår. 

Uppgifterna behandlas av EI, kontrolleras och 
sammanställs för analys. Om företag bedöms ha 
avgifter som ligger högre än vad som bedöms skäligt 
görs en fördjupad granskning. Företagen kontaktas 
och vi undersöker bakomliggande faktorer och skäl 
till de högre avgifterna. Om inga objektiva skäl 
bedöms föreligga beslutar EI att förelägga företagen 
att återföra överskjutande belopp till kunderna. 

Resultatet av granskningen samt den metod som 
för närvarande används vid analysen har beskrivits i 
rapporten Bedömning av elnätföretagens nättariffer 
2009 (EIR 2010:25). Samtliga 173 redovisningsen-
heter har granskats avseende 2009 års avgifter.

Regionnätsföretagens avgifter bedöms årligen i 
samband med granskningen av lokalnätsföretagen. 
Samtliga 6 regionnätsföretag har granskats avseende 
2009 års avgifter. 

Granskning av stamnätsavgiften ingår i tillsyns-
planen över Affärsverket svenska kraftnäts verksam-
het.

Övervakningsplaner
Nätföretagen är skyldiga att lämna in så kallade 
övervakningsplaner. Övervakningsplanerna 
beskriver på vilket sätt en effektiv åtskillnad mellan 
nätverksamhet och eventuell annan verksamhet upp-
rätthålls, som är ett krav på funktionell åtskillnad i 
ellagen. Företagen lämnar årligen in övervaknings-
planen per den 15 mars. 

Uppgifterna behandlas av hos oss, kontrolleras 
och sammanställs för analys. 

Förhandsreglering ny tillsynsmetod
Under året har arbetet med att utveckla en ny 
tillsynsmetod fortsatt. Det arbetet påbörjades 2009 
och handlar om att fastställa elnätsföretagens 
avgifter på förhand. Tillsynsmetoden är utvecklad 

el

Elledning längs E20 mellan Södertälje och Strängnäs.

Tillsyn och prövning 
Genom vår tillsyn bidrar 
vi till att energiföreta-
gen följer det regelverk 
som finns på el-, 
naturgas- och fjärrvär-
memarknaderna, och 
genom vår tillstånds-
prövning bidrar vi till att 
företagen får en korrekt 
och effektiv ärendehan-
tering.
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parametrar fastställs.
Företagens nätavgifter 

och särredovisning
inrapporteras.

Beslut om justering av 
nätavgift.

Filter. Nätföretagens avgifter 
bedömda som skäliga. 

ingen fortsatt
granskning.

Fortsatt företagsspe-
cifik bedömning med 

befintliga uppgifter samt 
kontakt med respektive 

företag vid behov.

Nätföretagens avgifter 
bedömda som skäliga. 

ingen fortsatt  
granskning.

Meddelande om 
fördjupad granskning 

med förklarande 
uppgifter från företagen.

Nätföretagens avgifter 
bedömda som skäliga. 

ingen fortsatt  
granskning.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Översikt av eI:s årliga granskning av elnätsavgifter
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Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om nätkoncessionshavarens förslag 
till intäktsram och insamling av uppgifter för att 
bestämma intäktsramens storlek (EIFS 2010:6), om 
vilka uppgifter som ska framgå när ett företag ska 
lämna förslag till intäktsram. 

Principiella val i förhandsregleringen
År 2009 publicerade EI rapporten Förhandsregle-
ring av elnätstariffer – principiella val i viktiga 
frågor (EIR 2009:09) som ett första steg mot 
införandet av förhandsreglering av elnätsavgifter. 
Rapporten tog sin utgångspunkt i de nya regler som 
införts i ellagen avseende fastställande av intäkts-
ram samt de motivuttalanden som regeringen 
presenterat i proposition 2008/09:141. I rapporten 
valde EI att på nytt lyfta fram de principiella 
vägvalen i reglermetoden. I valet av metod för 
fördelning av kapitalkostnaderna över tiden 
presenterades i rapporten de två kapacitetsbeva-
rande metoderna real linjär och real annuitet som 
möjliga alternativ. Myndigheten föreslog slutligen i 
rapporten att den reala annuitetsmetoden även 
fortsättningsvis borde gälla, inte minst ur ett 
konsumentperspektiv eftersom den på sikt ger 
stabila och mer förutsägbara avgifter. I rapporten 
beskrevs bland annat också hur myndigheten på 
kortare och längre sikt avsåg att arbeta med att 
bedöma rimliga så kallade icke kapitalrelaterade 
kostnader, kvalitet med mera, vid bedömning av 
nätföretagets skäliga intäktsram.

för att skapa förutsägbarhet i tillsynen. Metoden 
består av tre principiella delar; hur kapitalkostnad, 
löpande kostnader samt kvaliteten i nätverksamhe-
ten för en tillsynsperiod beräknas. För att utreda, 
utveckla och kommunicera den nya tillsynsmetodens 
olika delar har vi tagit fram fem rapporter, tre 
promemorior och två föreskrifter under året. 

Att beräkna ett nätföretags intäktsram 
Rapporten Löpande kostnader i förhandsregle-
ringen – grundprinciper vid beräkning (EIR 
2010:06) beskrev principerna för vilka kostnader i 
nätverksamheten som avses ligga till grund för 
beräkning av en skälig löpande kostnad. I rapporten 
Förhandsregleringens krav på effektiviseringar –
intäktsramen för löpande kostnader (EIR 2010:11) 
utvecklades metoden för beräkning av en löpande 
kostnad. 

Rapporten Värdering av elnätsföretagens 
kapitalbas i förhandsregleringen (EIR 2010:07) 
beskrev principerna för hur elnätsföretagets 
kapitalbas ska värderas. 

I bilagor till rapporten finns utkast till normvär-
deslistor för värdering av elnätsföretagets anlägg-
ningar. 

Under året har vi även publicerat tre promemorior 
om förhandsregleringen. Normvärden Regionnät –
anläggningar med spänning över 24 kV (EI PM 
2010:12) och Normvärden Lokalnät – anläggningar 
med spänning upp till 24 kV (EI PM 2010:11). I en 
tredje promemoria, Normvärden i första tillsynspe-
rioden 2012–2015 (EI PM 2010:13) framgick vilka 
anläggningar som har åsatts ett normvärde i första 
tillsynsperioden. 

I rapporten Förhandsprövning av elnätstariffer 
– slutrapport inför första tillsynsperioden 2012–
2015 (EIR 2010:24) beskrevs myndighetens syn på 
bland annat rimlig avskrivningstid och kalkylränta. 
Här finns även beskrivet hur en intäktsram beräknas 
med EI:s metod för prövning av ett förslag till 
intäktsram. 

Nätföretagens kvalitet påverkar
Enligt ellagen ska elnätets kvalitet påverka intäkts-
ramens storlek. Modellen för kvalitetsbedömningen 
har beskrivits i rapporten Kvalitetsbedömning av 
elnät vid förhandsreglering (EIR 2010:08). 

Den 15 oktober trädde en ny föreskrift i kraft. 

ett helt nytt sätt att granska elnätsföretagens avgifter
• Från den 1 januari 2012 ska Ei pröva elnätsföretagens avgifter i förväg istället  
 för som idag granska dem i efterhand. Det beslutade riksdagen den 16 juni  
 2009.
• Den nya modellen innebär att myndigheten i förväg ska besluta om hur stora 
 intäkter företagen får ha under en fyraårsperiod. 
• intäkterna ska täcka skäliga kostnader för att driva nätverksamhet under 
 perioden samt ge en rimlig avkastning på satsat kapital. Hänsyn ska även tas  
 till kvaliteten i nätföretagets sätt att bedriva verksamheten.
• Under 2010 har Ei tagit fram de metoder som Ei avser använda för att pröva  
 nätföretagens förslag till intäktsramar. i slutet av mars 2011 ska företagen   
 ansöka om intäktsramar för den första perioden som löper mellan åren 2012  
 och 2015.
• Senast i oktober 2011 fastställer Ei elnätsföretagens intäktsramar. En helt ny  
 modell för att granska företagens avgifter finns då på plats. 
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Dialog och transparens
För att bedriva utvecklingsarbetet med den nya 
förhandsregleringen på ett öppet och transparent 
sätt har EI inhämtat synpunkter och kvalitetssäkrat 
arbetet genom ett stort antal externa kontakter. 

Utöver möten har vår webb varit en prioriterad 
kanal för information, där nätföretagen fortlöpande 
kunnat följa arbetet med metoden och med de olika 
rapporterna. Under hösten tog vi fram ett omfat-
tande FAQ på webben. För att ytterligare förbereda 
övergången till den nya metoden startade vi under 
hösten ett månatligt nyhetsbrev samt en särskild 
e-postadress för frågor och svar, som ett flertal 
företag använt. 

Informationsträffar
Ytterligare kommunikationsinsatser som genomförts 
är en föreläsningsserie på 15 informationsträffar 
under hösten, anordnade av branschorganisationen 
Svensk Energi. 

Tillsyn Affärsverket svenska kraftnät
Under 2010 års uppföljning av tillsynen över 
Affärsverket svenska kraftnät, Tillsyn av Affärsver-
ket svenska kraftnät 2009 (PM 2010:4), gjordes 
bedömningen att efterlevnaden av regelverket 
sammantaget har varit god. Tillsynen över Affärs-
verket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) under 
året har främst varit inriktad på att godkänna de 
metoder som de tillämpat avseende balansavtal för 
el. EI har även beslutat om Tillsyn över Affärsverket 
svenska kraftnät för 2010 (PM 2010:5). 

Tillstånd för elnät
Elnätsverksamhet är ett legalt monopol, vilket 
betyder att nätföretagen har monopol inom sitt 
geografiska område. Elnätsföretaget måste därför ha 
tillstånd för att bygga och använda sina elnät, så 
kallad nätkoncession. Nätkoncessionernas syfte är 
att säkerställa en rationell utbyggnad av elnäten och 
att näten gör ett begränsat intrång på hälsa, miljö 
och natur. Nätkoncession kan beviljas för område 
(områdeskoncession) och för linje (linjekoncession). 
Vår tillsyn består i att pröva och meddela tillstånd 
för lokal-, region- och stamnät. Nätkoncession för 
stamnätet bereds alltid av EI men beslutas oftast av 
regeringen. 

De koncessionsärenden som myndigheten 

 Rapporten överlämnades till Näringsdeparte-
mentet i oktober 2009. När Näringsdepartementet 
under slutet av år 2009 sammanställde remissyn-
punkterna på rapporten hade de flesta instanser 
inget att erinra. Konkurrensverket, Villaägarna, 
Fastighetsägarna, Lunds universitet och Kammar-
rätten framförde dock synpunkter på valet av real 
annuitet för fördelning av kapitalkostnader. De 
ansåg bland annat att den reala linjära metoden 
stämmer bättre överens med verkliga kostnader för 
till exempel drift och underhåll. Konkurrensverket 
lyfte också fram att med real linjär metod erhålls en 
övergripande styrning med en god kvalitet utan att 
det är nödvändigt att fokusera på en dataintensiv 
och resurskrävande kvalitetsreglering. Konkur-
rensverkets synpunkter redovisades också i rappor-
ten Förhandsreglering av elnätstariffer – principiella 
val i viktiga frågor.

EI övervägde den valda kapitalkostnadsmetoden 
noga. Myndigheten kunde konstatera att användan-
det av den reala linjära metoden skulle innebära ett 
metodbyte jämfört med de principer som gällt för 
skälighetsbedömning sedan 2003. Därför bedömde 
myndigheten att skälen för den reala linjära 
metoden inte var sådana att det motiverade ett 
metodbyte. Denna bedömning tog sin utgångspunkt 
i ellagens förarbetsuttalanden:

”Enligt regeringens bedömning ska utgångspunk-
ten vara de principer som gäller för skälighetsbe-
dömningen i dag. Utgångspunkten bör vidare vara 
att undvika onödiga metodbyten, eftersom sådana 
kan medföra förändringar i kapitalbasen till förfång 
för kunderna.” (prop 2008/09:141 s. 70)

EI valde slutligt att även fortsättningsvis utgå från 
den reala annuitetsmetoden och med det principiella 
beslutet togs förhandsregleringen vidare in i år 
2010.

