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Årsredovisning 2011

Energimarknadsinspektionen är 
tillsynsmyndighet över marknaderna 
för el, naturgas och fjärrvärme. 

Det här är vår redovisning av vad vi 
gjorde och åstadkom under 2011.



Det svenska elnätet är uppdelat  
i stam-, region- och lokalnät. 
Elnätet är ett monopol och därför 
behövs en oberoende och gran-
skande tillsynsmyndighet som EI. 
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Diskussionerna i riksdagen, på seminarier och i medierna kom att handla om vad 
avregleringen av elmarknaden egentligen hade betytt för konsumenterna. Energi-
marknadsinspektionen, EI, var flitigt anlitad att delta i debatten för att informera om 
vår syn på hur elmarknaden fungerar och hur den kan förbättras.  
 I mars lämnade elnätsföretagen in sina förslag till intäktsramar för den första 
reglerperioden i det nya systemet. Diskussionen var intensiv om vilka villkor EI  
borde tillämpa. Dessutom uppstod en intensiv diskussion om skillnaderna på elnäts- 
priserna, och om hur utjämningssystemet som ska minska skillnaderna mellan stad 
och landsbygd fungerar. Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten 
presenterades under våren. EI, som har haft sekreterare i utredningen, har lämnat ett 
remissvar i positiv anda till regeringen. På gasområdet har debatten mest handlat om 
biogas. EI har redovisat sin syn i en rapport och även flitigt deltagit i diskussionerna 
om vilken roll naturgasen behöver ha för att en större användning av biogas ska 
kunna realiseras.  

Elmarknaden

Det är bekymmersamt att förtroendet för elmarknaden sviktar. Ett lågt förtroende 
riskerar att leda till att kunderna inte tar aktiv del av de valmöjligheter som finns. 
Företagen behöver inte konkurrera lika hårt, omvandlingstrycket minskar och 
potentiella fördelar för konsumenterna uteblir. Aktiva kunder som litar på mark-
naden och dess aktörer är centralt ur ett miljö- och klimatperspektiv. En viktig 
uppgift för EI är att bidra till att förtroendet ökar, och under året har ett antal 
åtgärder vidtagits: oberoende observatörer i kärnkraftverkens styrelser har utsetts, 
ett insynsråd i elbörsen Nord Pool är tillsatt och ett energimarknadsråd med 
företrädare för kundorganisationer har bildats. Vår kundinformation har utökats 
med ett veckobrev med statistik och information om elmarknaden. Vi har också 
jobbat vidare med frågor relaterade till timmätning och smarta hem, för att kunna 
stärka kundernas ställning. 

Tillsyn till nytta för kunden – GD har ordet

Vintern 2011 var förtroendet för elmarknaden i gungning. Kyla, stillastående  
kärnkraftreaktorer och låga nivåer i vattenmagasinen ledde till höga elpriser.   
Den offentliga debatten var intensiv. 

Yvonne Fredriksson 

Generaldirektör 
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Förhandsregleringen av elnäten

För första gången har en kartläggning och värdering gjorts av hela Sveriges elnät. 
Med den metod som riksdagen fastställt så värderas elnäten till cirka 378 mrd kr i 
2010 års prisnivå. EI beslutade i oktober 2011 hur stora intäktsramar som krävs 
för att företagen ska få täckning för skäliga kostnader för att bedriva nätverksam-
het, samt ge en rimlig avkastning på det kapital som behöver bindas i verksamhe-
ten. Samtidigt begränsades företagens möjligheter att på kort sikt öka avgifterna 
oskäligt mycket för kunderna. Beslutet har överklagats av hälften av de ca 180 
elnätsföretagen. Avgöranden i förvaltningsdomstol väntar, men företagen måste 
tillämpa EI:s beslut från 1 januari 2012.

Koncessioner och anslutningsavgifter

I november kunde EI överlämna ett yttrande till regeringen med en rekommen-
dation om att Svenska kraftnät bör ges tillstånd att bygga den södra delen av 
Sydvästlänken, för att öka överföringen av el till södra Sverige och utjämna 
elpriserna mellan de fyra nya elområden som bildats. I december tillstyrkte EI att 
en mark- och sjökabel byggs till Litauen. Under året har vi tillstyrkt eller beslutat 
om 282 koncessioner för att bygga och driva elledningar. Genom en ny metod för 
prövning av anslutningsavgifter, har en stor mängd ärenden kunnat avslutas och 
handläggningstiderna kortats.

Fjärrvärme

Fjärrvärmekunderna har fortfarande en alltför svag ställning på marknaden.  
EI har tidigare bedömt att en reglering av fjärrvärmemarknaden behövs för att 
säkerställa att kundernas priser är skäliga. En utredning har under året presen-
terat förslag på hur kundernas ställning kan stärkas, dock påpekar vi i vårt  
remissvar att det inte är tillräckligt utan mer kan göras. 

Gas

EI har även tillsyn över gasnäten, det innebär bland annat att myndigheten ska se till 
att gasnätskunderna betalar skäliga avgifter. Granskningen av avgifterna görs för 
närvarande i efterhand. Under året har granskningen av de svenska gasnätsföretagens 
avgifter under 2009 redovisats. Under året har en större ägarförändring skett genom 
att Swedegas har förvärvat E.ON Gas del av transmissionsnätet på västkusten. 
Genom EI:s tillstånd blir Swedegas ensam transmissionsnätoperatör i naturgasnätet.
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Internationellt samarbete

I mars 2011 startade den nya EU-myndigheten ACER sitt arbete i Ljubljana, 
Slovenien. Syftet är att påskynda genomförandet av en inre marknad för el och gas 
inom EU och att få en skarpare tillsyn över marknaderna. De nationella tillsyns-
myndigheterna har en viktig roll i ACER, genom att pröva och godkänna förslag 
innan de beslutas.  Målet är gemensamma regler som möjliggör sammankoppling 
av regionala elbörser och utbyggnad av nya överföringsförbindelser för en utvidgad 
handel.  Ny lagstiftning genomfördes under 2011 för att införliva det tredje 
energimarknadspaketet. I slutet av året trädde en ny förordning i kraft, RWEMIT, 
som innebär nya övervakningsuppgifter för tillsynsmyndigheterna i EU. EI ska nu 
övervaka grossistmarknadens alla transaktioner.
 Det nordiska samarbetet fokuserar på att åstadkomma en gemensam elmarknad 
för slutkunderna. EI var 2011 sekreterare i den arbetsgrupp vars uppgift är att 
föreslå gemensamma regler och andra åtgärder för att elkonsumenterna i hela 
norden fritt ska kunna välja handlare i alla fyra länderna. Målet är att en ökad 
konkurrens ska leda till att nya tjänster utvecklas och att konsumenterna får bättre 
service och smidigare prisbildning. Det allt intensivare arbetet i styrelser och 
arbetsgrupper i de internationella organisationerna har gjort att EI under året 
kraftigt har förstärkt resurserna för det internationella samarbetet.   

Ett stort tack

Jag vill rikta ett stort tack till all personal på EI, som med stor kapacitet och 
arbetsglädje med råge har genomfört det arbetsprogram vi haft för 2011. Till- 
sammans har vi arbetat för vår vision att vår tillsyn ska vara till nytta för kunden. 
Till våra intressenter som bidragit till arbetet i referensgrupper och på annat sätt, 
vill jag skicka ett särskilt varmt tack, då jag vet att många av er har haft en ökad 
arbetsbörda genom den mängd remisser som skickats ut det gångna året, särskilt  
i det internationella samarbetet.
 År 2011 har varit ett bra år – trots väderrelaterade problem och kärnkraftens 
tillkortakommanden. Det har varit positivt att vi fått en intensiv debatt om el- 
marknaden. Det är viktigt att intresset är stort, för det handlar om genuint svåra 
frågeställningar och avvägningar mellan olika intressen - hur vi ska kunna säkra vårt 
behov av tillgång till el med så liten miljöpåverkan som möjligt och till rimliga priser. 

Eskilstuna i februari 2012

Yvonne Fredriksson
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EI:s arbete ska bidra till  
leveranssäkra nät, effektiva  
energimarknader och aktiva  
konsumenter. Vår uppgift är  
bland annat att pröva om  
avgifterna för att ansluta sig  
till elnätet är skäliga och att  
stärka energikonsumenternas  
ställning. 



18 januari 
EI startar ett energimarknadsråd med företrädare för 
både kunder och företag. Syftet är att skapa en bättre 
insyn och en ökad förståelse för myndighetens arbete.

1 juni 
EI beslutar om nya föreskrifter om krav på elöverföring 
av god kvalitet. Föreskrifterna klargör vilka störningar 
och brister i  spänningskvaliteten som nätägaren ska 
åtgärda och vilka som kunden själv ansvarar för.
Sedan tidigare innehåller föreskriften dels ett utökat 
funktionskrav och ett krav på att träd inte ska kunna 
falla mot regionnätsledningarna och förorsaka 
elavbrott.15 februari 

EI utser två oberoende observatörer i kärnkraftbolagens 
styrelser. De har bland annat till uppgift att övervaka 
att det inte sker något otillåtet informationsutbyte 
mellan kärnkraftverkens ägare. 28 juni 

De fyra största elnätsföretagen har förbättrat sin 
mätvärdeshantering efter krav på åtgärder från EI.

31 mars 
Elnätsföretagen lämnar in sina förslag om intäktsramar 
till EI, med anledning av den kommande övergången till 
förhandsreglering av elnätsavgifterna. 

13 juli 
EI presenterar en ny rapport om fjärrvärmemarknaden. 
Den visar att fjärrvärmekundernas kostnader ökat de 
senaste åren.