KENT–system för inrapportering
För att förenkla för nätföretagen började under året 
utvecklingen av ett särskilt IT-system, KENT 
(Kvalitet El Nät och Tariffer). Systemet ska 
användas av nätföretagen när de lämnar in sina 
intäktsramar. Dessutom beslutades i oktober om en 
Handbok för redovisning av intäktsram. I handbo-
ken beskrivs vilka uppgifter som ska lämnas, hur 
dessa uppgifter ska sammanställas samt hur 
IT-systemet används och fungerar. 

Värmeledning på Ei:s kontor i Stockholm.TIllSYn Och PRÖVnInG
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elfordon, ett förslag som kan bidra till att Sverige 
når regeringens långsiktiga mål att ha en fossilobe-
roende fordonsflotta till år 2030.

Prövning av anslutningsavgifter 
I februari beslutade EI om en ny metod för prövning 
av anslutningsavgifter. Den nya metoden ger kortare 
handläggningstider, inom den lagstadgade tiden fyra 
månader, och mer förutsägbara beslut. Metoden kan 
nu användas för prövning i cirka 90 % av de 
anslutningsärenden som inkommer till EI. Den nya 
metoden har tillämpats i ca 1 300 ärenden under 
året. 

Tillsyn kvalitet och leveranssäkerhet 
Under 2010 fortsatte den granskning av elnätsföre-
tagens leveranssäkerhet som påbörjades 2009. 
Urvalet var inriktat på nätföretag som under flera år 
haft långa medelavbrottstider och många avbrott 
över 24 timmar, med hänsyn bland annat till det 
nya funktionskrav som träder i kraft 1 januari 2011. 
För högst kundnytta begränsades urvalet till 
redovisningsenheter med mer än 20 000 kunder. 

Leveranskvalitet i elnäten
11 nätföretag med totalt 15 redovisningsenheter 
lämnade på vår begäran uppgifter om sitt arbete 
med leveranssäkerhet och risk- och sårbarhetsanaly-
ser, samt detaljerade avbrottsdata för olika spän-
ningsnivåer i lokalnäten. Efter granskningen av 
inlämnade uppgifter valdes fem lokalnätsföretags 
redovisningsenheter ut för en fördjupad granskning, 
som genomfördes under våren/sommaren 2010. 
Granskningen ledde till ett eller flera tillsynsbesök 
på plats hos de fem utvalda lokalnätsföretagen. 
Tillsynen visade att det pågår ett systematiskt arbete 
genom olika åtgärdsprogram för att förbättra 
leveranssäkerheten. Förutsättningarna mellan olika 

handlagt under 2010 omfattade ledningar för att 
förbättra överföringskapaciteten i landet (företrädes-
vis stamnätsärenden) och ledningar för bland annat 
anslutning av förnybar energi. Gemensamt för 
tillkomsten av nya ledningar är en strävan efter 
ökad leveranssäkerhet. Totalt fattades under året 
beslut i 204 koncessionsärenden. 

Stamnätsärenden 
Under året har koncessionsarbetet avseende en 
förstärkning av elkapaciteten till Värmdö inom 
ramen för Stockholms Ström avslutats. Handlägg-
ningen av en förstärkning av överföringsledningar 
från norr till söder inom ramen för den så kallade 
SydVästlänken har pågått sedan i våras.

Övriga linjekoncessioner 
Arbetet har kännetecknats av en kraftig ökning av 
ansökningar om anslutningar till vindkraftverk. 
Totalt fattades under året 78 beslut om nätkonces-
sion för linje, jämfört med 70 under 2009.  

Områdeskoncessioner 
Mindre ledningar kan företagen bygga med stöd av 
av sin områdeskoncession, som gäller i 40 år. 
Två beslut om förlängd områdeskoncession har 
fattats under året.

Förlängd giltighetstid för linjekoncessioner 
Under året fattades 39 beslut om förlängd giltighets-
tid för nätkoncession, jämfört med 54 år 2009. 
Dessa ärenden är inte prioriterade eftersom nya 
regler väntas. Energinätsutredningen har i sitt 
betänkande Koncessioner för el- och gasnät (SOU 
2009:48) föreslagit ändringar som, om de genom-
förs, kommer att leda till att denna typ av ärenden 
kan avslutas.

IKN- icke-koncessionspliktiga nät 
Under 2010 fick myndigheten i uppdrag av reger-
ingen att utreda möjligheten att införa ett undantag 
från kravet på nätkoncession för ledningar som 
överför el till laddstationer och elfordon. Uppdraget 
redovisades till regeringen i slutet av november i 
en Uppladdning för framtidens fordon – Undantag 
från koncession för laddinfrastruktur (EIR 
2010:20). I rapporten föreslås att ett generellt 
undantag införs för infrastruktur för laddning av 

Fakta om den nya metoden för prövning av anslutningsavgifter
När någon behöver el till sitt hus måste husägaren kontakta sitt elnätsföretag. 
Elnätsföretaget är skyldigt att ansluta kunden till elnätet men har rätt att ta ut en 
engångsavgift för att göra detta, en så kallad anslutningsavgift. 
Eftersom elnätsföretagen har naturliga monopol säger ellagen att anslutningsav-
giften måste vara skälig. kunden kan ansöka om att Ei prövar om anslutningsav-
giften är skälig.
Ei använder sig av en schablonmetod för att bedöma skäligheten. Schablonmeto-
den är indelad i tre zoner. i korthet är det avståndet mellan kundens hus och den 
närmaste transformatorstationen som bestämmer storleken på avgiften.
Följande schablonbelopp används vid beräkning av anslutningsavgiften för 
anslutningar om 16–25 ampere. Avståndet avser fågelvägsavståndet till närmaste 
transformatorstation: 

• Zon 1 är från 0 till och med 199 meter. 21 500 kr exklusive moms, 
 26 900 kr inkl moms 
• Zon 2 är från 200 till och med 599 meter. 53 500 kr exklusive moms, 
 66 900 kr inkl moms
• Zon 3 är från 600 till och med 1 199 meter. 53 500 kr exklusive moms + 118 kr  
 exklusive moms (147,50 kr inkl moms) för varje tillkommande meter
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förändrats från i år då avbrottsdata ska registreras 
på uttagspunktsnivå, vilket förutsätter nya mer 
avancerade system hos nätföretagen. Kraven på 
kvalitet och förutsättningarna för tillsynen kommer 
därför att förändras. 

El av god kvalitet
Föreskriften Energimarknadsinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara 
uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god 
kvalitet (EIFS 2010:4) träder i kraft den 1 juli 2011. 
Föreskriften har tagits fram som en följd av de krav 
som ställts på leveranssäkerheten i propositionen 
Leveranssäkra elnät prop 2005:06/27. Föreskriften 
innehåller dels ett utökat funktionskrav, utöver 
ellagens grundläggande krav att avbrottstiden aldrig 
ska överstiga 24 timmar, och dels ett krav på att 
träd inte ska kunna falla mot framförallt regionnäts-
ledningarna och förorsaka elavbrott. De utökade 
funktionskraven innebär att regler om längsta 
godtagbara avbrottstider har införts för lastnivåer 
över 2 Megawatt (MW). Som utgångspunkt för de 
olika lastnivåerna och avbrottstiderna har bran-
schens egna planeringsmål använts. Reglerna om 
trädsäkring tillämpas på luftledningar med en 
spänning överstigande 25 kilovolt (kV), vilka ska 
vara trädsäkert utförda. Detsamma gäller för 
luftledningar med en lägre spänning om de överför 
el till en ledning eller ett ledningsnät tillhörande en 
annan koncessionshavare. Även anslutningsled-
ningar till sådana produktionsanläggningar som har 
en avgörande betydelse för elnätets funktion ska 
vara utförda på ett trädsäkert sätt, undantag kan 
göras för vissa småskaliga vind-, sol-, våg- och 
vattenkraftsanläggningar.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott 
för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten (EIFS 
2010:5) trädde i kraft den 1 oktober 2010 och 
ersatte de tidigare avbrottsföreskrifterna STEMFS 
2007:7. I den nya föreskriften har i huvudsak två 
ändringar genomförts. En justering har gjorts så att 
avbrottsrapporteringen skiljer på avbrott upp till 12 
timmar och avbrott som varar längre än 12 timmar 
eftersom sådana avbrott inte ska påverka intäktsra-
mens storlek. Vidare har en modernisering gjorts av 
uttagspunkternas klassificering med avseende på typ 
av kund. Uttagspunkter ska klassificeras enligt SNI 

nätområden varierar dock starkt, varför en direkt 
jämförelse mellan olika redovisningsenheter kan 
vara olämplig. Genom granskning av mindre 
delområden inom större redovisningsenheter, har 
delar av elnäten med lägre leveranssäkerhet kunnat 
identifieras. Avbrottsstatistik och åtgärdsprogram 
måste dock följas över en längre tidsperiod för att 
positiva trender ska kunna bekräftas.

Som en följd av den stränga kylan inträffade i 
januari 2010 ett antal strömavbrott på grund av 
överbelastningar i lokalnäten. EI har granskat två 
berörda företag och kunnat konstatera bristande 
rutiner och bristfällig nätplanering för nätavsnitt 
med stor övergång från oljepannor till uppvärmning 
med värmepump. Berörda nätföretag har inkommit 
med detaljerade handlings- och åtgärdsplaner för att 
undvika framtida leveransavbrott i liknande 
situationer, och dessa har bedömts vara tillräckliga. 
Myndigheten kommer dock särskilt följa utveck-
lingen av leveranssäkerheten i berörda nätavsnitt.

Kvalitet på avbrottsdata
Under året slutfördes granskningen av kvaliteten på 
avbrottsdata som inleddes 2009. Granskningen 
avsåg den avbrottsstatistik som nätföretagen årligen 
rapporterar till myndigheten. Efter en inledande 
granskning valdes 21 nätföretag ut där komplette-
rande uppgifter ansågs nödvändiga. Granskningen 
visade att de avbrottsdata som nätföretagen 
rapporterar om kan ha bristande kvalitet, främst 
beroende på de rutiner som nätföretag använder vid 
registrering av avbrott i sina system. Förutsättning-
arna för registrering av avbrottsdata har dock 

Färre långa elavbrott 
• Under 2008 drabbades 26 000 elkunder av elavbrott som var längre än 24   
 timmar. Under 2007, då stormen per orsakade stor förödelse, drabbades 
 200 000 kunder av elavbrott som var längre än 24 timmar. Det framgår av   
 Ei:s senaste granskning av leveranssäkerhet. 
• Den 1 januari 2011 införs nya lagkrav som innebär att inga elavbrott ska vara  
 längre än 24 timmar. Elnätsföretagen har gjort stora investeringar i bland annat  
 nedgrävning av kablar för att klara kraven. Företagen redovisar också stora  
 investeringar framöver för att öka leverenssäkerheten ytterligare.
• Ei bedömer att leveranssäkerheten i Sverige är god. Under 2008 drabbades  
 kunder i tätort av i genomsnitt 0,3 avbrott. på landsbygden var leveranssäker- 
 heten dock väsentligt sämre med i genomsnitt 1,3 avbrott per kund. 

TIllSYn Och PRÖVnInG
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Tillsyn av mätning och rapportering av el
Sedan den 1 juli 2009 är alla nätföretag skyldiga att 
minst en gång i månaden läsa av elmätarna hos alla 
elkunder med en säkring upp till 63 ampere (A). 
Mätning och rapportering av mätvärden är en 
förutsättning för att kunderna på elmarknaden ska 
få fakturor som baseras på faktisk förbrukning. 

EI inledde i december 2009 tillsyn över de fem 
största elnätsföretagens inrapportering av mätvär-
den. Hos fyra av elnätsföretagen konstaterades 
brister i mätvärdeshanteringen, och vi förelade 
berörda företag att komma in med handlingsplaner 
till oss. Handlingsplanerna kom in till myndigheten 
i juni. Angivna åtgärder ska vidtas senast till 
årsskiftet, och de inkomna handlingsplanerna följs 
upp i början av 2011.

Under hösten inleddes en ny tillsynsomgång. 
Urvalet av tillsynsobjekt gjordes utifrån Affärsverket 
svenska kraftnäts listor över saknade mätvärden 
från elnätsföretagen. Tio elnätsföretag valdes ut för 
att kontrollera att företagen uppfyller regelverkets 
krav på månadsvis avläsning. EI konstaterade brister 
i mätvärdeshanteringen hos fyra av elnätsföretagen 

2007 (svensk näringsgrensindelning 2007). För att 
kunna skilja SNI-klassningsbara uttagspunkter från 
övriga uttagspunkter används 6-ställiga koder i 
stället för de 5-ställiga koder som används vid 
SNI-klassning. Noterbart är även att EI vid det 
första inrapporteringstillfället enligt den nya 
föreskriften (mars 2011) får tillgång till avbrottsdata 
på kundnivå vilket inte varit möjligt tidigare.

Risk och sårbarhet 
Sedan 2006 ska alla elnätsföretag göra risk- och 
sårbarhetsanalyser och upprätta åtgärdsplaner enligt 
krav i ellagen. Under året tog myndigheten fram 
föreskrifter för att vägleda företagen i detta arbete. 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och 
åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten 
(EIFS 2010:03) gäller från den 1 juli 2010. Genom 
arbetet med risk och sårbarhetsanalyser och 
genomförandet av upprättade åtgärdsplaner ska 
leveranssäkerheten i de svenska elnäten förbättras. 
Uppföljning av åtgärdsplanerna kommer att ha stor 
betydelse vid tillsynen av leveranssäkerheten.
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samhet, (EIFS 2010:1) trädde i kraft den 31 mars 
2010, och samtidigt upphörde STEMFS 2007:4 att 
gälla. I den nya föreskriften samlades all redovisning 
för fjärrvärmeverksamheten som företagen ska 
rapportera in till EI. Redovisningen ska dels bestå av 
årsrapporten som avser hela verksamheten, dels av 
rapport om drift- och affärsförhållanden som avser 
verksamheten per prisområde. Den 11 november 
publicerade vi företagens redovisning för verksam-
hetsåret 2009. Fjärrvärmeföretagen är enligt 
fjärrvärmelagen (2008:263) skyldiga att upprätta en 
årsrapport och en rapport om drift- och affärsför-
hållanden, och lämna in den årligen till EI.

naturgas
Under året publicerades rapporten Förhandspröv-
ning av gastariffer (EIR 2010:14). 

Under året har EI slutfört handläggningen av 
koncessionsansökan för gasledningen Skanled och 
föreslagit regeringen att medge den sökta koncessio-
nen. 

Tillsynen av gasnätföretagens intäkter har 
genomförts under året utifrån en ny metod. 
Granskningen kommer att fortsätta under 2011. 
Den slutliga bedömningen sker när myndigheten har 
kunnat ta hänsyn till utvecklingen under 2010–
2012. EI har på uppdrag av regeringen föreslagit 
ytterligare åtgärder för att främja överföring av 
biogas i de befintliga gasnäten.

och förelade i december berörda företag att lämna in 
handlingsplaner. 

Tillsyn över fjärrvärmeföretagens prisinformation 
Under 2010 utövade EI tillsyn över fjärrvärmeföre-
tagens publicering av prisinformation. EI:s tillsyn 
går ut på att granska om företagen följer bestämmel-
serna i lagen. Företagen ska se till att uppgifter och 
villkor om priser finns enkelt tillgängliga för 
fjärrvärmekunder och allmänhet. Myndigheten har 
föreskrivit att prisinformationen utöver vad som 
anges i fjärrvärmelagen också ska innehålla aktuella 
uppgifter för kundkategorierna småhus, flerbostads-
hus, lokaler och särskilda samfälligheter. Den 
aktuella prisinformationen ska publiceras på 
webbsidan, om sådan finns.

Vi kontaktade de företag som saknade korrekt 
prisinformation enligt ovan med en begäran om 
yttrande och åtgärdsplan för att publicera saknad 
prisinformation. Vidare kontaktades samtliga 
företag som saknar hemsida med en begäran om 
handlingar som rör prisinformation. Företagen 
korrigerade snabbt bristerna avseende publicering av 
prisinformation, och några förelägganden var inte 
nödvändiga att utfärda.

Redovisning av fjärrvärmeverksamhet 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverk-

Fjärrvärme

naturgas

TIllSYn Och PRÖVnInG
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KUnDInFORMATIOn

Ei ansvarar för att stärka kundernas ställning på el-, naturgas- 

och fjärrvärmemarknaden. Genom lättillgänglig och tillförlitlig

information ska kunden aktivt kunna välja elhandlare.

Därför driver vi elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att 

välja elhandelsföretag.

Aktiva kunder

På elpriskollen.se finns alla aktuella elpriser och 
villkor för de vanligaste avtalstyperna från samtliga 
elhandelsföretag i Sverige. 

Elpriskollen hade under året cirka 380 000 besök. 
Under samma period hade EI:s webbplats, www.ei.
se, cirka 159 000 besök. Vid 3282 tillfällen (antal 
artiklar/inslag i media) förekom Energimarknadsin-
spektionen i massmedia, jämfört med 1 029 tillfällen 
år 2009. EI publicerade under året ett trettiotal 
pressmeddelanden.

Den ökade synligheten har bidragit till att vi 
högre grad kunnat nå ut med information till 
kunderna via massmedia, och på så sätt kunnat 
bidra till aktiva kunder på energimarknaderna. 

Kanaler för aktiva kunder

Elpriskollen
Elpriskollen.se har drivits i EI:s regi i tre år. 
Sammanlagt har elpriskollen.se lockat 1 400 000 
besök.

Elpriskollen.se hjälper elkunder att jämföra 
elpriser och avtalsvillkor för de vanligaste avtalsty-
perna från samtliga elhandelsföretag i Sverige. På 
elpriskollen.se kan kunderna även få svar på frågor 
kring hur man går till väga för att byta elhandlare. 
Det är viktigt för elpriskollen.se att nå ut till ännu 
fler kunder eftersom aktivitet på elmarknaden 
stärker konkurrensen och pressar priserna. Verk-
samheten under året har fortsatt att bygga på 
kommunikation med branschen, deltagande på 
publika mässor, samarbete med konsumentföreträ-
dare, aktiv distribution av prisstatistik både vid 
inkommande förfrågningar och via ett månatligt 
pressmeddelande som beskriver elprisutveckling. 

Under verksamhetsåret har även arbetet påbörjats 
med att utveckla webbplatsen mot större tillgänglig-
het och bättre tjänster. Den nya versionen lanseras 
under våren 2011.

Faktablad
EI har som en del i arbetet med att erbjuda kunder 
lättillgänglig och tillförlitlig information publicerat 
fyra faktablad. Faktabladen finns tillgängliga på 
www.ei.se, delas ut vid publika mässor och bifogas 
även brevsvarsärenden. Faktabladen är ”Din totala 
kostnad för el”, ”Att välja elavtal”, ”När du ansluter 
dig till elnätet” samt ”Elnätsföretagens avgifter”.

Elrådgivningsbyrån
EI hade under året kontinuerlig kontakt med 
Konsumenternas elrådgivningsbyrå om frågor som 
berör slutkunderna på den svenska elmarknaden. 
Syftet med denna dialog är att fånga upp frågor som 
är viktiga för slutkunderna samt att hänvisa 
kunderna till den institution som bäst kan svara på 
frågor och hantera klagomål. EI bemannar också 
styrelsen för Konsumenternas elrådgivningsbyrå 
med vice ordförande och en suppleant.

Frågor och klagomål från allmänheten
Myndigheten tar varje år emot ett stort antal frågor 
från konsumenter på elmarknaden. 

Totalt har myndigheten under året svarat på 648 
skrivelser. Huvuddelen av skrivelserna handlar om 
frågor kring elnäten, elhandel samt frågor om 
mätning och rapportering. Cirka 60 % av ärendena 
avslutades inom två veckor. 

Endast en mindre del av alla skrivelser berör 
naturgas- och fjärrvärmemarknaden.

Stärka kundernas ställning
Under året har begreppet ”prosumer” diskuterats, 
både nationellt och inom EU. Innebörden av 
begreppet är att med småskalig elproduktion kan 
kunder vara både sin egen producent och konsu-
ment. EI utredde under året för- och nackdelar med 
nettodebitering. Med nettodebitering menas att 
elhandels- och elnätsföretag i debiteringen kvittar 
uttagen och inmatad el under en viss tidsperiod. Det 
finns i dag inte några regler om nettodebitering i 
Sverige. I rapporten Nettodebitering – förslag till 
nya regler för användare med egen produktion (EIR 

Kundinformation 
Genom våra informa-
tionsinsatser bidrar vi 
till att energikunder 
har god kännedom om 
marknaderna och om 
sina möjligheter att 
agera.



33ENERGiMARkNADSiNSpEkTioNEN | ÅRSREDoViSNiNG 2010



34 ENERGiMARkNADSiNSpEkTioNEN | ÅRSREDoViSNiNG 2010

redovisning både den ekonomiska redovisningen och 
redovisningen som rör drift- och affärsförhållanden, 
stärker kundernas förhandlingsläge och därmed 
kundernas ställning.

Intressenterna om eI
Utifrån visionen ”Till nytta för kunden med en 
nyckelroll för framtidens energimarknader”, och 
utifrån uppdraget att stärka kundernas ställning, 
genomfördes under året en intressentundersökning 
för att ta reda på mer om kundernas och energiföre-
tagens kännedom och kunskap om EI.

Aktiva kunder
Undersökningen visade att bara 3 av 10 av hushålls-
konsumenterna har besökt elpriskollen.se någon 
gång. Av dessa har 15% besökt elpriskollen.se de 
senaste 12 månaderna, de flesta besökare ger den ett 
gott betyg. Myndighetens webbsida har besökts 
endast av 3%. 

Av de tillfrågade på energiföretagen har 65% 
besökt ei.se. Nära 7 av 10 på företagen har också 
deltagit i möten anordnade av andra aktörer där EI 
har medverkat.

Undersökningen visar att hushållskonsumenterna 
är relativt aktiva när det gäller att se över sina 
elhandelsavtal. Resultatet indikerar att konsumen-
terna varit mer aktiva än vanligt. 32% uppger att de 
brukar se över hushållets elhandelsavtal minst en 
gång per år. Samtidigt har 46% tagit beslut om 
ändrat avtal under hösten 2009 och våren 2010.

 
Kontakt med energiföretagen
Undersökningen visar att så gott som samtliga 
tillfrågade personer på energiföretagen känner till EI 
och vad namnet står för. Över 7 av 10 instämmer i 
att vi fyller en viktig funktion på energimarkna-
derna och är en trovärdig avsändare av information. 
Många i energibranschen känner förtroende för EI, 
samtidigt som det finns en mindre grupp som inte 
har fullt förtroende. 7 av 10 uppfattar vår informa-
tion som tillförlitlig, men endast omkring hälften 
instämmer i att informationen är lättillgänglig samt 
att EI har kunnig personal. Drygt 7 av 10 på 
energiföretagen har varit i kontakt med EI under de 
senaste 6 månaderna och av dessa är 69% 
ganska/mycket nöjda med sina kontakter.

2010:23) föreslås att nätföretagen åläggs att kvitta 
inmatad och uttagen el under månaden. Kvittning 
av elnätsavgiften per månad innebär en besparing 
för en elanvändare med egen elproduktion på upp 
till cirka 400 kronor per år. EI:s uppfattning är att 
det inte är lämpligt att lägga en skyldighet på 
elhandlarna att kvitta uttagen och inmatad el.

Rapportens förslag skulle innebära en något 
förbättrad ekonomi för elanvändare med egen 
elproduktion. De föreslagna regelförändringarna 
kommer emellertid inte att på ett avgörande sätt 
förändra förutsättningarna för mikroproduktion. 
För att möjliggöra full nettodebitering, och därmed 
ytterligare öka lönsamheten i egen elproduktion, 
föreslås i rapporten att regeringen ger Skatteverket i 
uppdrag att utreda möjligheten att ändra skattereg-
lerna. Som ett led i att underlätta för småskalig 
produktion föreslås också att regeringen ger 
Energimyndigheten i uppdrag att utreda möjlighe-
terna för små elproducenter att själva på månadsba-
sis svara för den mätning och rapportering som 
ligger till grund för tilldelning av elcertifikat.

Ökad insyn för fjärrvärmekunder
Under året påbörjades arbetet med att ta fram en 
teknisk lösning för presentation av redovisningen av 
företagens fjärrvärmeverksamhet för kunder och 
allmänhet. Informationen kommer att omfatta nyck-
eltal om effektivitet i driften samt finansiella 
nyckeltal och information om priser.