14 april 
EI föreslår enklare regler för interna elnät. Det innebär 
att handelsplatser, kommunala förvaltningar och andra 
aktörer kan få tillstånd att bygga och driva egna nät.

1 augusti 
Ellagen ändras. Lagändringen stärker elkonsu- 
menternas ställning och det blir tydligare vad av- 
talet med elhandlaren och elnätsföretaget innehåller. 
Exempel på uppgifter som alltid ska finnas med  
är villkoren för fakturering, betalning och upp- 
sägning.

24 maj 
Bevakningen och insynen av verksamheten i Nord Pool 
Spot förstärks genom att ett insynsråd bestående av de 
nordiska tillsynsmyndigheterna bildas. 

27 maj  
EI ansöker om förlängd tvångsförvaltning av Ekfors 
elektriska anläggning.

13 september 
Den nordiska samarbetsorganisationen NordREG 
föreslår att elhandlaren ska vara den huvudsakliga 
kontaktpunkten för elkunderna. 

Årets milstolpar
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1 oktober 
Ellagen ändras – det blir nu möjligt att byta elhandlare varje 
dag. Det innebär en förbättring för konsumenterna som  
genom en snabbare och enklare process kan vara mer aktiva  
på elmarknaden, något som på sikt kan bidra till bättre 
konkurrens och pressade priser.

23 november
Med anledning av en ny EU-förordning som ska 
motverka insiderhandel och marknadsmanipulation 
utökar EI övervakningen av elmarknaden. 

4 oktober 
I en rapport till regeringen föreslår EI nya regler för 
ursprungsmärkning av el som innebär att en elhandlare 
ska kunna visa varifrån elen kommer.

12 december
EI är i sitt remissvar positiv till förslaget att ge alla 
hushållskunder möjlighet att få sin el mätt varje timme. 
Timmätning kommer att införas stegvis.

13 oktober 
EI får i uppdrag att följa upp och analysera de prisskill-
nader som kan uppstå när Sverige den 1 november delas 
in i fyra elområden.

15 december 
Resultatet av EI:s granskning av elnätsföretagens avgifter 
för 2010 blir att 48 företag ska följas upp med fördjupad 
granskning.

31 oktober  
EI beslutar om hur stora intäkter elnätsföretagen får ha 
de närmaste fyra åren. Besluten innebär en övergång till 
förhandsreglering av elnätsavgifterna.

3 november
Fjärrvärme i konkurrens. EI skriver i ett remissvar till 
regeringen att fördelarna med ett tredjepartstillträde till 
fjärrvärmenäten överväger.

15 november
EI säger ja till att Svenska kraftnät bygger ny stamled-
ning i södra Sverige.

15 december 
Alla elkunder ska i framtiden få hela sin elkostnad samlad 
på en faktura istället för som idag då många får två fak- 
turor, en från elhandlaren och en från nätföretaget, enligt  
ett beslut av de nordiska tillsynsmyndigheterna (NordREG).

21 december 
EI säger ja till förbindelse med Litauen och föreslår att 
regeringen ger Svenska kraftnät tillstånd att bygga och 
driva en ny mark- och sjökabel, med syfte att binda 
samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska.

31 december 
96 av de ca 180 elnätsföretagen har överklagat EI:s 
beslut om hur stora intäkter de får ha de närmaste fyra 
åren, i samband med övergången till förhandsreglering 
av elnätsavgifterna.
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Den svenska energipolitiken bygger på samma grundpelare som energisam-
arbetet inom EU. Syftet är att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft  
och försörjningstrygghet. EI har, som en av flera myndigheter, till uppgift att 
genomföra åtgärderna inom energipolitiken. 
 I korta drag arbetar vi inom fyra verksamhetsområden: tillsyn och prövning, 
kundinformation, övervakning och analys samt internationellt samarbete.  

Tillsyn och prövning 
Granskning av el- och gasnätsavgifter är en viktig uppgift. Från 2012 beslutar 
EI i förväg om hur mycket elnätsföretagen får ta ut av sina kunder genom att 
sätta en intäktsram för fyra år i taget. Vi övervakar också leveranskvalitet och 
avbrottsrapportering i elnäten samt prövar och utfärdar koncessioner för el och 
gas. En annan uppgift är att pröva om avgifterna för att ansluta sig till elnäten 
är skäliga. 

Kundinformation
Aktiva konsumenter är viktigt för att ha väl fungerande energimarknader.  
EI:s uppgift är att stärka energikonsumenternas ställning. Vi driver även 
Elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.  
Enskilda kunder har även möjlighet att framföra klagomål på sin elhandlare, 
sitt elnätsbolag eller gasnätsföretag, till EI.  

Övervakning och analys 
EI analyserar utvecklingen på energimarknaderna och föreslår vid behov 
lagändringar eller andra åtgärder. Vi genomför ofta utredningar på uppdrag av 
regeringen, som syftar till att ta fram förslag på hur energimarknaderna kan 
förbättras. 

Internationellt samarbete 
Marknaderna för el och gas inom EU rör sig allt mer över landsgränserna. För 
att en gränsöverskridande marknad ska fungera behöver länderna i EU lösa 
tekniska, juridiska och finansiella frågor. EI deltar i EU:s lagstiftningsarbete.  
Vi samarbetar även aktivt med andra nationella reglermyndigheter.

Väl fungerande energimarknader

Energimarknadsinspektionen, EI, är tillsynsmyndighet över el-, gas- och fjärr- 
värmemarknaderna. Vår uppdragsgivare är regering och riksdag. Vi lämnar  
förslag på hur marknaderna och dess regelverk kan utvecklas. Vårt arbete ska  
bidra till leveranssäkra nät, effektiva energimarknader och aktiva konsumenter.

VÅRT UPPDRAG
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EI:s ansvarsområde 
regleras av svenska lagar 
och förordningar. Dessa 
kan i sin tur regleras på 
EU-nivå av EG-direktiv. 



Den nya tillsynsmetoden innebär att skäligheten i elnätsföretagens avgifter från 
och med 2012 granskas i förhand i stället för i efterhand. I oktober beslutade  
EI om hur mycket nätföretagen får ta ut i avgifter under åren 2012–2015.  
 Syftet var dels att ge företagens kunder förutsägbara avgifter, dels att göra det 
möjligt för företagen att investera och underhålla näten. Företagen ska på lång 
sikt kunna tillhandahålla stabila nät som håller god kvalitet. Parallellt sker 
granskningen av 2010 och 2011 års avgifter fortfarande i efterhand, utifrån 
uppgifter i elnätsföretagens årsrapporter. 
 För att garantera god kvalitet i den el som överförs till kunderna ställs krav 
både i ellagen och i EI:s egna föreskrifter. Tillsynen av leveranskvaliteten ska få 
nätföretagen att följa reglerna så att kunderna inte drabbas av för många eller 
för långa avbrott. 

Tillsyn elnätsavgifter

Elnät är en monopolverksamhet. De runt 180 företag som äger de svenska 
elnäten driver dessa med ensamrätt inom sina geografiska områden. Anled-
ningen till detta är att det skulle vara både samhällsekonomiskt och miljömäs-
sigt olämpligt att bygga parallella elnät.
 Eftersom det saknas konkurrens utövar vi tillsyn genom att granska skälig-
heten i den nätavgift som nätföretagen tar ut av sina kunder. Samtidigt ska vi 
också skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart elnät. 

Förhandsregleringen tillämpades för första gången
Förhandsregleringen av elnätsföretagens avgifter innebär att en prövning av ett 
företags samlade intäkter görs i förhand, det vill säga innan nättarifferna börjar 
gälla. Under året har samtliga elnätsföretag rapporterat alla de uppgifter som gör 
det möjligt att fastställa en intäktsram på förhand. EI har granskat företagens 
inlämnade uppgifter och inhämtat kompletterande uppgifter.

TILLSYN OCH PRÖVNING

Nya metoder för tillsyn och prövning

EI har under året arbetat med den nya metoden för tillsyn av elnätsföretagens 
avgifter. För tillståndsärenden har vi prioriterat ärenden som handlar om nya  
ledningar för anslutningar av förnybar energi samt fokuserat på att förbättra  
överföringskapaciteten. 

Kostnad Tillsyn och prövning, tkr

2011

51249 48 Mkr
(49%)

Verksamhetsgrenens andel av total kostnad,  
Mkr och procent
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Företagens ansökan, tillsammans med andra uppgifter som krävdes för att fatta 
beslut, rapporterades till EI i slutet av mars. Den sista oktober fattades beslut för 
samtliga lokal- och regionnätsföretag. I och med det har inspektionen bestämt 
nivån på de intäkter som elnätsföretag högst får ta ut av sina kunder för 
nätöverföringen under perioden 2012–2015. Ett fåtal elnätsföretag har, med 
anledning av särskilda skäl, fått ettåriga intäktsramar.
 I bedömningen har vi värderat dels vilka kostnadsökningar som är skäliga, dels 
vad som är en rimlig ersättning för det kapital som elnäten i Sverige motsvarar. 
Den schablonmetod som EI tagit fram representerar vad nätföretagen på lång sikt 
behöver för att kunna bibehålla god kvalitet i elnätet. På kort sikt uppstår 
emellertid behov av en utjämning av de tillåtna intäktsökningarna för att säkra 
kundernas intressen av en stabil utveckling av avgifterna. EI beslutade därför att 
tillämpa en övergångstid på fyra tillsynsperioder. Resultatet är att nätföretagen  i 
genomsnitt får öka avgifterna med 2 procent per år, exklusive inflation. Hälften 
av de ca 180 företagen har överklagat EI:s beslut.