Syftet är att nyckeltalen och underlagen ska 
användas av kunder och allmänhet dels vid en 
jämförelse mellan olika uppvärmningsalternativ, 
dels vid förhandlingar med fjärrvärmeföretagen om 
priser och andra villkor. Ökad insyn i företagens 

Våra intressenter 
Våra viktigaste intressenter är uppdragsgivare, energiföretag och kunder. Upp-
dragsgivare är Regeringskansliet. Energiföretag utgörs av både elnätsföretagen, 
som rapporterar in sina avgifter till oss och elhandelsföretagen, som rapporterar 
in priser och avtalsvillkor till elpriskollen.se. Vår vision går ut på att sätta kunden i 
fokus, och kunden kan vara energiföretag, industri och hushållskonsumenten (slut-
kunden). Under året har vi gjort en undersökning som visade att energiföretagen 
har god kunskap om Energimarknadsinspektionen och vår roll, medan myndighe-
ten inte är så känd bland allmänheten, det vill säga hos hushållskonsumenterna. 

KUnDInFORMATIOn
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Diagramet visar den reala totala 
kostnaden för en villakund med 
elvärme (årlig förbrukning  
20 000 kWh). 1996–1999 
används tillsvidarepris 
för elhandelpriset medan 
2000- baseras på rörligt pris. 
Nätavgiften anges per den 
1 januari varje år. kunden 
antas bo i en kommun med 
den högre skattesatsen för el. 
Elcertifikatavgiften är inräknad 
i elhandelpriset för åren 2003-
2006. Från och med 2007 ingår 
elcertifikat i elhandelpriset.

priset anges utifrån 
prisnivån år 2010.

källa: Ei, SCB, Skatteverket

Hushållskonsumenternas kännedom
I gruppen slutkunder har personer som helt eller 
delvis ansvarar för hushållets val av energileverantör 
deltagit i undersökningen. Resultatet visar att drygt 
3 av 10 har hört talas om EI, men få vet vad namnet 
står för.

Endast 6% känner till logotypen. De i gruppen 
som känner till oss tror främst att vi ansvarar för att 
övervaka och analysera energimarknaden, samt se 
till att nätavgifterna är skäliga. Hälften av de som 
känner till oss kan inte uttala sig om i vilken grad 
olika påståenden om EI stämmer in, utan svarar 
”vet ej”. En fjärdedel av de som känner till EI vet att 
vi tillhandahåller information om elmarknaden som 
privata elkonsumenter kan ha nytta av.

*Hela undersökningen, för såväl slutkunder som energiföretag, är 
genomförd som en onlineundersökning av YouGov i maj–juni 2010.
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Ei har aktivt medverkat till utformning av framtida regelverk på 

el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna. Under 2010 bidrog vi med 

sju förslag till förändringar i lagstiftningen på energimarknaden 

och en rad andra åtgärder för att förbättra marknadernas 

funktion. 

ÖVeRVAKnInG Och AnAlYS

Vi föreslog bland annat att samtliga elkunder med 
en årsförbrukning om minst 8000 kWh per år ska få 
sin elförbrukning registrerad per timme, vilket 
möjliggör en ökad förbrukningsflexibilitet, en 
starkare ställning för kunderna samt en ökad 
möjlighet för Sverige att uppnå uppsatta klimatmål.

Utöver lagförslagen föreslogs bland annat att ett 
särskilt forum för ökad insyn i elbörsens verksamhet 
för samtliga nordiska och övriga berörda reglermyn-
digheter ska inrättas.

Priser och transparens 
I vår tillsyn ingår att följa och analysera energi-
marknaderna. Det gör vi bland annat genom att 
årligen granska skäligheten i den nätavgift som 
nätföretagen tar ut av sina kunder.

I samband med att nätföretagen rapporterade in 
sina avgifter för 2010 gjorde EI en sammanställning 
och en analys av resultaten. I Utveckling av elnätsta-
riffer 2009–2010 (PM 2010:03) redogjordes för 
utvecklingen det senaste året och bakomliggande 
orsaker. 

Myndigheten utredde på uppdrag av regeringen 
frågor om timmätning av hushållskunder. I rappor-
ten Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden 
(EIR 2010:22) har vi gett en beskrivning av möjliga 
handlingsalternativ, konsekvenser för berörda 
aktörer och förslag på författningsförslag om hur 
timmätning kan införas för hushållskunder. 

På uppdrag av regeringen har vi även utrett frågor 
om övervakning och transparens på elmarknaden. I 
rapporten Övervakning och transparens på 
elmarknaden (EIR 2010:21) beskrivs hur dagens 
övervakning och transparens sker, och vi har 
analyserat särskilda problemställningar på elmark-
naden samt gett förslag på åtgärder. 

halvårsrapporter om utvecklingen på elmarknaden
EI tillhandahåller information om elmarknaden 
bland annat genom att publicera halvårsvisa 
rapporter om utvecklingen på marknaden. Syftet 
med rapporterna är att bidra till en ökad transpa-
rens och en ökad förståelse för elmarknaden genom 
att beskriva utvecklingen med samlad statistik. 
Rapporten Halvårsrapport om elmarknaden 
oktober–mars 2009/2010 (EIR 2010:09) publicera-
des i maj. I den beskrivs bland annat prisutveckling, 
elanvändning och elproduktion. I december 
publicerades rapporten Halvårsrapport om elmark-
naden april–september 2010 (EIR 2010:15), om 
utvecklingen på elmarknaden sommarhalvåret 2010.

Utvecklingen på el- och naturgasmarknaden
I juni publicerades rapporten Sveriges el- och 
naturgasmarknad 2009 (EIR 2010:12) som 
redogjorde för utvecklingen på el- och naturgas-
marknaden. Rapporten syftar främst till att uppfylla 
de rapporteringskrav som återfinns i EU-direktiven 
för de inre marknaderna för el och naturgas, och 
gäller situationen på dessa marknader. Rapporte-
ringskraven omfattar regleringsfrågor, konkurrens-
frågor och frågor om försörjningstrygghet. 

De uppgifter EI lämnar utgör grund för EU-kom-
missionens granskning av hur Sverige uppfyller 
kraven på EU:s inre energimarknad.

Statistik på webbplatsen
På myndighetens webbplats, www.ei.se, finns en 
statistiktjänst som uppdaterats varje månad. 
Ambitionen med den samlade statistiken har varit 
att att ge en så heltäckande bild av elmarknaden 
som möjligt. Arbetet med att utveckla statistiken 
och behandlingen av denna har bedrivits under hela 
2010 och fortsätter under 2011.

Analys av elavbrotten
Våren 2010 publicerades rapporten Leveranssäker-
het i elnäten – Statistik och analys av elavbrotten i 
de svenska elnäten 1998-2008 (EIR2010:05). 
Syftet med rapporten var att ge en statistisk 
redovisning och analys av de avbrottsdata som 
Sveriges runt 170 företag årligen rapporterar till EI 
för såväl region- som lokalnät. Av rapporten 
framgick att antalet elavbrott som var längre än 24 
timmar minskade kraftigt under 2008. Även om 

Följa och övervaka energimarknaderna

el

Medarbetare på Ei.

Övervakning och 
analys 
Genom våra analyser 
medverkar vi aktivt 
i utformningen av 
framtida regelverk på 
el-, naturgas- och fjärr-
värmemarknaderna.
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rapporten en bedömning av effekterna av stödsyste-
men för konvertering av olika uppvärmningssystem. 
Rapporten togs fram i samarbete med Energimyn-
digheten.

Biogas i naturgasnäten
Ett av årets regeringsuppdrag har varit att utreda på 
vilket sätt reglerna för inmatning av biogas i natur- 
gasnätet bör ändras. I rapporten Förändrade mark-
nadsvillkor för biogasproduktion (EIR 2010:17) 
konstateras att biogas har möjlighet att utgöra en 
viktig del i Sveriges omställning till ett förnybart 
energisystem. I rapporten föreslås nya regler för 
inmatning av biogas i naturgasnäten. Potentialen för 
svensk biogasproduktion överstiger vida nuvarande 
förbrukning av såväl naturgas som biogas. På sikt 
kan inhemsk biogas således bidra till att göra 
Sverige mindre beroende av fossil energi. Detta är i 
linje med det långsiktiga energipolitiska målet att 
biogas på sikt ska fasa ut naturgasen från den 
svenska gasmarknaden.

elnäten inte utsattes för några stormar under året 
kan det tyda på att elnätsföretagens investeringar 
började ge effekt för de mest utsatta kunderna.

Smarta mätare och intelligenta elnät
EI har på regeringens uppdrag utrett smarta mätare 
och intelligenta nät, i rapporten Anpassning av 
elnäten till ett uthålligt energisystem (EIR 2010:18) 
som publicerades i december. Uppdraget bestod i att 
utreda förutsättningarna för att ta vara på och 
nyttja de nya funktioner som en utbyggnad av 
smarta mätare skulle innebära, och vilka funktioner 
som det skulle uppställas krav på att smarta mätare 
ska uppfylla. Angående intelligenta nät så bestod 
uppdraget i att utreda hur deras framtida utbyggnad 
kan underlättas. Särskilt fokus låg på hur en 
utbyggnad av intelligenta elnät kan främja en 
övergång till ett uthålligt energisystem, samt på att 
identifiera hinder och lämna förslag till åtgärder 
som skapar förutsättningar för en effektiv utbygg-
nad och ett utvecklat användande av intelligenta 
elnät. 

Utvecklingen på fjärrvärmemarknaden
I juni publicerades rapporten Uppvärmning i Sverige 
2010 (EIR 2010:04). I den årligen återkommande 
rapporten om fjärrvärmemarknaden analyseras och 
beskrivs utvecklingen i relation till konkurrerande 
alternativ med avseende på priser, konkurrens och 
miljö samt behovet av en prisreglering. I rapporten 
framgick att den som värmer sin bostad med 
fjärrvärme har lägre månadskostnad än den som 
använder el, olja eller naturgas. Dessutom innehöll 

naturgas

Fjärrvärme
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Ei deltog under året aktivt i samarbetet med övriga nordiska 

och europeiska tillsynsmyndigheter genom samarbetsorganisa-

tionerna CEER, ERGEG och NordREG. 

InTeRnATIOnellT SAMARBeTe

EI var under året ordförande för det nordiska 
reglerarsamarbetet inom NordREG och för gruppen 
Retail Market inom ERGEG. Skapandet av en 
integrerad europeisk energimarknad tog ett steg 
framåt genom EU:s beslut om det Tredje inre 
marknadspaketet för el och gas, vars tillämpning 
startar den 3 mars 2011.

Internationellt arbete allt viktigare
EI:s roll är främst att delta i utformningen av ny 
lagstiftning inom EU. Under året bildades därför en 
särskild Internationell avdelning för att stärka intern 
samordning, både strategiskt och administrativt.

Påverka kundernas ställning
Det internationella samarbetet på EU-nivå sker 
inom de europeiska tillsynsmyndigheternas 
samarbetsorganisationer CEER och ERGEG. CEER 
har bildats på myndigheternas eget initiativ. ERGEG 
är en sammanslutning som fungerar som rådgivare 
till EU-kommissionen när det gäller hur den inre 
marknaden inom EU bör utvecklas. I mars 2011 
börjar den europeiska tillsynsmyndigheten ACER 
sin verksamhet, och ERGEG avvecklas (se fakta-
ruta).

Arbetet på nordisk nivå sker inom NordREG, och 
syftar till att vidareutveckla den nordiska elmarkna-
den både avseende råkraftsmarknaden och slut-
kundsmarknaden. Prioriteringar och val av 
fokusområden görs till viss del i samarbete med 
departementens Elmarknadsgrupp, som har till 
uppgift att följa upp beslut från Nordiska Minister-
rådet för energi. 

EI bedriver också ett omfattande arbete inom 
ramen för EU:s regionala initiativ, med fokus på 

Aktivt deltagande en förutsättning

Faktaruta ceeR, eRGeG, AceR

i Europa arbetar Ei inom tre samarbetsorgan:

1 Council for European Energy Regulators, CEER,  
 är en frivillig sammanslutning av Europas till- 
 synsmyndigheter för el och gas. CEER bildades  
 år 2000 och har 29 medlemmar (EU:s  27 med- 
 lemsstater samt island och Norge).

2 European Regulatoŕ s Group for Electricity  
 and Gas, ERGEG, är en rådgivande grupp till  
 EU-kommissionen, utsedd av EU 2003. Syftet är  
 att arbeta för en harmonisering av Europas  
 energimarknader för el och gas. 

3 The European Agency for the Cooperation of  
 Energy Regulators, ACER, skapades 2009 av EU  
 inom ramen för det Tredje inre marknadspa-
 ketet. ACER:s arbete startar den 3 mars 2011,  
 men under 2010 deltog Ei i förberedelserna. 

CEER:s syfte är att underlätta skapandet av en 
gemensam, konkurrenskraftig, effektiv och hållbar 
inre marknad för el och gas i Europa.

ERGEG:s syfte är att, i alla EU:s medlemsländer, 
åstadkomma gemensamma åtgärder för att imple-
mentera EU:s lagstiftning om el och gas.

ACER:s syfte är att komplettera och koordinera 
EU:s tillsynsmyndigheter för el och naturgas. Det 
innebär bland annat att delta i regelutvecklingen 
för Europas energinät; under särskilda omständig-
heter fatta bindande individuella beslut gällande 
tillgänglighet och driftsäkerhet för gränsöver-
skridande infrastruktur; vara rådgivare i olika 
energirelaterade frågor inom de europeiska insti-
tutionerna samt; övervaka och rapportera kring 
utvecklingen av Europas energimarknader.

Webbplats för CEER/ERGEG (gemensam):  
www.energy-regulators.eu

Därifrån nås även ACERS:s webb. 

Deltagande och  
engagemang 
Genom att delta aktivt 
och identifiera för 
Sverige viktiga förslag 
inom det nordiska och 
europeiska samarbetet 
samt genom att analy-
sera konsekvenserna för 
våra marknader, bidrar vi 
till utvecklingen av de 
nordiska och europeiska 
el- och naturgasmark-
naderna.
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22 länder har besökt eI under året 
Delegationerna kom från: Colombia, Etiopien, Frankrike, Guatemala, Japan, kina, kambodja, 
Laos, Mocambique, Nigeria, Rwanda, Ryssland, Serbien, Sierra Leone, Sudan, Sydafrika, Tan-
zania, Uganda, Ungern, USA, Vietnam, Zambia. 
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Omvärldsbevakning
En del av myndighetens internationella arbete är att 
bedriva omvärldsbevakning samt att ta emot 
utländska delegationer och informera om de svenska 
el- och gasmarknaderna liksom om myndighetens 
uppdrag. Vi har under året främst fokuserat på 
länderna i vår omedelbara omgivning, det vill säga  
de nordiska länderna samt de största och tongivande 
länderna inom EU, främst Tyskland, England och 
Frankrike. Därnäst följdes utvecklingen på energi-
området i övriga länder runt Östersjön, inklusive 
Ryssland och de andra länderna i Östeuropa som 
EU strävar att utveckla partnerskap med. 

hur påverkar vi?
Under året har det internationella arbetet fokuserat 
på framför allt konsumentfrågor, elhandel och 
efterlevnaden av EU:s regelverk. Vi var ordförande 
för en arbetsgrupp inom CEER/ERGEG och 
ansvarade för att sammanställa två rapporter på 
området (varav den ena publicerades 2010). Som 
representant för ERGEG:s konsumentfrågor deltog 
vi i en expertgrupp inom EU-kommissionen om 
integritets- och säkerhetsaspekter i förhållande till 
smarta energinät. 

Under året bidrog vi med underlag till regeringen 
med anledning av EU-kommissionens kritik av 
Sverige när det gällde efterlevnaden av EU:s 
regelverk för gas- och elmarknaderna (EU-kommis-
sionens motiverade yttranden avseende överträdelse 
av förordning (EG) nr 1775/2005 och förordning 
(EG) nr 1228/2003 med tillhörande riktlinjer). Inom 
elområdet har kritiken riktats mot de principer som 
används för kapacitetstilldelning på likströmsförbin-
delserna Baltic Cable och SwePol Link. Dessa 
principer ansågs inte vara tillräckligt marknadsbase-
rade och EI har därför analyserat dessa förhållan-
den. I rapporten Marknadsöppning av Baltic Cable 
och SwePol Link (EIR 2010:10), publicerad i maj 
2010, bedömdes att den marknadskoppling som 
inletts för Baltic Cable och som då planerades för 
SwePol Link tillgodoser huvuddelen av EU-kommis-
sionens påpekanden. Därefter arbetade myndigheten 
aktivt med att säkerställa marknadskopplingen av 
SwePol Link, som förverkligades i december 2010. 
Ytterligare ett arbete som berört efterlevnaden av 
EU:s regelverk är vår medverkan i rapporten Regula-
tion (EC) 1228/2003 Compliance Monitoring, 

sammankoppling av regionala marknader som ett 
första steg mot en integrerad energimarknad i 
Europa.

Det internationella arbetet för energi pågår i ett 
stort antal arbetsgrupper, på såväl nordisk som 
europeisk nivå. För att utnyttja våra resurser 
effektivt prioriterar vi deltagande i de grupper som 
varit särskilt viktiga för Sverige. Engagemang på 
projekt- och arbetsgruppsnivå är nödvändigt för att 
få inflytande över det arbete som bedrivs internatio-
nellt. Här lyfter vi fram goda svenska erfarenheter 
samtidigt som vi är öppna för andra länders 
utvecklingsarbete. Det gäller dels harmonisering 
som ser till flera länders möjligheter att agera på 
likartade villkor, dels att stärka kundernas ställning 
på energimarknaderna.

Prioriterade projekt
• CEER/ERGEG:

Smarta mätare, smarta nät, indikatorer för en väl 
fungerande slutkundsmarknad, kundklagomål, 
fakturafrågor, deltagande i uppbyggandet av den 
nya europeiska tillsynsmyndigheten ACER, 
benchmarkingrapport om ägaråtskillnad, 
flaskhalshantering, tioåriga investeringsplaner, 
transparens, uppföljning av Tredje inre marknads-
paketet, energieffektivisering och regionalt 
gränsöverskridande energisamarbete.

• NordREG:
En gemensam nordisk slutkundsmarknad samt en 
väl fungerande nordisk råkraftsmarknad.

engagemanget i siffror

Antal arbetsgrupper i NordREG och CEER/ERGEG där Ei:s medarbetare deltagit: 17
Antal medarbetare som arbetat internationellt under året: 21 (på hel- eller deltid)

Antal möten i CEER/ERGEG: 284 
Antal möten i NordREG: 54 

Antal arbetsdagar för möten i CEER/ERGEG: 665 
Antal arbetsdagar för möten i NordREG: 122 

Antal internationella konferenser där Ei deltagit aktivt: 15

InTeRnATIOnellT SAMARBeTe
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 Retail Market Monitoring for Electricity and Gas
• Pilot Framework Guidelines on Electricity Grid  
 Connection
• Final Advice on the Community-wide Ten-year  
 Electricity Network Development Plan
• GGP on Cost Estimation Methods 
• Position Paper on Smart Grids

NordREG: aktivt skribentdeltagande i 9 rapporter
• NordREG approach to the 3rd Legislative   
 Package on Retail and Consumer Issues
• Assessment of Nordel’s Revised Guidelines for  
 Transitional Peak Load Arrangements
• Harmonising the Balancing Market – Issues to be  
 considered
• Implementation Plan for a Common Nordic   
 Retail Market
• Grid Investments in a Nordic Perspective
• The Nordic Financial Electricity Market
• Common Nordic Retail Market - Organisation of  
 further work
• Nordic Market Report
• NordREG Memo on Price Peaks in the Nord Pool  
 Spot Market 

Dialog och transparens
2010 kännetecknades av en ökad dialog mellan 
Europas energimyndigheter och energimarknader-
nas aktörer. Transparensen i det internationella 
arbetet har stärkts genom medvetet förändrade 
arbetsmetoder. 

Inom NordREG remitteras som regel alla 
rapporter. Inom CEER/ERGEG publiceras rappor-
terna först i en remissversion för yttranden, därefter 
sammanställs alla synpunkter, offentliggörs, och 
slutligen sammanställs den färdiga versionen. På 
myndighetens webbplats har vi publicerat notiser 
vid varje yttrandetillfälle och vid den slutliga 
rapporten. 

Third Report 2010, där medlemsländernas uppfyl-
lande av EU:s regelverk redovisats och jämförts. 

Inom ramen för det Tredje inre marknadspaketet 
är en nyckeluppgift för CEER/ERGEG att medverka 
i processen som ska ta fram bindande riktlinjer för 
att underlätta gränsöverskridande handel med el och 
gas inom EU. EI deltog i utformningen av dessa 
riktlinjer och har medverkat som skribent i arbetet 
med ERGEG Pilot Framework Guidelines on Electri-
city Grid Connection. 

Ordförandeskap i nordReG
EI har under 2010 varit ordförande för NordREG. 
Förutom att leda arbetet i NordREG:s styrelse 
innebar ordförandeskapet ett arbete med verksam-
hetsplanering, administration och kommunikation. 
Merparten av de verksamhetsmål som ställdes upp 
för ordförandeskapsåret har uppnåtts. På uppdrag 
av Nordiska Ministerrådet för energi har bland 
annat analyser av förutsättningar för gemensamma 
nordiska nätinvesteringar presenterats, liksom en 
utvärdering av orsakerna till pristopparna vintern 
2009/2010 med förslag till åtgärder för att förbättra 
marknadens funktion i liknande situationer. Ett 
betydelsefullt mål har varit att ta fram en samlad 
plan för införande av en gemensam nordisk 
slutkundsmarknad till 2015. Under 2010 har 
omfattande samråd skett med marknadens aktörer 
och mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna och 
ett slutligt förslag till genomförandeplan har 
presenterats för de nordiska energiministrarna, som 
uttalat sitt stöd för det fortsatta arbetet. 

Rapporter
Inom CEER/ERGEG är EI representerad på högsta 
nivå genom både generaldirektören och chefen för 
internationella avdelningen, som deltar i besluten 
kring publicering av samtliga rapporter från dessa 
organisationer. Som aktiva skribenter har EI 
medverkat i följande: 

CEER/ERGEG: aktivt skribentdeltagande i 7 
rapporter
• Electricity Regulation (EC) 1228/2003 – Compli- 
 ance Monitoring 3rd Report 2010
• ERGEG final advice on Comitology Guidelines on  
 Fundamental Electricity Data Transparency
• Guidelines of Good Practice on Indicators for  
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Energimarknadsinspektionen startade i januari 2008 och har 

i dag cirka 100 medarbetare. kontoret finns i Eskilstuna, och 

sedan 2009 finns även ett mindre mötes- och arbetskontor i 

Stockholm. 

MeDARBeTARe Och ORGAnISATIOn

Medarbetarna har en nyckelroll

Vi är organiserade i nio avdelningar, fem sakavdel-
ningar och fyra avdelningar med stödkompetens. EI 
är i flera bemärkelser en ung arbetsplats, medarbe-
tarnas medelålder är drygt 40 år. Merparten av 
medarbetarna har en ekonomisk, juridisk eller 
teknisk kompetens på högskole- eller universitets-
nivå. Den administrativa personalen är betydelsefull 
i myndighetens arbete, inte minst eftersom så många 
ärenden hanteras (år 2010 var antalet ingående 
ärenden 2 832 och antalet utgående 1 758, se tabell 
Ärendebalans). Inte minst koncessionsprövningar 
kräver kvalificerat administrativt stöd. 

EI har en nyckelroll i utvecklingen av framtidens 
energimarknader, vilket ställer krav på kunniga och 
kompetenta medarbetare, med förmåga att utveckla 
nya arbetsmetoder. Arbetet bedrivs ofta i projekt-
form, med olika kompetenser från olika avdel-
ningar. 

EI hade vid utgången av år 2010 totalt 96 
medarbetare anställda. Under året slutade 12 
personer och 17 nyrekryterades. Under sommaren 
anställdes dessutom 7 personer för tillfälligt arbete. 

Kompetensförsörjning
Under året avsattes 1,5% av den totala arbetstiden 
till kompetensutveckling.