Inrapportering via särskilt IT-system
I mars 2011 rapporterade elnätsföretagen in sina förslag till intäktsramar och 
övriga efterfrågade uppgifter. Inrapporteringen skedde via IT-systemet KENT 
(Kvalitet El Nät och Tariffer). En inledande granskning av de inrapporterade 
uppgifterna innefattade en rimlighetsbedömning av uppgifterna. De inlämnade 
uppgifterna jämfördes med en del av de uppgifter som elnätsföretagen tidigare 
lämnat till EI i sina årsrapporter. 

Föreskrifter och PM
Under året trädde EI:s föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med 
kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid 
fastställande av intäktsram (EIFS 2011:1) i kraft. Föreskriften anger vilka 
uppgifter som företaget ska redovisa till EI för beräkning av kvalitetspåverkan 
på intäktsramen.
I arbetet med förhandsregleringen har följande  
promemorior tagits fram: 
• Komplettering av normvärdeslista för anlägg- 
 ningar med spänning upp till och med 24 kV 
• Slutliga normvärden för elnätsanläggningar 
 i första tillsynsperioden 2012–2015 
• Ränta vid omräkning från kapitalkostnad till  
 löpande kostnad i förhandsregleringen 
• Intäktsram för Affärsverket svenska kraftnät 
 för tillsynsperioden 2012 
• Kalkylränta i elnätsverksamhet

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

TILLSYN OCH PRÖVNING

Förhandsregleringen - så går den till

Inrapportering 
- företagen rapporterar in 

uppgifter till EI.

Inledande granskning.

Inrapporterade uppgifter 
bedöms som orimliga.

Fördjupad analys, skälighetsbedömning.

Inrapporterade uppgifter 

Kontakt med företaget.

Eventuell omrapportering.

Eventuell kontakt 
med företaget.

Eventuell omrapportering.

Beslut om intäktsram.

bedöms som rimliga.

Förhandsreglering av elnätsavgifter 
- så går det till

Beslut koncessionsärenden  282  204 218

 427 1 492 777

 360 180 178
 

 68 7 11

 2 11 7

 3 6 2

Beslut anslutningsärenden

Granskning av nätavgifter

Tillsyn leveranskvalitet 
(antal granskade företag)

Rapporter

Föreskrifter

Antal 
2011

Antal
2010

Antal
2009

Prestationer volym och kostnad
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Kommunikation och dialog om förhandsregleringen 
Under utvecklingen av metoden för förhandsregleringen har EI kommunicerat 
både muntligt och skriftligt, med såväl elnätsföretag som andra intressenter. I 
juni ordnade EI en hearing avseende kalkylräntan och tillgänglig information 
har löpande publicerats på inspektionens webbplats. Som ett stöd för företagen 
vid inrapporteringen publicerades under året en Handbok för redovisning av 
intäktsram - förhandsreglering av elnätsföretag.  

Granskning av 2010 års avgifter i efterhand

Granskning av 2010 och 2011 års elnätsavgifter görs fortfarande i efterhand 
utifrån uppgifter i elnätsföretagens årsrapporter. Nytt från i år är att uppgifter 
som rapporteras i samband med förhandsregleringen (främst uppgifter om 
företagens kapitalbas) används för att göra en bättre analys av företagens 
tillåtna intäkter. I den analys som gjorts avseende 2010 års intäkter har 48   
lokalnätsföretag valts ut för fördjupad granskning – de bedöms ha tagit ut mer 
än vad som kan anses skäligt. För ytterligare sju företag har granskningen inte 
kunnat avslutas eftersom EI inte har haft tillgång till alla uppgifter. Landets 
samtliga regionnätsföretag har också meddelats om fortsatt tillsyn. En slutlig 
bedömning av om företagen tagit ut för mycket i elnätsavgifter eller inte görs 
2012 för hela fyraårsperioden 2008-2011.

Tillsyn av Svenska kraftnät

Även Affärsverket svenska kraftnät (SvK) omfattas av regelverket avseende 
förhandsregleringen av elnätsföretagens elnätstariffer. SvK har en ettårig 
tillsynsperiod vilket innebär att det inför varje år fastställs en intäktsram för 
kommande år.
 SvK lämnade in sitt förslag till intäktsram i februari 2011. EI:s förslag till 
beslut skickades den sista mars till regeringen, som därefter fattade beslut om 
2012 års intäktsram. Nästa år börjar ett nytt regelverk gälla och EI får då 
besluta direkt om intäktsramen. 
 I den nuvarande granskningen av SvK:s intäkter jämförs kalkylräntan för 
aktuellt år med det avkastningskrav som regeringen ställer på verksamheten.
 EI har under året godkänt Svenska kraftnäts metoder för att utforma balans-
ansvar för el och gas under perioden 1 november 2011 och tillsvidare. I enlighet 
med kraven i Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas pågår certifiering 
av stamnätsoperatör. Arbetet med certifieringen påbörjades under 2011 och 
kommer att slutföras under 2012.

Tillsyn leveranskvalitet

Att elnätsverksamheten bedrivs i monopol innebär att kunderna inte kan byta 
elnätsföretag. För att garantera en god kvalitet i den el som överförs till kunderna 
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Parametrar fastställs. 
Företagens nätavgifter 

och särredovisning 
inrapporteras.

Uppgifterna "filtreras" 
enligt fastställda 

parametrar för vad som 
ska granskas.

Fortsatt företagsspecifik 
bedömning med befintliga 
uppgifter samt kontakt med 
respektive företag vid behov.

Meddelande om 
fördjupad granskning

med förklarande 
uppgifter från företagen.

Beslut om justering av 
nätavgift.

Nätföretagens avgifter
bedömda som skäliga.

Ingen fortsatt granskning.

Nätföretagens avgifter
bedömda som skäliga.

Ingen fortsatt granskning.

Nätföretagens avgifter
bedömda som skäliga.

Ingen fortsatt granskning.

Steg 1
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Granskning av nätavgifterna år 2010 och 2011 
- så går det till
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ställs krav vad gäller leveranskvalitet, i både ellagen och EI:s föreskrifter. 
Med kvalitet i elleveransen menas alla typer av störningar – från betydande 
avvikelse i spänningen till långa och omfattande avbrott. Vår tillsyn över 
leveranskvaliteten syftar till att säkerställa att nätföretagen följer reglerna med 
syfte att minimera risken för att kunderna drabbas av avbrott eller andra typer 
av leveransstörningar. 
 Om något företag bryter mot regelverket är vår ambition att i första hand 
förmå företaget att vidta en rättelse, utan att vidta ”tvångsåtgärder”. Om detta 
misslyckas har inspektionen möjlighet att meddela förelägganden vid vite. Under 
2011 granskades 68 företag avseende leveranskvaliteten, jämfört med sju företag 
under 2010. Sju företag valdes 2011 ut för en fördjupad granskning, jämfört 
med fem företag år 2010.

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 2011:2) kompletterades under 2011 och började gälla 1 juli 2011. Här 
preciseras de basnivåer för vilken kvalitet på elen som både nätföretag och 
anslutna kunder ska kunna förvänta sig.
 Det blir allt vanligare att dålig spänningskvalitet leder till problem som också 
blir allt mer kostsamma. En utveckling som främst beror på att användningen 
av känslig elektronik (som kräver god spänningskvalitet) ökat. En annan 
anledning till utvecklingen är en ökad användning av elnätsanslutna produkter 
som ger upphov till olika typer av spänningsfenomen.
 EI:s föreskrifter klargör vilka störningar och brister som nätägaren ska 
åtgärda och vilka som nätkunden själv ansvarar för. 
 Sedan tidigare innehåller föreskriften dels ett utökat funktionskrav (utöver 
ellagens grundläggande krav att avbrottstiden aldrig ska överstiga 24 timmar), 
dels ett krav på att träd inte ska kunna falla mot företrädesvis regionnätsled-
ningarna och förorsaka elavbrott.

Tillsyn över leveranssäkerheten
I början av februari drabbades Sydsverige av vindstyrkor på över 30 meter per 
sekund. Stormen ”Berta” gjorde att närmare 120 000 elkunder blev strömlösa i 
Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. EI inledde en granskning 
av elavbrotten, vars slutsatser redovisades i promemorian Granskning om el- 
avbrotten i Sydsverige den 7-9 februari 2011 ”Stormen Berta”(EIPM 2011:06). 
 Granskningen visade bland annat att 14 013 av avbrotten varade längre än 
12 timmar och 1 624 av dessa varade längre än 24 timmar. Granskningen visade 
också att de flesta elavbrott åtgärdades relativt snabbt och att närmare 99 procent  
av alla kunder fick tillbaka sin el inom 24 timmar. Det kan jämföras med stormen 
”Gudrun” år 2005 då ett stort antal kunder var utan el i flera veckor. Samtidigt 
konstaterade EI att ett antal företag inte lyckades leva upp till det nya kravet i 
ellagen om att inga avbrott får vara längre än 24 timmar. Det berodde delvis på 
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att det hårda vädret förhindrade reparationsarbetet, men även brister i nätföre-
tagens förebyggande arbete kan ha spelat in. Bristerna handlar bland annat om 
hur nätföretagen gjort sina riskanalyser och hur de utifrån dessa analyser 
prioriterat sina åtgärder. Mot denna bakgrund har EI beslutat att särskilt 
granska risk- och sårbarhetsanalyserna och åtgärdsplaner hos alla de nätföretag 
som haft avbrott som varat längre än 24 timmar.
 Granskningen av stormen i februari visade även att ett antal av de avbrotts-
drabbade nätföretagen inte haft tillräckligt god leveranssäkerhet i ledningar som 
matar el till andra företags nätområden eller till större områden inom det egna 
lokalnätet. Det visade sig att stora kundgrupper varit beroende av enskilda 
matningsledningar och att dessa ledningar varit dåligt trädsäkrade. Dessa 
brister granskas ytterligare av EI.
 Det är främst elnäten i nordöstra Skåne och delar av Blekinge som haft längst 
avbrottstider. En förklaring är att det finns kvar en förhållandevis stor andel 
oisolerad luftledning i dessa områden.