Insatserna på individnivå har varit av karaktären 
utbildningsaktiviteter inom sak- eller kärnverksam-
heten samt kompetensutveckling inom det adminis-
trativa området. Insatserna har varit anpassade 
utifrån varje individ, och planeras i dialog mellan 
chef och medarbetare. 

Centrala aktiviteter som genomförts är två
introduktionsutbildningar, sju tillfällen med
ärendehanteringsutbildning, en säkerhetsutbildning
samt sju tillfällen med brandskyddsutbildning. Ett 
särskilt utvecklingsprogram för kunskapsuppbygg-
nad inför den nya förhandsregleringen har inletts. 
En utbildning om tekniken i elnäten har genomförts 
för icke-tekniker. Utöver det genomfördes ett 
kunskapslyft i form av en obligatorisk utbildning för 
samtliga anställda i offentlighet och sekretess. 

Eftersom vårt arbete ofta sker i projektform, med 
både externa och interna referensgrupper, bidrar det 
till fördjupade kunskaper om arbetsområdet och 
värdefulla erfarenheter av samarbete. Vi har under 
året initierat ett särskilt kunskapssamarbete kring 
energimarknadsfrågor med framför allt externa 
intressenter. Genom internseminarier och inbjudna 
externa föreläsare, samt det internationella samar-
betet, har arbetet gett goda möjligheter till att 
bredda kunskaperna.

Under året fastställde myndigheten en modell för 
kompetensförsörjning som utvecklas vidare under 
2011. Modellen tar hänsyn till kompetensförsörjning 

Kön Antal anställda 
den 1 jan

Antal anställda 
den 31 dec

kvinnor 56 56

Män 35 40

Summa 91 96

Antal anställda 2010 den 1 jan samt den 31 dec, 
inklusive tjänstlediga

Antal anställda fördelat på ålder och kön

Andel 29 år  
och yngre

Andel 30–49 år Andel 50 år 
och äldre

Totalt per kön

kvinnor 8% 34% 17% 59%

Män 11% 21% 9% 41%

Totalt per 
åldersgrupp

19% 55% 26%

Medarbetare på avdelningen för Marknadsanalys.
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hetsplan 2010 och där aktuella mål och priorite-
ringar kommunicerades, dels två personaldagar i 
september/oktober, där syftet var kompetensutveck-
ling och andra för myndigheten strategiska frågor. 

Friskvård
Varje anställd har möjlighet att på arbetstid avsätta 
en timma i veckan för friskvård. 48 % av den 
tillgängliga friskvårdstiden har använts, 57 % av 
medarbetarna har utnyttjat hela eller delar av den 
fastställda friskvårdsersättningen.

Sjukfrånvaro
För samtliga medarbetare var sjukfrånvaron under 
året 2,4% av total arbetad tid. År 2009 var motsva-
rande siffra 2,9%, vilket innebär att den totala 
sjukfrånvaron sjönk något. Sjukfrånvaron för 
kvinnor är densamma som föregående år, 3,5% av 
den totala arbetstiden, medan sjukfrånvaron bland 
män nästan har halverats från 1,9% 2009 till 1%. 

både i ett strategiskt och i ett operativt perspektiv. I 
detta ingår en fortsatt ledarskapsutveckling. Ett 
strategiskt mål i styrmodellen för intern styrning och 
uppföljning är att kunna attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare. 

Nya policies
I kompetensförsörjning ingår både rekrytering och 
kompetensutveckling. Som en del i kompetensför-
sörjningen fastställde myndigheten både en
rekryteringspolicy och en introduktionspolicy under
året.

I rekryteringspolicyn beslutades att följande 
kriterier ska ligga till grund för myndighetens 
rekrytering: personliga egenskaper, kompetensbe-
hov, jämställdhetsaspekten, etnisk och kulturell 
mångfald samt framtida behov. I introduktionspoli-
cyn fastslogs ett antal obligatoriska introduktions-
moment, däribland säkerhetsutbildning, förvalt- 
ningsutbildning, övergripande myndighetsgemensam 
information samt ärendehantering. Utöver det 
fastställdes en introduktion som rör arbetsuppgif-
terna på respektive avdelning, där bland annat en 
fadder ska utses.

Intern utveckling 
Internt utvecklingsarbete är en ständigt pågående 
process för att motsvara omvärldens krav. Under 
året har två avdelningar infört biträdande funktio-
ner på chefsnivå och en avdelning har infört 
gruppledarfunktioner. Två nya avdelningar har 
bildats, en för kommunikationsfrågor och en för 
internationella frågor. 

Intern kommunikation
Det interna kommunikationsflödet bygger på både 
muntlig och skriftlig kommunikation. Myndighe-
tens intranät innehåller nyheter, styrdokument, 
service och stöd för anställda och nyanställda, 
övergripande kalendarium, kontaktuppgifter, 
personalsystem. Varje avdelning har haft egna 
avdelningsmöten (arbetsplatsträffar) kombinerat 
med korta myndighetsövergripande personalmöten 
en gång i veckan med all personal och ledning där 
aktuella frågor har tagits upp. 

EI har under året haft två obligatoriska och 
myndighetsövergripande personalsammankomster. 
Dels i februari, där en halvdag ägnades åt Verksam-

MeDARBeTARe Och ORGAnISATIOn
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Sjukfrånvaro med minst 60 dagar av total 
sjukfrånvaro

2008 57,6%

2009 25,7%

2010 29,9%
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Totalt

29 år eller yngre

Mellan 30–49 år

50 år eller äldre

Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per åldersgrupp

Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per kön

2008 kvinnor 2,1%

Män 0,4 %

2009 kvinnor 3,5 %

Män 1,9 %

2010 kvinnor 3,5%

Män 1,0%
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InsynsrådGD
Yvonne Fredriksson

Stf GD
Tony Rosten

Teknisk analys
Rémy kolessar

Tillstånd och 
prövning 

Roger Husblad

Tarifftillsyn 
Caroline Törnqvist

Marknadsanalys
Tony Rosten

Marknads-
övervakning 

Tommy Johansson

Rättsavdelningen 
Göran Morén

Verksamhetsstöd och 
utveckling

Johnny Henriksson

Internationella  
avdelningen

karin Widegren

Kommunikations-
avdelningen

ing-Marie olofsdotter 
Nilsson

Samtliga chefer utgör tillsammans 
med generaldirektören Energimark-
nadsinspektionens ledningsgrupp.

ledamöter i Insynsrådet 
(regeringsförordnande 1 augusti 2010–30 juni 2012) 
Enhetschefen Bo Andersson, pTS, chefsekonom, ekonomisk analys 
Professorn Lina Bertling, Chalmers, professor elteknik
Forskaren Erik Bjurström, Mälardalens högskola, lärare/forskare ledning och 
styrning
Fil.kand. Thomas Stääv, f.d. personaldirektör Astra Zeneca 
Konsulten Lars Hennix, ledning och styrning
Generaldirektören Lena Jönsson, Fortifikationsverket, GD
Näringslivsdirektören Eva Lilja, Eskilstuna kommun, näringslivschef

insynsrådet finns för att ha insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. 
Det har inga beslutsfunktioner. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och 
håller det informerat om myndighetens verksamhet.

MeDARBeTARe Och ORGAnISATIOn
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EI har granskat nätavgifterna för samtliga elnätsfö-
retag; det vill säga 180 redovisningsenheter varav 
sex regionnät, ett stamnät och 173 lokalnät. Med en 
ny metod för anslutningsavgifter har vi kunnat 
besluta om 1 492 anslutningsärenden under året, 
jämfört med 777 förra året. Volymen för konces-
sionsärenden liknar den från förra året, med 204 
beslutade ärenden. Sju företag har varit föremål för 
en fördjupad granskning avseende leveranskvaliteten 
av el. Antalet föreskrifter har ökat något från år 
2009. Totalt publicerades 30 rapporter, varav 24 i 

vår egen rapportserie (inklusive en pm om anslut-
ningsavgifter) och sex med vår aktiva medverkan 
inom det internationella samarbetet. Vår samlade 
bedömning är att årets prestationer tillsammans 
med övriga genomförda aktiviteter bidragit till 
respektive verksamhetsgrens inriktningsmål och till 
ett genomfört uppdrag.

Samtliga regeringsuppdrag är avrapporterade. Det ekonomiska 

resultatet och den samlade bilden av myndighetens presta- 

tioner visar att verksamhetsgren Tillsyn och prövning står för  

56% av myndighetens prestationer, internationellt samarbete 

för 20%, Övervakning och analys för nästan 18% och kund-

information för drygt 6%.

Fakta och prestationer

FAKTA Och PReSTATIOneR Medarbetare på avdelningen för Tarifftillsyn  
håller utbildning för elnätsföretag.

1 ekonomiskt resultat fördelat per verksamhetsgren 

Alla belopp 
i tkr

Fördelat per verksamhetsgren 2010* Resultat-
räkning
2010

Resultat-
räkning
2009

Resultat-
räkning
2008

Tillsyn och 
prövning

Kundinfor-
mation

Övervak-
ning och 
analys

Interna-
tionellt 

samarbete

intäkter av 
anslag

48 264 15 513 5 171 17 237 86 186 85 004 76 904

Övriga 
intäkter

3 946 423 1 268 1 409 7 046 2 599 4 992

kostnader 51 249 5 678 16 430 18 908 92 265 86 670 85 589

*motsvarande siffror saknas för åren 2008 och 2009 på grund av att myndigheten under 2010 beslutat om ny indelning av 
verksamhetsgrenar och prestationer.
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I tabellen redovisas intäkter och kostnader för 
avgiftsbelagd verksamhet för åren 2008–2010. 

*I beloppet 7 129 tkr ingår en rättelse med 1195 tkr 
som avser 4:e kv 2009. Distributionen av naturgas 
har ökat med 22% jämfört med 2009.  Anledningen 
till detta har varit kallare vinter 2010 som har lett 
till att två större produktionsanläggningar för el och 
fjärrvärme har använts i högre utsträckning.

naturgasavgifter 2010 2009 2008

Intäkter 7129* 3 057 3 235

Kostnader 6162** 2 124 3 367

Resultat 967 933 -132

Ackumulerat resultat 474 -493 -1 426

3 Avgiftsbelagd verksamhet (alla belopp i tkr)

En av anläggningarna togs i drift i slutet av 2009 
och fanns således inte med under hela 2009.

**Den främsta anledningen till ökade kostnader är 
en bättre bedömning av den redovisade tiden än 
tidigare år, en viss resursförstärkning samt ytterli-
gare konsultuppdrag.

FAKTA Och PReSTATIOneR

2 Prestationer volym och kostnad per verksamhetsgren (alla belopp i tkr)

Tillsyn och prövning Volym 2010 Kostnad 2010 tkr Volym 2009

Beslut koncessionsärenden 204 8 241 218

Beslut anslutningsärenden 1 492 3 990 777

Granskning av nätavgifter 180 2 480 178

Tillsyn över leveranskvalitet 
(antal granskade företag)

7 2 216 7

Rapporter 11 10 979 7

Föreskrifter 6 7 548 2

Kundinformation

Rapporter 2 3 777 0

Övervakning och analys

Rapporter 10 14 598 6

Internationellt samarbete

Rapporter 7 7 393 2
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UPPDRAG I ReGleRInGSBReV

1. Regelförenkling

Uppdrag: Under våren 2010 ska regeringen lämna 
en slutredovisning av det regelförenklingsarbete 
som bedrivits under mandatperioden.

Uppdraget redovisades i samband med att reger-
ingen i juni lämnade en slutredovisning av det 
regelförenklingsarbete som pågått åren 2006–2010. 
EI bistod Tillväxtverket i deras regelförenklingsupp-
drag, och kunde redovisa att för de företag som EI 
har tillsyn över har de administrativa kostnaderna 
minskat med drygt 30 %.

2. Det nordiska arbetet – genomförandeplan för en 
gemensam slutkundsmarknad
Uppdrag: EI ska gemensamt med övriga nordiska 
tillsynsmyndigheter ta fram förslag till en detaljerad 
genomförandeplan för de åtgärder som behöver 
vidtas för att nå målsättningen om en gemensam 
nordisk slutkundsmarknad till år 2015.

Uppdraget redovisades i juni i NordRegs rapport 
Grid investments in a Nordic perspective. Rappor-
ten var uppdelad i två delar; en kartläggning av 
skillnaderna i lagstiftning och tillståndsgivning i de 
nordiska länderna samt en analys av skillnaderna 
och möjliga lösningar för att finansiera gemen-
samma nätinvesteringsprojekt.

3. Det nordiska arbetet – handlingsplan för en 
gränslös nordisk marknad
Uppdrag: EI ska gemensamt med övriga nordiska 
tillsynsmyndigheter inom sitt verksamhetsområde 
fortsätta arbetet med att identifiera eventuella 
behov av förändringar i lagstiftningen, bedömnings-
kriterier och myndigheters befogenheter för att 
stärka det nordiska perspektivet när det gäller 
bedömningar vid tillståndshanteringen avseende 
investeringar av nordiskt intresse i elnät.

Uppdraget redovisades i mars i rapporten Nätinves-
teringar i ett nordiskt perspektiv (EIR 2010:03).

4. nettodebitering
Uppdrag: Enligt dagens regelverk ska in- respektive 
utmatning av el på koncessionspliktiga nät mätas 
och rapporteras separat till berörda parter. EI ska 

utreda vilka för- och nackdelar ett införande av en 
reglering om nettodebitering skulle innebära samt 
vilka effekter som detta skulle få för skyldigheten 
att betala energiskatt på el och andra eventuella 
konsekvenser.

Uppdraget redovisades i november i rapporten 
Nettodebitering – förslag till nya regler för elanvän-
dare med egen elproduktion (EIR 2010:23)

5. Gränsöverskridande elhandel
Uppdrag: EI ska analysera förhållandena för 
villkoren för nyttjande av förbindelserna Baltic 
Cables och SwePol Links tilldelade överföringska-
pacitet med utgångspunkt i de synpunkter som 
Europeiska kommissionen har lämnat.

Uppdraget redovisades i oktober i rapporten 
Marknadsöppning av Baltic Cable och SwePol Link 
(EIR 2010:10).

6. Timmätning av uttagskunder
Uppdrag: EI ska utifrån slutsatserna i den till 
regeringen redovisade rapporten ”Elkunden som 
marknadsaktör – åtgärder för ökad förbrukningsflexi-
bilitet” analysera vilka ekonomiska och legala 
konsekvenser en övergång till timmätning skulle 
innebära för elanvändare med ett säkringsabonne-
mang om högst 63 ampere, som i dag mäts månadsvis.

Uppdraget redovisades i november i rapporten Ökat 
inflytande för kunderna på elmarknaden  
(EIR 2010:22).

7. harmonisering av naturgaslagen
Uppdrag: EI ska utreda hur naturgaslagen 
(2005:403) bör ändras för att regleringen av 
elnätsföretagen och naturgaslagen så långt som det 
är möjligt ska harmoniseras.

Uppdraget redovisades i september i rapporten
Förhandsprövning av gastariffer (EIR 2010:14).

8. Biogas i naturgasnäten
Uppdrag: EI ska analysera behovet av eventuella 
kompletteringar i naturgaslagen i syfte att skapa 
förutsättningar för en framtida övergång till biogas 
i naturgasnätet.
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Uppdraget redovisades i oktober i rapporten 
Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion 
(EIR 2010:17).

9. Värmemarknad
Uppdrag: EI ska tillsammans med Energimyndighe-
ten analysera utvecklingen på fjärrvärmemarkna-
den i relation till konkurrerande alternativ på 
värmemarknaden med avseende på priser, konkur-
rens och miljö.

Uppdraget redovisades i juni i rapporten Uppvärm-
ning i Sverige 2010 (EIR 2010:04).

TIllKOMMAnDe ReGeRInGSUPPDRAG

1. Smarta mätare och intelligenta nät
Uppdrag: EI ska utreda, identifiera eventuella 
hinder och lämna förslag till åtgärder som skapar 
förutsättningar för en utbyggnad och ett utvecklat 
användande av smarta mätare och intelligenta nät.

Uppdraget redovisades i december i rapporten 
Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem 
(EIR 2010:18).

2. Undantag från kravet på nätkoncession för 
ledningar som överför el till laddningar för elfordon 
m m
Uppdrag: EI ska utreda möjligheten att i IKN-
förordningen, förordningen (2007:215) om 
undantag från kravet på nätkoncession enligt 
ellagen (1997:857) införa ett generellt undantag för 
ledningar som överför el till laddstationer för 
elfordon.

Uppdraget redovisades i november i rapporten 
Uppladdning för framtidens elfordon – Undantag 
från koncession för laddinfrastruktur (EIR 
2010:20).

3. Övervakning och transparens på elmarknaden
Uppdrag: EI ska beskriva och analysera aktuella 
frågor angående övervakning och transparens på 
elmarknaden.

Uppdraget redovisades i november i rapporten 
Övervakning och transparens på elmarknaden (EIR 
2010:21).

4. System för ursprungsmärkning av el
Uppdrag: EI ska inom ramen för befintligt regelverk 
pröva att åstadkomma en frivillig branschlösning 
för att samordna regelverken för ursprungsgarantier 
och ursprungsmärkning av el.

Uppdraget ska redovisas i oktober 2011.

5. Fakturering efter faktisk förbrukning
Uppdrag: EI ska lämna förslag till regler om 
fakturering efter faktisk förbrukning samt tidplan 
för att införa sådana krav. I sammanhanget ska 
utredas om det finns behov av att reglera  
mätperiodens längd. 

Uppdraget redovisades i mars i rapporten Fakture-
ring efter faktisk förbrukning och reglering av 
mätperiodens längd avseende fjärrvärme  
(EIR 2010:2).

äRenDeBAlAnS

Vi har minskat ärendebalansen med nästan 1000 
ärenden under året. Antalet nya ärenden var 2 877, 
den ingående ärendebalansen 2 832 och antalet 
utgående 1758. Antal beslutade ärenden var nästan 
4 000. Drygt 1000 ärenden är beslutade men ej 
avslutade, och anslutningsärenden för el står för 
drygt 800 av dessa. Det kan vara både nya och 
gamla ärenden som är föremål för överklaganden. 
Verksamhetsgrenen Tillsyn och prövning står för 
den allra största delen av årets ärenden. Bland annat 
som en följd av detta, men även på grund av lagkrav 
för anslutningsärenden, har EI valt ett tydligt 
uppföljningsfokus på särskilt tre typer av ärenden: 
nya koncessionsärenden, anslutningsärenden och 
brevsvar. 

Anslutningsärenden
Den största volymen ärenden gällde anslutningsä-
renden (Prövning, el i tabellen). Enligt ellagen ska 
beslut om ärenden som rör anslutningar till elnätet 
fattas inom fyra månader. På grund av en extrem 
ärendetillströmning och nya frågeställningar i 
ärendena har ellagens krav inte kunnat följas. Under 
2010 fattades därför i två steg beslut om en ny 
metod för att kunna effektivisera handläggningen. 
En stor del av de inneliggande ärendena har därför 

FAKTA Och PReSTATIOneR
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Ingående balans* nya ärenden 2010 Beslutade ärenden 
2010

Utgående balans* Beslutade ej  
avslutade ärenden

Stödjande och  
styrande

86 347 313 120 60

Administrativa ärenden 79 303 269 113 58

 inkomna 9 60 55 14 27

 Upprättade 70 243 214 99 31

Utredningar och  
remisser

7 44 44 7 2

 inkomna 7 40 41 6 1

 Upprättade 0 4 3 1 1

Tillsyn och prövning 2 668 1 787 2 913 1 542 966

Tillsyn – el 309 535 552 292 57

 inkomna 14 15 26 3 7

 Upprättade 295 520 526 289 50

Tillstånd - el 612 295 204 703 90

 inkomna 549 252 186 615 88

 Upprättade 63 43 18 88 2

prövning- el 1 723 209 1 492 440 801

 inkomna 1 723 209 1 492 440 801

Tillsyn och tillstånd - 
naturgas

15 24 17 22 6

 inkomna 13 10 2 21 5

 Upprättade 2 14 15 1 1

Tillsyn och redovisning 
– fjärrvärme

9 724 648 85 12

 inkomna 0 2 2 0

 Upprättade 9 722 646 85 12

Kundinformation 62 652 655 59 21

kundinformation, 
frågesvar

62 652 655 59 21

 inkomna 55 648 648 55 17

 Upprättade 7 4 7 4 4

Övervakning och 
analys

12 68 55 25 1

Övervakning och analys 12 68 55 25 1

 inkomna 4 49 39 14

 Upprättade 8 19 16 11 1

Internationellt  
samarbete

4 23 15 12 1

internationellt sam-
arbete

4 23 15 12 1

 inkomna 2 20 14 8 1

 Upprättade 2 3 1 4

Totalsumma 2 832 2 877 3 951 1 758 1 049

 inkomna 2 376 1 305 2 505 1 176 947

 Upprättade 456 1 572 1 446 582 102

*avser ej beslutade ärenden. 

4 ärendebalans

Upprättade ärenden är initierade av myndigheten, inkomna ärenden tillkommer på initiativ av andra.
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kunnat avgöras under andra halvåret 2010. Arbetet 
med metodutvecklingen fortsätter under 2011, så att 
beslut ska kunna fattas även i de kvarvarande 
ärendena. Målsättningen för 2011 är att 90% av 
ärendena ska avgöras inom den lagstadgade tiden.

ny linjekoncession
Angående ansökan om nätkoncession för ny linje 
(Tillstånd, el i tabellen) har EI under året formulerat 
en målsättning att beslut ska fattas inom sex 
månader från det att en komplett ansökan inkom-
mit. Myndigheten har utarbetat rutiner för remitte-
ring och remissbevakning för att i görligaste mån nå 
detta mål. Handläggningen blir dock i en del fall 
längre. Oftast beror detta på faktorer utanför EI:s 
kontroll, till exempel försenade remissvar eller 
bemötanden från sökande som tar tid. I andra fall, 
särskilt vid stora utbyggnader av stamnätet, är inte 
målet rimligt. I några ärenden saknas de nödvändiga 
förutsättningarna för att kunna fatta beslut: 
miljötillståndet för de vindkraftsparker som 
ledningarna går till har inte meddelats. Målsätt-
ningen för 2011 är att 80% av ärendena ska avgöras 
inom sex månader. Värt att notera är att balansen 
för dessa ärenden huvudsakligen består av ansök-

ningar om förlängning av linjekoncessioner. 
Regeringskansliet bereder just nu ett utredningsför-
slag som skulle innebära att linjekoncession gäller 
tills vidare med vissa möjligheter till omprövning. EI 
avser därför att behandla de aktuella ärendena i 
särskild ordning när den nya lagen träder i kraft, 
vilket förväntas ske tidigast under 2012.

Brevsvar
Antalet skrivelser, eller inkomna förfrågningar och 
klagomål (Kundinformation, frågesvar i tabellen) 
ökade med över 40% jämfört med de två senaste 
åren, vilket ställde krav på nya och effektiva 
arbetssätt. EI utvecklade under året nya rutiner för 
att öka kvaliteten och effektivisera arbetet med 
brevsvar. Målsättningen för 2011 är att 50% av 
dessa ärenden ska klaras av inom en vecka.

(Beräkningsmetod för ärendebalansen har ändrats 
från och med år 2010, och vi redovisar numera även 
egenupprättade ärenden. Värdena för 2009 års 
ärendebalans har omräknats enligt den nya metoden 
så att värdena ska vara jämförbara.)