Luftledningar en orsak
Bland de hårdast drabbade elnäten utgör andelen oisolerad luftledning mellan 
40–70 procent. Ytterligare en slutsats från denna granskning är att de så kallade 
regionnäten klarade sig betydligt bättre under den senaste stormen än under de 
tidigare stormarna ”Gudrun” och ”Per”. Det kan dels förklaras av att vindstyr-
korna var lägre, dels rimligen av nätföretagens åtgärder med värdesäkring av 
regionnäten. 
 Två andra mindre störningar som resulterade i att elkunder blev utan ström 
längre än 24 timmar i Roslagen och Skellefteå har också granskats.
  
Rapportering av elavbrott
Elnätföretagen har under 2011 och för första gången rapporterat uppgifter 
enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldig- 
het att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten 
(EIFS 2010:5). Modellen ger EI tillgång till avbrottsdata på kundnivå, något 
som tidigare inte varit möjligt. En rimlighetsbedömning av samtliga nätföreta-
gens data har gjorts, och utifrån denna granskning kontaktades ett tiotal 
företag som fick rapportera om sina uppgifter. 

Risk- och sårbarhetsanalyser
Sedan 2006 ska alla elnätsföretag göra risk- och sårbarhetsanalyser avseende leve- 
ranssäkerheten och utifrån dessa analyser upprätta åtgärdsplaner enligt krav i el- 
lagen. Under 2010 tog EI fram föreskrifter för att vägleda företagen i detta arbete.
 Under 2011 rapporterade nätföretagen för första gången in redovisningar 
baserade på genomförda risk- och sårbarhetsanalyser. En sammanställning av 
rapporterna publicerades i december 2012. Genom arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser och genomförandet av upprättade åtgärdsplaner är målet att 
leveranssäkerheten i de svenska elnäten ska förbättras. Uppföljning av åtgärds-
planerna kommer att ha stor betydelse vid tillsynen av leveranssäkerheten.
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Det svenska stamnätet 
2011. Stamnätet omfattar 
kraftledningar för 400 och 
220 kV med transformator-
stationer med mera, samt 
utlandsförbindelser för 
växel- och likström.
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Så kommer elen in i din 

bostad - från producent, 

via nät och transformato-

rer, till kunden
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Tillstånd för elnät

Elnätsverksamhet är ett legalt monopol, nätföretagen har monopol inom sitt 
geografiska område. Nätföretaget måste därför ha tillstånd för att bygga och 
använda sina elnät, så kallad nätkoncession. Nätkoncessionernas syfte är att 
säkerställa en rationell utbyggnad av elnäten med begränsat intrång på hälsa, 
miljö och natur. 
 Nätkoncession kan beviljas för ett område (områdeskoncession) eller för en 
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 handlagt under 2011 omfattade 
ledningar för att förbättra överföringskapaciteten i landet (främst ärenden om 
stamnätet) och ledningar för bland annat anslutning av förnybar energi. Gemen-
samt för tillkomsten av nya ledningar är en strävan efter ökad leveranssäkerhet. 
Under 2011 beslutade EI om totalt 282 koncessioner, jämfört med 204 koncessio-
ner år 2010.

Linjekoncessioner 
Arbetet har kännetecknats av en kraftig utbyggnad av anslutningar till vind- 
kraftverk. Dessa ärenden har hög prioritet för att möjliggöra en snabb nät- 
anslutning av förnybar elproduktion. Handläggningstiden understiger normalt 
sex månader.
 Handläggningen av en förstärkning av överföringsledningar från norra till 
södra delen av Sverige har pågått sedan våren 2010. Den nya ledningen, den så 
kallade SydVästlänken, är en nödvändig förstärkning av det svenska stamnätet 
som ger elkunderna i södra Sverige bättre leveranssäkerhet och på sikt även kan 
minska prisskillnaderna mellan de elområden som nyligen införts. I november 
lämnade EI sitt yttrande till regeringen avseende sträckan Nässjö–Hörby, där EI 
stödjer ansökan. 
 Energimarknadsinspektionen föreslog i december att regeringen ger Svenska 
kraftnät tillstånd att bygga och driva en ny 300 kilovolts mark- och sjökabel 
från Nybro i Kalmar län till svensk territorialgräns i Östersjön (NordBalt). 
Likströmsförbindelsen mellan Sverige och Litauen ska binda samman de tre 
baltiska staternas elnät med det nordiska.
 Ledningen är en del i arbetet med att skapa en effektiv och integrerad 
elmarknad i Europa, vilket bland annat behövs för att uppnå EU:s klimatpolitiska 
mål. Det ställer krav på god överföringskapacitet inom och mellan länderna i 
Europa. Idag är en kabel mellan Estland och Finland den enda förbindelsen 
mellan Baltikum och Norden. Den nya likströmsförbindelsen mellan Sverige och 
Litauen blir viktig för att stärka försörjningssäkerheten i Baltikum. Den teknik 
som används möjliggör också en framtida inkoppling av vindkraftparker till havs.

Ny linjekoncession  92

Förlängning av linjekoncession 36

Övriga beslut linjekoncession 42

Områdeskoncession 45

Överlåtelse av koncession 14 

Icke-koncessionspliktiga nät (IKN) 53

92 st
(32%)

36 st
(13%)

42 st
(15%)

45 st
(16%)

14 st (5%)

53 st
(19%)

Beslutade koncessioner fördelat på koncessionstyp.
antal och procent
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Områdeskoncessioner 
Mindre ledningar kan nätföretagen bygga med stöd av sin områdeskoncession. 
Ett omfattande arbete med att granska gränsdragningen mellan de olika 
områdena med hjälp av digital inläsning blev klart under hösten. Nu återstår det 
för nätföretagen att justera områdesgränserna. Korrekta områdesgränser är 
viktiga när nya kunder ska ansluta sig till elnätet.

Förlängd giltighetstid för koncessioner 
En områdeskoncession gäller normalt i 25 år och en linjekoncession i 40 år. 
När koncessionen går ut måste företagen ansöka om förlängning. Men även 
i väntan på ny koncession så driver företaget nätet i enlighet med det gamla 
tillståndet och verksamheten eller konsumenten påverkas inte. Energinäts- 
utredningen har dessutom i betänkandet Koncessioner för el- och gasnät  
(SOU 2009:48) föreslagit ändringar i ellagen som, om de genomförs, kommer 
att leda till att linjekoncessioner gäller tills vidare med vissa möjligheter till 
omprövning.  I väntan på en lagändring prioriteras förlängningsärenden  
därför inte lika högt som nya koncessioner.

Förändrade rutiner för koncessionshanteringen
En koncessionsansökan innebär en omfattande administrativ hantering av 
många handlingar. Ett arbete har därför inletts med syfte att förenkla vår 
administrativa hantering av koncessionsansökningarna. Bland annat vill vi 
kunna lägga ut remisshandlingarna på vår hemsida. Förändringarna kommer 
att innebära en förenkling för de sökande och underlätta för remissinstanser.

IKN – icke-koncessionspliktiga nät 
I de flesta fall är det endast nätföretaget i respektive område som får bygga ut 
elnätet och ansluta kunder. Undantagsregler gör det dock möjligt även för 
enskilda att bygga elnät för egen räkning. Det är även möjligt att i vissa fall 
ansluta andra kunder till dessa elnät.
 I juni 2010 fick EI i uppdrag av regeringen att se över undantagen och lämna 
förslag till förbättringar av regelverket. EI överlämnade i april slutrapporten  
i detta uppdrag: Bättre regler för interna elnät (EIR 2011:02). I rapporten fram-
lades förslag på vissa tillägg i redan befintliga undantag samt förslag om att nya 
undantag införs. Både handelsplatser och allmänna förvaltningar föreslås få 
bygga egna interna elnät. Rapporten behandlar även andra frågor som berör de 
aktuella undantagen. 
 EI har under året deltagit som föreläsare på flera konferenser och utbild-
ningar rörande koncessionsplikt och anslutning av förnybar energi. Vi har också 
fört en dialog med nätföretag och övriga aktörer genom såväl möten hos oss 
som besök ute i landet. Under våren uppdaterades vår handledning för konces-
sionsansökan. Handledningen Handbok koncessionsansökningar är ett stöd för 
den som vill ansöka om nätkoncession, och den finns publicerad på EI:s hemsida. 
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Prövning av anslutningsavgifter 
EI har under året fattat beslut i samtliga ärenden som omfattades av den 
schablonmetod för fastställande av anslutningsavgifter som beslutades 2010. 
Nya ärenden som omfattas av schablonmetoden hanteras inom den lagstadgade 
tiden fyra månader.
 Under året har arbetet fortsatt med att utveckla metoden för längre avstånd 
och högre säkringsstorlekar. Målsättningen för 2012 är att fastställa en metod 
för att snabbare kunna pröva anslutningsavgifter vid andra typer av anslut-
ningar, exempelvis för vindkraftverk och industrier.
 Användandet av schablonbelopp vid fastställande av anslutningsavgifter ska 
främja en enkel, snabb och framför allt förutsägbar handläggning av ärendena. 
Med metoden vet kunder och företag vad som gäller när de vänder sig till EI för 
att få sina anslutningsavgifter prövade. Detta ger både kunder och företag 
rimliga planeringsförutsättningar.

Mätvärdeshanteringen kontrollerades

Mätning och rapportering av mätvärden är en förutsättning för att kunderna på 
elmarknaden ska få fakturor som baseras på faktisk förbrukning. Sedan 1 juli 
2009 är alla nätföretag skyldiga att minst en gång i månaden läsa av elmätarna 
hos alla hushållskunder. Sedan 2009 har EI kontinuerligt utövat tillsyn över 
elnätsföretagens inrapportering av mätvärden. EI konstaterade under 2010 
brister i mätvärdeshanteringen hos fyra av de fem största elnätsföretagen och 
förelade därför företagen att vidta åtgärder för att förbättra hanteringen. EI 
granskade under 2011 på nytt de fyra företagen och hade då inte något att 
anmärka på, och avskrev tillsynsärendena. Under 2011 konstaterade EI brister 
hos ytterligare åtta elnätsföretag. Företagen kommer efter föreläggande in med 
handlingsplaner till EI under våren 2012.

Nya rättigheter för kunden 

Den 1 augusti infördes en rad nya bestämmelser i ellagen som ökar skyddet för 
landets elkonsumenter. Bestämmelserna rör både elnätsföretag och elhandlare. EI 
ska se till att de nya reglerna följs, och granskade under 2011 de fyra största 
elhandlarna; Bixia, E.ON, Fortum och Vattenfall som tillsammans har runt 2,5 
miljoner kunder. Granskningen visade att elhandlarna i stort följer de lagstadgade 
skyldigheterna, vilket är bra för konsumenterna. Samtidigt hittade EI brister hos 
samtliga elhandlare som de uppmanades att åtgärda. Bland annat  granskades  
elhandlarnas skyldighet att i avtalen ange vilka åtaganden de har gentemot 
konsumenten: villkoren för fakturering, betalning, förlängning och uppsägning  
samt villkoren för ersättning om elhandlaren inte uppfyller sina åtaganden. 

TILLSYN OCH PRÖVNING
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Några av de brister som vi uppmärksammat handlar om att företagen på sina 
fakturor inte upplyst konsumenterna om var de kan hitta information om sina 
rättigheter eller var de har möjlighet att lämna in klagomål. Andra brister som 
påpekades handlade om var konsumenten kan vända sig för att få mer informa-
tion eller hjälp med tvistlösning. I vissa fall framgick det inte tillräckligt tydligt  
i avtalet vilket faktureringsintervall man kommit överens om.

Tillsyn över fjärrvärmeföretagens prisinformation
Fjärrvärmeföretagen är enligt lag skyldiga att se till att uppgifter och villkor om 
priser finns enkelt tillgängliga för allmänheten. Myndigheten har föreskrivit att 
prisinformationen utöver vad som anges i fjärrvärmelagen ska innehålla aktuella 
uppgifter för kundkategorierna småhus, flerbostadshus, lokaler och särskilda 
samfälligheter.
 Under 2011 granskade EI om företagen följer bestämmelserna i lagen. Den 
aktuella prisinformationen ska publiceras på respektive företags webbsida - om 
sådan finns. EI 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.

Utvecklingen på naturgasområdet

Tillsynen av naturgasavgifterna sker i efterhand och baseras på de årsrapporter 
naturgasföretagen rapporterar till EI. Samtliga årsrapporter har granskats och 
bedömningen av avgifternas skälighet är påbörjade – bedömningen sker utifrån 
den metod som redovisats i EI:s rapport Bedömning av gasnätsföretagens 
tariffintäkter år 2009 (EIR2010:27).
 I oktober 2011 förvärvades E.ON AB:s innehav av högtrycksgasnät och 
anläggningen för gaslagring utanför Halmstad av Swedegas AB. E.ON:s 
koncessioner för transmission av naturgas har flyttats över till Swedegas AB.  
I och med förvärvet äger Swedegas AB hela högtrycksgasnätet samt anläggning 
för lagring av naturgas. 
 EI har deltagit i och följt arbetet med utredningen av Framtida Regelverk och 
Ansvarsförhållanden på Naturgasmarknaden i Sverige (FRANS), SOU 2011:46. 
I enlighet med kraven i Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas pågår 
certifiering av stamnätsoperatör. Arbetet med certifieringen påbörjades under 
2011 och slutförs 2012. 
 Tillsyn har skett över Svenska kraftnäts balansansvar för handel med 
naturgas i det svenska naturgassystemet. Som ett led i strukturförändringen  
i det svenska naturgasnätet kan balansansvaret flyttas från Svk till Swedegas. 
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Tillsyn och prövning

Nätföretagen har monopol på el- 
näten inom sitt geografiska område.  
Nätföretaget måste ha tillstånd för  
att bygga och använda sina elnät,  
så kallad nätkoncession.  
Syftet med koncessionerna är att  
säkerställa en rationell utbyggnad  
av elnäten med begränsat intrång  
på hälsa, miljö och natur. EI:s tillsyn  
består i att pröva och meddela till- 
stånd för lokal-, region- och stamnät.



Aktiva och medvetna kunder

Året präglades bland annat av en utveckling av Elpriskollen.se, mot bättre tjänster, 
enklare jämförelser mellan olika avtalstyper och större tillgänglighet. Sajten blev  
av branschföreningen Svensk Energi utsedd till den mest heltäckande och korrekta 
prisjämförelsesajten inom området. Sedan EI inrättades som en egen myndighet 
2008 har kännedomen om myndigheten ökat och vi har det senaste året blivit 
betydligt mer synliga. Under 2011 publicerade EI ett trettiotal pressmeddelanden 
och myndigheten förekom i digitala och tryckta medier vid över 5 332 tillfällen – en 
ökning med mer än 60 procent jämfört med året innan. 

Elpriskollen.se bidrar till aktivare elkunder

Elpriskollen.se hjälper hushåll att jämföra elpriser och avtalsvillkor för de van- 
ligaste avtalstyperna 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. Elpriskollen.se har drivits i EI:s regi i fyra år. Besöken har minskat 
sedan år 2009. Under de senaste åren har nya aktörer etablerat egna prisjämför-
elsesajter och konkurrensen om besökarna har ökat. De övriga aktörerna 
använder sig av uppgifter från Elpriskollen.se.
 Eftersom aktivitet på elmarknaden stärker konkurrensen och pressar priserna 
är det viktigt att Elpriskollen.se når ut till så många kunder som möjligt. Under 
2011 utvecklades en ny version av sajten som lanserades i september, och är 
anpassad till att Sverige från och med 1 november delades in i fyra elområden. 
En annan nyhet är att det nu går att hitta så kallade mixavtal, det vill säga avtal 
som blandar fast och rörligt pris.
 Verksamheten under året har fortsatt att bygga på kommunikation med 
branschen, samarbete med konsumentföreträdare och aktiv distribution av  
prisstatistik; vid inkommande förfrågningar, via ett veckobrev och ett månatligt 
pressmeddelande som beskriver elprisutvecklingen.

Faktablad

EI har som en del i arbetet med att erbjuda kunder lättillgänglig och tillförlitlig 
information publicerat fem nya faktablad i serien EI fakta. Faktabladen vänder 
sig till energikonsumenten och ger information om EI:s uppdrag, verksamhet och 
aktuella frågor som kan påverka konsumenterna. EI fakta sprids bland annat 
som bilagor i brevsvar och finns tillgängliga på www.ei.se. 

EI ansvarar för att stärka kundernas ställning på el-, naturgas och fjärrvärme-
marknaderna. Genom lättillgänglig och tillförlitlig information ska kunden aktivt 
kunna välja el- och gashandlare. Därför driver vi prisjämförelsesajten Elpriskollen.se 
som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag och elavtal.

KUNDINFORMATION

Kostnad Kundinformation, tkr

2011

10,5 Mkr
(11%)

Verksamhetsgrenens andel av total kostnad,  
Mkr och procent 

26



Följande fem faktablad har publicerats under året.

•	 Sverige	delas	in	i	elområden
•	 Du	som	har	fjärrvärme
•	 Import	och	export	av	el	
•	 Ram sätts för elnätsföretagens avgifter
•	 När	du	ansluter	ditt	hus	till	elnätet

Oberoende rådgivning stärker konsumenternas ställning

Hushållen har ett stort behov av oberoende rådgivning och information om 
elmarknaden. I EU:s el- och gasmarknadsdirektiv anges att medlemsstaterna ska 
se till att det inrättas gemensamma kontaktpunkter där konsumenterna kan få 
tillgång till nödvändig information om sina rättigheter, lagstiftning och 
möjligheter till tvistlösning. Ansvaret för att Sverige har en gemensam kontakt-
punkt vilar hos EI.
 Den 30 december tecknade EI en överenskommelse med Konsumenternas 
energimarknadsbyrå AB om att den skulle vara den gemensamma kontaktpunk-
ten för konsumenter på el- och gasmarknaderna. Energimarknadsbyrån är den 
instans där kunder kan få hjälp med pris- och avtalsfrågor.
 Syftet är att lättillgängligt tillhandahålla relevant information, till exempel 
om konsumenternas rättigheter. Med bättre tillgång till information ökar 
konsumenternas möjligheter att agera på marknaden. Det kan dessutom hjälpa 
till att öka konsumenternas förtroende för marknaden.
 EI är vice ordförande och en av huvudmännen i Konsumenternas
energimarknadsbyrå AB. EI hade under året kontinuerlig kontakt med byrån
om frågor som berör konsumenterna på den svenska elmarknaden.

Gemensam nordisk marknad

EI är involverade i ett antal internationella 
processer som har med kundernas ställning på 
energimarknaderna att göra, bland annat inom 
ramen för Nordic Energy Regulators (NordREG).

Arbetet med slutkundsmarknad intensifierades
EI arbetade under 2011 aktivt med ett projekt som 
syftar till att utveckla en gemensam nordisk 
slutkundsmarknad. Fokus för arbetet under året 
var att ta fram en målbild för den gemensamma 
slutkundsmarknaden.