Finansiell redovisning
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tkr  not 2010 2009

Verksamhetens intäkter   

intäkter av anslag 1 86 186 85 004
intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 6 873 2 368
intäkter av bidrag  99 120
Finansiella intäkter 3 74 112
Summa  93 232 87 603

   
Verksamhetens kostnader   

kostnader för personal 4 -54 800 -49 267
kostnader för lokaler  -4 694 -3 989
Övriga driftkostnader  -30 790 -30 094
Finansiella kostnader 5 -30 -45
Avskrivningar och nedskrivningar  -1 950 -3 275
Summa  -92 265 -86 670

   
Verksamhetsutfall  967 932

   
   
Uppbördsverksamhet   

intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten  -110 -40
intäkter av uppbörd  290 150
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet  -290 -150
Saldo  -110 -40

   
Transfereringar   

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag  500 738
Lämnade bidrag  -500 -738
Saldo  0 0

   
Årets kapitalförändring 6 857 892

Resultaträkning
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Balansräkning

tkr  not 2010-12-31 2009-12-31

TIllGÅnGAR   

Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utveckling 7 3 271 1 943
Summa  3 271 1 943
   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 698 1 191
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 9 1 322 1 376
Summa  2 020 2 567
   
   
Fordringar   
Fordringar hos andra myndigheter 10 1 065 1 253
Övriga fordringar  43 119
Summa  1 108 1 372
   
   
Periodavgränsningsposter   
Förutbetalda kostnader 11 1 365 1 099
Upplupna bidragsintäkter 12 0 8
Övriga upplupna intäkter 13 1 943 748
Summa  3 307 1 856
   
   
Avräkning med statsverket   
Avräkning med statsverket 14 -7 343 -12 296
Summa  -7 343 -12 296
   
   
Kassa och bank   
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  12 884 20 519
Summa  12 884 20 519
   
SUMMA TIllGÅnGAR  15 248 15 961

KAPITAl Och SKUlDeR   

Myndighetskapital   
Statskapital 15 60 0
Balanserad kapitalförändring 16 -604 -1 496
kapitalförändring enligt resultaträkningen 16 857 892
Summa  313 -604
   
   
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 297 85
Övriga avsättningar 18 585 0
Summa  881 85
   
   
Skulder m.m.   
Lån i Riksgäldskontoret 19 3 247 4 510
Skulder till andra myndigheter  3 492 2 438
Leverantörsskulder  2 915 5 130
Övriga skulder  822 827
Summa  10 475 12 904

Periodavgränsningsposter   
Upplupna kostnader 20 3 578 3 576
Summa  3 578 3 576
   
SUMMA KAPITAl Och SKUlDeR  15 248 15 961
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Redovisning mot anslag

Anslag 
(tkr) not Ingående Årets Indragning Totalt disponibelt Utgifter Utgående över-
  överförings- tilldelning enl  belopp  föringsbelopp
  belopp regleringsbrev    
Uo 21 1:1 Ramanslag       
Statens energimyndighet:       
Förvaltningskostnader       
ap.3 Energimarknadsinspektionen (ram)       
Förvaltningskostnader  6 285  -6 285   
       
Uo 21 1:5 Ramanslag       
Energiforskning       
ap.10 Strategisk energisystemkompetens på       
Energimarknadsinspektionen  1 961  -1 961   
       
Uo 21 1:10 Ramanslag       
ap.1 Energimarknadsinspektionen (ram) 21      
Förvaltningskostnader  6 653 89 962 -2 153 94 462 -86 686 7 776
       
       
Summa  14 899 89 962 -10 399 94 462 -86 686 7 776

ReDOVISnInG MOT InKOMSTTITel     
     
Inkomsttitel not    Inkomster
(tkr)
2714 Sanktionsavgifter  
  221 Straffavgifter  290
Summa  290

Anslagsredovisning
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Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat 
anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser före-
komma. 
   
    
TIlläGGSUPPlYSnInGAR   
    
Redovisningsprinciper   
    
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och 
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt 
ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovis-
ningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s före-
skrifter och allmänna råd till denna.    
 
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts 
som periodavgränsningsposter.    
    
kostnadsmässig anslagsavräkning  
    
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. 
år 2009 anslaget först vid uttaget  enligt undantagsbestäm-
melsen. Utgående balans år 2010 är, 692 tkr. 
    
    
Värderingsprinciper    
    
Anläggningstillgångar    
    
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade data-
program, förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner 
och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 
tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till 
lägst tre år.    
    
Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet 
uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyres-
kontraktet, dock lägst tre år.   
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. 
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad 
tillgången tas i bruk.     
    
Bärbara datorer kostnadsförs direkt, eftersom de inte uppfyl-
ler kriterierna för anläggningstillgång. Även persondatorer 
med en anskaffningskostnad under 20 tkr kostnadsförs 
direkt.     
    
Tillämpade avskrivningstider     
    
3 år Datorer och kringutrustning
5 år Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter 
5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet  
 Datorer och kringutrustning   
 Maskiner och tekniska anläggningar   
 Övriga kontorsmaskiner   
5 år inredningsinventarier   
    

Tilläggsupplysningar och noter

omsättningstillgångar   
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter indivi-
duell prövning beräknas bli betalda. 

Skulder    
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  

ersättningar och andra förmåner  

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag   
 
  Lön
Generaldirektör Yvonne Fredriksson 957
Ledamot Marknadsdomstolen
Ledamot kammarrätten
Ledamot Finansieringsdelegationen,  
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Styrelseledamot Svenska Energiekonomiska Föreningen
Förmåner 30
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tkr     
ReSUlTATRäKnInG  2010 2009
not 1 Intäkter av anslag
   intäkter av anslag 86 186 85 004
   Summa 86 186 85 004
    
not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  
   intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 1 80
   Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 6 872 2 288
   Summa 6 873 2 368
     
not 3 Finansiella intäkter  
   Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 74 112
   Summa 74 112
    
not 4 Kostnader för personal  
   Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och  
   andra avgifter enligt lag och avtal) 34 413 31 452
   Övriga kostnader för personal 20 387 17 815
   Summa 54 800 49 267
    
   Ökning av personalkostnader beror främst på att antalet anställda har ökat.  
    
not 5 Finansiella kostnader
   Ränta på lån i Riksgäldskontoret 20 41
   Övriga finansiella kostnader 10 4
   Summa 30 45
    
not 6 Årets kapitalförändring  
   Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott 967 932
   periodisering, uppbörd -110 -40
   Summa 857 892

Balansräkning    
    2010-12-31 2009-12-31
not 7 Balanserade utgifter för utveckling  
   ingående anskaffningsvärde  7 894 7 894
   Årets anskaffningar 1 984 0
   Summa anskaffningsvärde 9 878 7 894
   ingående ackumulerade avskrivningar  -5 951 -3 807
   Årets avskrivningar  -656 -2 144
   Summa ackumulerade avskrivningar -6 607 -5 951
   Utgående bokfört värde 3 271 1 943
     
not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet  
   ingående anskaffningsvärde  2 783 2 783
   Årets anskaffningar  409 0
   Summa anskaffningsvärde 3 192 2 783
   ingående ackumulerade avskrivningar  -1 592 -743
   Årets avskrivningar -902 -849
   Summa ackumulerade avskrivningar -2 494 -1 592
   Utgående bokfört värde 698 1 191
     
     
not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m.  
   ingående anskaffningsvärde  1 715 283
   Årets anskaffningar  338 1 432
   Summa anskaffningsvärde 2 053 1 715
   ingående ackumulerade avskrivningar  -339 -56
   Årets avskrivningar  -392 -283
   Summa ackumulerade avskrivningar -731 -339
   Utgående bokfört värde 1 322 1 376
      
not 10 Fordringar hos andra myndigheter  
   Fordran ingående mervärdesskatt 1 065 1 253
   Summa 1 065 1 253
 
     

noter
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noter
tkr
BAlAnSRäKnInG   2010-12-31 2009-12-31
not 11 Förutbetalda kostnader   
   Förutbetalda hyreskostnader 1 071 939
   Övriga förutbetalda kostnader 294 160
   Summa 1 365 1 099
     
not 12 Upplupna bidragsintäkter  
   inomstatliga 0 8
   Summa 0 8
     
not 13 Övriga upplupna intäkter  
   Övriga upplupna intäkter iS 0 270
   Övriga upplupna intäkter US 1 943 478
   Summa 1 943 748

not 14 Avräkning med statsverket  
   Uppbörd  
   ingående balans -220 -90
   Redovisat mot inkomsttitel -290 -150
   Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde  250 20
   Skulder avseende Uppbörd -260 -220
     
   Anslag i icke räntebärande flöde  
   ingående balans 169 -1 523
   Redovisat mot anslag  0 1 554
   Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde  -169 138
   Fordringar/ Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 169
     
   Anslag i räntebärande flöde  
   ingående balans -12 938 -11 869
   Redovisat mot anslag 86 686 87 361
   Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -89 962 -89 656
   Återbetalning av anslagsmedel  8 438 1 225
   Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -7 776 -12 938
     
   Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag  
   ingående balans 693 2 429
   Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln  0 -1 736
   Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 693 693
     
   Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken  
   ingående balans 0 0
   inbetalningar i icke räntebärande flöde  258 1 690
   Utbetalningar i icke räntebärande flöde -176 -1 532
   Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  -82 -158
   Skulder på statens centralkonto i Riksbanken 0 0
     
   Summa Avräkning med statsverket -7 343 -12 296

not 15 Statskapital  
   Årets anskaffning av anläggningstillgångar 60 0
   Utgående balans 60 0
     
   konst från Statens konstråd  
     
not 16 Balanserad kapitalförändring  
   ingående balans -1 496 -1 496
   kapitalförändring enligt föregående års resultaträkning 892 0
    -604 -1 496
     
   Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott 967 852
   periodiseringsdifferenser uppbördsverksamhet -110 40
   Summa 857 892

    
not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  
   ingående avsättning 85 163
   Årets pensionskostnad 254 -10
   Årets pensionsutbetalningar -42 -68
   Utgående avsättning 297 85
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noter
tkr
BAlAnSRäKnInG   2010-12-31 2009-12-31
not 18 Övriga avsättningar  
   Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder  
   ingående balans 481 0
   Årets förändring 104 0
   Utgående balans 585 0
     
   Avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder har 
   omklassificerats år 2010 enligt ESV:s handledning för personalkostnader. Dessa medel 
   redovisades tidigare som upplupna kostnader. Jämförelsetal har inte omräknats.  
     
not 19 lån i Riksgäldskontoret  
   Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.  
     
   ingående balans 4 510 6 263
   Under året nyupptagna lån 687 1 522
   Årets amorteringar -1 950 -3 275
   Utgående balans 3 247 4 510
     
   Beviljad låneram enligt regleringsbrev 12 000 15 000
     
not 20 Upplupna kostnader  
   Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 3 231 2 633
   Övriga upplupna kostnader 347 943
   Summa 3 578 3 576
     
  
   kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder har omklassificerats och 
   redovisas som avsättningar år 2010 enligt ESV:s handledning för personalkostnader.  
   Jämförelsetal har inte omräknats.  
     
    
AnSlAGSReDOVISnInG  
not 21 Uo 21 1:10 ap.1   
   energimarknadsinspektionen  
   Enligt regleringsbrevet disponerar Energimarknadsinspektionen en anslagskredit på 2 699 tkr. 
   krediten har inte utnyttjats. Energimarknadsinspektionen får disponera 2 699 tkr av det 
   ingående överföringsbeloppet, d.v.s 3% av föregående års tilldelning 89 962 tkr enligt regleringsbrevet.  
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(tkr) 2010 2009 2008
låneram Riksgäldskontoret   
Beviljad 12 000 15 000 14 000
Utnyttjad 3 247 4 510 6 263
   
Kontokrediter Riksgäldskontoret   
Beviljad  8 000 8 000 8 000
Maximalt utnyttjad  0 0 0
   
Räntekonto Riksgäldskontoret   
Ränteintäkter 74 112 571
Räntekostnader 20 41 27
   
Avgiftsintäkter   
Avgiftsintäkter som disponeras   
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 4 000 3 000 3 000
Avgiftsintäkter 6 873 2 368 3 235
Övriga avgiftsintäkter 0 0 1 116
   
Anslagskredit   
Beviljad 2 699 2 579 2 437
Utnyttjad 0 0 0
   
Anslag   
Ramanslag   
Anslagssparande 7 776 14 899 16 384
varav intecknat 0 0 0
   
Bemyndiganden   
Tillämpas ej   
   
Personal   
Antalet årsarbetskrafter (st) 83 78 66
Medelantalet anställda (st) 86* 80 72
   
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 088 1 068 1 222
   
Kapitalförändring**   
Årets 857 892 -3 763
Balanserad -604 -1 496 -1 601
   

* i medelantalet anställda är tjänstlediga ej inkluderade.   
   
**Fr o m år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring fr o m år 2009 består enbart av 
resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten och uppbördsavsnittet.

Sammanställning över väsentliga uppgifter



70 ENERGiMARkNADSiNSpEkTioNEN | ÅRSREDoViSNiNG 2010

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.

Eskilstuna 21 februari 2010

Yvonne Fredriksson
Generaldirektör
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