KUNDINFORMATION

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

Några av årets insatser
•	 Elpriskollen.se	omgjord	och	förbättrad
•	 Veckobrevet	Läget	på	elmarknaden
•	 Månatligt	pressmeddelande	om	elprisutvecklingen
•	 Fem	faktablad	
•  	Trettiotal	pressmeddelanden
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NordREG presenterade i september 2011 en rapport med slutgiltiga rekommen-
dationer för den framtida marknadsmodellen. Kortfattat innebär rekommenda-
tionerna att kunderna i högre grad än idag ska vända sig till elhandlare och 
energitjänsteföretag när de agerar på elmarknaden.
 Företag som verkar på den fria marknaden bör ansvara för de delar av 
kundgränssnittet som avser produkter och tjänster på den fria marknaden. 
Nätföretagen har en fortsatt viktig roll på elmarknaden, men deras roll bör 
begränsas till att möjliggöra en väl fungerande marknad. Deras uppgift i 
kundgränssnittet bör vara att informera och lösa problem som är strikt 
nätrelaterade, till exempel i frågor som rör kundernas fysiska anslutning till 
nätet, mätarfrågor, leveranskvalitet, avbrott med mera.
 NordREGs arbete med att ta fram en målbild för den gemensamma markna-
den har präglats av dialog med nordiska branschföreträdare – representanter för 
såväl små som stora nätägare och elhandlare har aktivt deltagit i de arbetsgrup-
per som satts samman.

Kraftig ökning av frågor från allmänheten

EI tar varje år emot ett stort antal frågor från elmarknadens konsumenter. 
Totalt har myndigheten under året svarat på 887 skrivelser, så kallade brevsvar. 
Merparten av dessa  handlar om frågor kring elnätsavgifter och elpriser.  
80 procent av ärendena avslutades inom två veckor. Endast en mindre del av  
alla skrivelser berör naturgas- och fjärrvärmemarknaden.

Ökad insyn för fjärrvärmekunder

En ökad insyn i fjärrvärmeverksamheten stärker kundernas ställning gentemot 
fjärrvärmeföretagen. Under året pågick ett arbete med att ta fram en teknisk 
lösning för presentation av redovisningen av företagens fjärrvärmeverksamhet 
för kunder och allmänhet.
 Informationen kommer att omfatta nyckeltal 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. Uppgifterna kommer att presenteras på EI:s 
webbplats under 2012. Genom att få en ökad insyn i företagens redovisning 
stärks kundernas förhandlingsläge och de får en starkare ställning på marknaden.

KUNDINFORMATION
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Energimarknadsrådet

Rådet, som består av representanter för kunder och företag, bildades i januari och 
syftar till att öka insynen i vårt arbete och ge uppslag till framtida tillsynsinsat-
ser. Rådet ska också kunna komma med förslag till forskningsinsater som kan 
bidra till Energimarknadsinspektionens uppdrag att utveckla marknaderna för 
el, gas och fjärrvärme. 

I rådet är följande organisationer representerade: 

KUNDINFORMATION

• Energigas Sverige
• Fastighetsägarna 
• Företagarna
• HSB:s riksförbund
• IPSO User Sweden
• Konkurrensverket
• Konsumentverket
• Lantbrukarnas  
 Riksförbund
• Lantmännen
• Oberoende elhandlare

• PRO – Pensionärernas  
 Riksorganisation (från  
 och med 2012) 
• Riksbyggen
• SABO – Sveriges Allmän- 
 nyttiga Bostadsföretag
• Svensk Energi
• Svensk Fjärrvärme
• Svenskt Näringsliv
• Sveriges Konsumenter 
• Villaägarnas riksförbund

Så går inrapporteringen till Elpriskollen.se till
– från elhandlare via EI till konsumenten

Där rapporterar elhandlaren in 
sina  priser och avtalsvillkor.

Elhandlare loggar in med 
e-legitimation på ei.se.

Uppgifterna lagras i EI:s 
system ELIN.

Från ELIN går ändringarna 
automatiskt till Elpriskollen.se.

På Elpriskollen.se 
kan konsumenten sedan 
jämföra priser och avtals-

villkor mellan alla Sveriges 
elhandlare.

Elpriskollen.se
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Nya regler har börjat gälla som ska motverka insiderhandel och marknadsmani-
pulation på elmarknaden. Det innebär bland annat att producenter, elhandlare 
och andra aktörer på elmarknaden ska rapportera olika slags data till EI, 
exempelvis ska alla elhandlare rapportera alla transaktioner och bud. Under året 
tog vi fram nya regler för hur elhandlare ska redovisa elens ursprung för elkonsu-
menterna, något som gör det tydligare för både elhandlare och elkonsumenter vad 
som gäller.  

Priser och transparens

I EI:s tillsyn ingår att följa och analysera energimarknaderna. Det gör vi bland 
annat genom att årligen granska skäligheten i den nätavgift som nätföretagen tar 
ut av sina kunder.
 Då nätföretagen lämnat in uppgifter om sina avgifter för 2011 genomförde vi 
en översikt av storleken på prisförändringarna och hur de skiljer sig mellan olika 
kundgrupper. En analys publicerades i promemorian Utveckling av elnätsavgifter 
2010–2011 (EIPM 2011:05). Nytt för i år var att EI genomförde en särskild 
analys av prisutvecklingen för mindre företag.
 På uppdrag av regeringen utredde vi hur reglerna för så kallade interna  
elnät kan förenklas – interna elnät används av till exempel företag på ett industri-
område eller i en vindkraftspark. I rapporten Bättre regler för interna elnät  
(EIR 2011:02) lade vi fram förslag för regeringen hur reglerna kan förbättras för 
att bli enklare och tydligare. EI föreslog också ett antal tillägg till fler situationer 
då interna elnät kan få användas – förslagen ska göra det enklare för aktörer  
som behöver bygga interna nät. 
 EI har fortsatt att arbeta med de förslag och åtgärder som myndigheten 
initierade under 2010. Under 2011 har vi utsett oberoende observatörer i kärn-
kraftsverkens styrelser samt bildat ett insynsråd på elbörsen Nordpool Spot.

Nya regler för ursprungsmärkning av el

Under året har vi arbetat med att ta fram nya regler för hur elhandlare ska redovisa 
elens ursprung för elkonsumenterna. Resultatet av arbetet och de överväganden 
som gjorts redovisas i rapporten Ursprungsmärkning av el (EIR 2011:10). Det nya 
regelverket gör det tydligare för både elhandlare och elkonsumenter vad som gäller 
för ursprungsmärkning, det underlättar också inspektionens tillsyn.

ÖVERVAKNING OCH ANALYS

Nya regler för övervakning av marknaderna

EI har aktivt medverkat till utformning av framtida regelverk på el-, gas- och 
fjärrvärmemarknaderna. Under 2011 lämnade vi två förslag till förändringar 
i lagstiftningen och genomförde en rad åtgärder på energimarknaderna.

2011

17 Mkr
(17%)

Verksamhetsgrenens andel av total kostnad,  
Mkr och procent
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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 transparens och en ökad förståelse för 
elmarknaden genom att beskriva utvecklingen med samlad statistik.
 Rapporten Halvårsrapport om elmarknaden oktober–mars 2010/2011  
(EIR 2011:05) publicerades i maj. I den beskrivs bland annat prisutveckling, 
elanvändning och elproduktion. I november publicerades Halvårsrapport om 
elmarknaden april–september 2011 (EIR 2011:11) med sammanställningar av 
utvecklingen under sommarhalvåret.

Utvecklingen på el- och naturgasmarknaden

I juli publicerade vi rapporten Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 
(EIR 2011:07) som redogjorde för utvecklingen på el- och naturgasmarknaden. 
Rapporten togs fram för att uppfylla de rapporteringskrav som finns inom EU. 
I rapporten redogjorde vi för situationen inom el- och naturgasmarknaderna ur 
flera aspekter: senaste utveckling på reglerade områden, konkurrens och frågor 
kopplade till försörjningstrygghet.
 De uppgifter EI lämnar i denna rapport utgör grund för EU-kommissionens 
årliga granskning av hur Sverige uppfyller de krav som ställs på alla medlems-
länder för den inre marknaden inom EU.

Statistik på webben

EI:s webbplats, www.ei.se, har en statistiktjänst som uppdateras varje månad. 
Tanken med tjänsten är att ge en så heltäckande bild av elmarknaden som 
möjligt.

Utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

I juni publicerades rapporten Uppvärmning i 
Sverige 2011 (EIR 2011:06), en årlig rapport som 
redovisar utvecklingen av priser för fjärrvärme i 
Sverige. I rapporten framgick att den som värmer 
sin bostad med fjärrvärme har lägre månadskost-
nad än den som använder el, olja eller naturgas. 
Dessutom innehöll rapporten en kostnadsjämförelse 
mellan olika uppvärmningsalternativ för småhus. I 
rapporten redovisar EI också analyser av utveck-
lingen för alternativa uppvärmningsformer och en 
miljöredovisning av fjärrvärme. Rapporten har 
sammanställts i samarbete med Energimyndigheten.

ÖVERVAKNING OCH ANALYS

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

Några av årets insatser i form av analyser och rapporter: 
•	 Bättre	regler	för	interna	elnät	(EIR	2011:02)
•	 Ursprungsmärkning av el (EIR 2011: 10)
•	 Sveriges	el-	och	naturgasmarknad	2010	(EIR	2011:07)
•	 Halvårsrapporter	om	elmarknaden,	för	oktober-mars	2010/2011	och	för	april-	
 september 2011 

Statistik
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Analys av fjärrvärmeföretagens intäkts- och kostnadsutveckling
I juli publicerades rapporten Analys av fjärrvärmeföretagens intäkts- och 
kostnadsutveckling (EIR 2011:08). I den görs en analys av situationen på 
fjärrvärmemarknaden för åren 2007–2009. Som helhet omsätter fjärrvärme-
branschen årligen cirka 30–40 miljarder. Fjärrvärmeföretagen är enligt fjärrvär-
melagen skyldiga att årligen lämna uppgifter till EI om fjärrvärmeverksamhetens 
ekonomi inklusive uppgifter om drifts- och affärsförhållanden. Skyldigheten 
infördes för att öka transparensen i fjärrvärmeverksamheterna.
 EI:s uppgift är att bearbeta och förmedla dessa uppgifter till fjärrvärmekun-
der på ett lättillgängligt sätt. Rapporten, som togs fram för första gången, 
omfattar  en ekonometrisk analys avseende variabler som påverkar och inte 
påverkar prisutvecklingen hos företagen på fjärrvärmemarknaden. I rapporten 
redovisas ett antal grundläggande och viktiga parametrar gällande intäkts- och 
kostnadsutveckling. De senaste åren har kunderna fått ökade avgifter. Avgifts-
höjningarna avspeglar ökade kostnader för företagen, framför allt ökade 
bränslepriser. En av slutsatserna i rapporten var att marginalerna för fjärrvär-
mebranschen som helhet varit oförändrade under de tre senaste åren, samtidigt 
finns det stora skillnader mellan företagen.
 Utöver rapporten publicerade EI i september företagens redovisade uppgifter 
på www.ei.se. Syftet är att öka genomlysningen av fjärrvärmemarknaden.

Utökad övervakning av elmarknaden

Under året har det beslutats om nya regler som ska motverka insiderhandel  
och marknadsmanipulation på elmarknaden. Det nya regelverket (RWEMIT) 
innebär bland annat att producenter, elhandlare och andra aktörer på elmark-
naden ska rapportera data om produktionskapacitet och överföringskapacitet 
till EI. Alla elhandlare ska även rapportera alla transaktioner och bud. 
 EI har under flera år deltagit i och följt arbetsprocessen med att ta fram 
regelverket. Under senare delen av 2011 har vi påbörjat förberedelserna av 
övervakningen enligt de nya reglerna.

ÖVERVAKNING OCH ANALYS

RWEMIT
En EU-förordning om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för  

energi,	RWEMIT	(Regulation	for	Wholesale	Market	Integrity	and	Transparency)	  

trädde i kraft den 28 december 2011. Förordningen syftar till att förstärka och  

koordinera övervakningen av handel på el- och gasmarknaderna på europeisk  

nivå,	och	till	att	motverka	insiderhandel	och	marknadsmanipulation.	 	
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ÖVERVAKNING OCH ANALYS

Elområde 1 
(Luleå)

Elområde 2 
(Sundsvall)

Elområde 3
(Stockholm)

Elområde 4
(Malmö)

Överskott på el

Överskott på el

Underskott på el

Underskott på el
Indelningen av Sverige  
i fyra elområden trädde  
i kraft i november 2011.  
EI har till uppgift att  
kontinuerligt analysera  
och följa prisutvecklingen.

I EI:s tillsyn ingår att följa och analysera  
energimarknaderna. Vid behov föreslår  
vi lagändringar eller andra åtgärder.  
På uppdrag av regeringen genomför vi  
utredningar som syftar till att ta fram  
förslag på hur energimarknaderna  
kan förbättras.   



En nordisk slutkundsmarknad 2015 

I det nordiska arbetet är kunden central,  eftersom en viktig del av organisationen 
NordREG:s arbete handlar om att skapa en gemensam nordisk slutkundsmarknad. 
NordREG arbetar idag intensivt med frågan i ett flertal arbetsgrupper och under 
2011 ökade EI resurstilldelningen till det nordiska uppdraget väsentligt.

Målet är att underlätta för elkunderna 
NordREG:s mål för den gemensamma slutkundsmarknaden är att underlätta för 
elkunderna. Till skillnad från idag ska kunden inte behöva kontakta både nätägare 
och elhandlare vid till exempel flytt, leverantörsbyte och informationssökning. Den 
nordiska elmarknaden övergår till en modell där kunden i de allra flesta fall enbart 
behöver kontakta elhandlaren.
 Modellen innebär också att olika typer av energitjänster ska erbjudas, framför allt 
av elhandlare och energitjänsteföretag (dock inte av nätägare). Kunderna ska få möj- 
lighet att välja energitjänster oavsett geografisk hemvist och rådande utbud av nät- 
företag – alla i Norden ska få samma möjlighet. Den gemensamma slutkundsmarkna-
den ska vara uppnådd 2015. En viktig aspekt är att upprätta en gemensam nordisk 
funktion för balansavräkning. EI har aktivt bidragit till att främja en sådan lösning.
 Utöver arbetet för en gemensam nordisk slutkundsmarknad har NordREG 
genomfört ett antal projekt där olika delar av den nordiska råkraftmarknaden 
analyserats och förslag till förbättringar tagits fram. Bland de frågor som behand-
lats under året märks insatser för ökad efterfrågeflexibilitet, bättre transparens 
och analys av olika metoder för långsiktig handel.
 Det sker även ett erfarenhetsutbyte mellan länderna när det gäller tillsynen av 
nätföretagen. Under 2011 har vi i Norden som ett första steg tagit fram en rapport 
med en jämförande beskrivning av de nordiska ländernas tillsynsmetoder.

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Nordisk och europeisk samverkan

EI deltog under året aktivt i samarbetet med övriga nordiska och europeiska  
tillsynsmyndigheter inom samarbetsorganisationerna NordReg, CEER och ACER.  
Arbetet har skett på bred front och haft ett tydligt fokus på att förverkliga en  
gemensam europeisk marknad för el och gas där kunden sätts i centrum.         

Verksamhetsgrenens andel av total kostnad,  
Mkr och procent

2011

22 Mkr
(23%)

10,5 Mkr
(11%)

NordREG
Board

Retail Market
Working 
Group

Nordic 
Market Report

Working 
Group

Wholesale 
and

Transmission
Working 
Group

Network
Regulation
Working 
Group

Organisationsskiss NordREG (Nordic Energy  
Regulators)
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Konsumentarbetet väger tungt i Europa

EI framför kundperspektivet på många områden. Tillsammans med CEER, 
Council of European Energy Regulators, förordar vi en generell kundorientering 
där kundperspektivet ska vara utgångspunkten i alla processer där kunden 
agerar på energimarknaderna, som till exempel vid fakturering, flytt och 
bytesprocesser. Vi anser att du som kund i Europa ska kunna följande:

• Byta elhandlare
• Jämföra priser på ett enkelt sätt, bland annat genom webbaserade pris- 
 jämförelser i likhet med Elpriskollen.se
• Förstå din elräkning och kunna använda den för att jämföra med andra   
 elhandlares erbjudanden
• Få information och goda råd utan kostnad (svenskt exempel Konsumenternas  
 elrådgivningsbyrå)
• Ha kontroll över din konsumtion och dina mätvärden när Europa får nya 
 så kallade smarta elnät

EI har nu i tre års tid varit ordförande för gruppen Retail Market Functioning 
Task Force. Vi deltar också aktivt i gruppen Customer Empowerment Task 
Force. I båda grupperna driver vi arbetet framåt och tar ansvar för hela eller 
delar av rapportskrivandet. 
 Införandet av Tredje inre energimarknadspaketet har aktiverat EU-ländernas 
engagemang för konsumentfrågor, bland annat genom implementering av ett fler- 
tal regler om konsumentskydd i nya direktiv och förordningar. EU-kommissionen 
fortsätter att kraftfullt driva konsumentfrågor, vilket bland annat visar sig i  en 
nybildad enhet som enbart arbetar inom konsumentområdet. Två frågor på agen- 
dan är smarta energinät och smarta mätare,  – ett arbete som CEER tar fasta på. 
 I november publicerade EU-kommissionen en lista över de funktioner man 
anser att en smart elmätare ska ha. I stora delar är ursprunget till den listan 
CEER:s Guidelines of Good Practise on regulatory 
aspects of smart metering, en rapport där EI ledde 
arbetet. Även kommissionens pågående arbete med 
alternativa tvistlösningar vilar tungt mot en rapport 
från CEER: Guidelines of Good Practise on 
complaint handling, reporting and classification.

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Internationellt sarmarbete
Genom att aktivt delta och identifiera förslag inom det nordiska och europeiska 

samarbetet som är viktiga för Sverige, samt genom att analysera konsekvenserna 

för våra marknader, bidrar EI till utvecklingen av de nordiska och europeiska 

el- och naturgasmarknaderna.

Några av årets insatser: 
•	 Antal	medarbetare	med	internationella	uppgifter:	28	(hel-	eller	deltid)
•	 Antal arbetsdagar: 2 056 (motsvarande 9 heltidstjänster)
•	 Antal länder som besökt EI: 20
•	 Deltagit i 39 arbetsgrupper
•	 Deltagit i 49 konferenser och workshops (som föredragshållare eller deltagare)
•	 Deltagit i Europeiska kommissionens expertgrupp för rekommendationer för  
 reglerring avseende datasäkerhet, datahantering och -skydd

Electricity Working Group  

Gas Working Group 

Implementation, 
Benchmarking and Policy 
Working Group 

Retail Markets and Customer 
Working Group 

Financial Services 
Working Group  

International 
Strategy Group 

CEER General 
Assembly  

GA

IBP WG

FIS WG

EWG

GWG

RMC WG

ISG

Organisationsschema CEER (Council of European 
Energy Regulators)
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Gas policy, 
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Budget, 
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Head of
administration

Human
resources

NRA
cooperation

NRA
cooperation

TSO
cooperation

TSO
cooperation

Press &
communication

Organisationsschema ACER (The European Agency  
for the Cooperation of Energy Regulators)

EU:s ramriktlinjer

Målet för det europeiska samarbetet är att redan till 2014 skapa en fullständigt 
integrerad grossistmarknad för el och naturgas inom Europeiska unionen. För att 
nå dit krävs flera förändringar: en precisering av regelverket för gränsöverskridande 
handel; sammankoppling och integrering av regionala marknader; ökat konsument-
inflytande; en policyutveckling kring framtidsfrågor som smarta elnät; integrering 
av förnybar elproduktion.
 En nyckeluppgift för den nya europeiska tillsynsmyndigheten ACER är att ta 
fram vägledande ramar, så kallade Framework Guidelines, för att underlätta den 
gränsöverskridande handeln inom EU. Ramarna ligger till grund för de bindande 
nätverkskoder, Network Codes, som bestäms av de systemansvarigas samarbets-
organisationer: ENTSO-E för el och ENTSOG för gas.  
 Under 2011 har EI aktivt medverkat i arbetet med vägledande ramar för 
balanshållningen av el, nätanslutning för el, kapacitetstilldelning och flaskhals-
hantering för el, systemdrift i elnäten, samt medverkat vid granskningen av nätverks-
koder och de systemansvarigas tioåriga utvecklingsplaner för energinäten.

Sammantaget har ACER under 2011 beslutat om följande vägledande ramar:
• Electricity grid connections (EI har medverkat som skribenter)
• Capacity allocation and congestion management for electricity (EI har med- 
 verkat som skribenter)
• Capacity allocation mechanisms for the European gas transmission network
• Gas balancing in transmission systems
• Electricity System Operation (EI har medverkat som skribenter)

Ny övervakning av handel

Under 2011 har ett nytt gemensamt regelverk för övervakning av handel med  
el och gas förhandlats fram inom EU. Det nya regelverket (RWEMIT), i form av 
en EU-förordning, trädde i kraft den 28 december 2011 – Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet 
och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. Förordningen ska motverka 
insiderhandel och marknadsmanipulation och innebär helt nya befogenheter och 
arbetsuppgifter för EI.
       Prioriterade arbetsuppgifter under 2011 har varit att informera marknadens 
aktörer om detta regelverk och analysera konsekvenser för den svenska marknaden, 
samt att vi genom CEER och ACER medverkat med input till den slutliga 
utformningen av regelverket.
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Det nya regelverket innebär bland annat att producenter, el- och gashandlare och 
andra aktörer på marknaden ska rapportera data om produktionskapacitet och 
överföringskapacitet till EI. Alla handlare ska även rapportera transaktioner och 
bud. ACER har det övergripande ansvaret för övervakning av energitransaktioner 
som går över nationsgränserna, EI övervakar den nationella marknaden.

Regionala marknader

Som ett första steg mot den integrerade energimarknaden har under 2011 ett  
omfattande arbete bedrivits med att koppla samman de regionala marknaderna. 
Insatserna har berört såväl handel dagen före driftstimmen som handel under 
samma dag, samt handel med långsiktiga kontrakt. 
 EI har medverkat i samarbeten mellan tillsynsmyndigheter för att främja 
nordeuropeiska pilotprojekt. Projekten syftar till att koppla ihop de nationella 
marknaderna inom den nordeuropeiska regionen både för  ”dagen-före-handel” och 
handel under samma dag. Kopplat till det regionala samarbetet har EI för den 
nordiska elmarknaden gjort konsekvensanalyser av de behandlade förslagen till 
marknadskoppling. EI har också bidragit till en analys av förutsättningarna för 
användning av finansiella transmissionsrättigheter (FTR) mellan Norden och 
övriga Europa.

Inte bara EU

Möjligheten för EU:s medlemsländer att handla el och gas med varandra är bara en 
av flera byggstenar som krävs för att göra en långsiktigt tryggad energiförsörjning 
möjlig. Vi behöver också ha fungerande förbindelser med länderna i EU:s närhet. 
Under 2011 har CEER med aktivt deltagande från EI ökat dialogen med tredje 
land. För EI:s del handlar det framför allt om ett första steg mot ökad dialog med 
länderna inom det östra partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, 
Georgien, Moldavien och Ukraina.
 Inom CEER:s internationella strategigrupp, där EI:s generaldirektör är en av två 
ordföranden, utarbetas nu planer för workshops med dessa länder under 2012. 
Detta sker, efter samråd med EU-kommissionen, som också deltar i partnerskapet. 
Partnerskapet har etablerat en energiplattform, vilket ger oss en självklar ingång för 
framtida samtal. CEER för också regelbundna dialoger med tillsynsmyndigheterna  
i bland annat Ryssland och USA.

 

INTERNATIONELLT SAMARBETE
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Fakta om NordREG

I Norden arbetar EI inom organisationen Nordic Energy Regulators, NordREG. Förutom 
Sverige deltar Finland, Norge, Danmark och Island. NordREG:s syfte är att aktivt stödja 
legala och institutionella ramverk och framväxten av nödvändiga förutsättningar för att 
utveckla de nordiska och europeiska elmarknaderna. 
Webbplats: www.nordicenergyregulators.org

I Europa arbetar EI inom två samarbetsorganisationer, CEER och ACER:

Fakta om CEER

Council of European Energy Regulators, CEER, är en frivillig sammanslutning av Europas 
tillsynsmyndigheter för el och gas. CEER bildades år 2000 och har 29 medlemmar (EU:s 27 
medlemsstater samt Island och Norge). CEER:s syfte är att underlätta skapandet av en 
gemensam, konkurrenskraftig, effektiv och hållbar inre marknad för el och gas i Europa.  
Webbplats: www.energy-regulators.eu

Fakta om ACER

The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER, skapades 2009 av  
EU inom ramen för Tredje inre energimarknadspaketet. ACER:s arbete startade den 3 mars 
2011 – samtidigt avvecklades EU-kommissionen European Regulators for Gas and Electricity, 
ERGEG. ACER:s syfte är att komplettera och koordinera EU:s tillsynsmyndigheter för el  
och naturgas. 
Webbplats: www.acer.europa.eu
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Rapporter där EI deltagit aktivt som skribenter 
 
NordREG:
•	 NordREG	billing	recommendations
•	 Billing	in	the	common	Nordic	end	-	user	market.	Evaluation	of	responses	from	the	public		
 consultation. Report 6/2011 
•	 Rights	and	obligations	of	DSOs	and	suppliers	in	the	customer	interface.	Report	4/2011
•	 Rights	and	obligations	of	DSOs	and	suppliers	in	the	customer	interface.
•	 Evaluation	of	responses	from	the	public	consultation.	Report	5/2011
•	 NordREG	report	on	the	price	peaks	in	the	Nordic	wholesale	market	during	winter	2009- 
 2010. Report 1/2011
•	 Economic	regulation	of	electricity	grids	in	Nordic	countries.	Report	7/2011
•	 Nordic	Market	Report	2011,	Development	in	the	Nordic	Electricity	Market.	Report	3/2011

CEER/EL:
•	 CEER	status	review	of	regulatory	approaches	to	smart	electricity	grids,	Ref.	C11-		
 EQS-45-04, July 2011
•	 5th	Benchmarking	report	on	quality	of	electricity	supply,	part	I,	II,	III,	Ref.	C11-	 	
	 EQS-47-03,	November	2011		
•	 CEER	Advice	on	the	take-off	of	a	demand	response	electricity	market	with	smart	meters,		
	 Ref:	C11-RMF-36-03,	December	2011
 
CEER/GAS:
•	 Evaluation	of	Comments	to	Call	for	Evidence	on	CEER	Vision	Paper	for	a	conceptual		
	 model	for	the	European	gas	market,	Ref.	C11-GWG-74-03,	March	2011

CEER/EL OCH GAS GEMENSAMT:
•	 GGP	on	Regulatory	Aspects	of	Smart	Metering	for	Electricity	and	Gas,	Ref.	E10-		
 RMF-29-05, February 2011
•	 CEER	submission	to	European	Commission	Consultation	on	Alternative	Dispute			
	 Resolution	(ADR),	Ref.	C11-RMC-46-03,	March	2011
•	 ERGEG	Review	of	the	process	for	drafting	framework	guidelines,	Ref.	C10-GA-68-04b,		
 March 2011
•	 CEER	Advice	on	the	take-off	of	a	demand	response	electricity	market	with	smart	meters,		
	 Ref.	C11-RMF-36-03
•	 CEER	Final	advice	on	the	Introduction	of	a	Europe-wide	Energy	Wholesale	Trading		
 Passport. A CEER Conclusions Paper, Ref. C11-WMS-15-04b, November 2011
•	 CEER	Final	advice	on	the	regulatory	oversight	of	energy	exchanges.	A	CEER	
	 Conclusions	Paper,	Ref.	C10-WMS-13-03a,	October	2011
•	 Implications	of	Non-harmonised	Renewable	Support	Schemes.	A	CEER	Public	
	 Consultation	Document,	Ref.	C11-SDE-25-04,	October	2011	
•	 Monitoring	report	on	transaction	reporting	and	detecting	market	misconduct	in	whole-	
	 sale	energy	markets	–	Good	Practice	Examples	from	National	Regulatory	Authorities,		
	 Ref.	C11-WMF-12-03,	December	2011

INTERNATIONELLT SAMARBETE
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Med kunniga och kompetenta medarbetare

EI är organiserad i tio avdelningar och är i flera bemärkelser en ung arbetsplats. 
Medarbetarnas medelålder är på myndighetens fjärde år drygt 40 år. 

Kompetenta medarbetare ger framgång

Merparten av medarbetarna har en ekonomisk, juridisk eller teknisk kompetens 
på högskolenivå, annan kompetensbakgrund finns till exempel på stödfunktio-
nerna, med beteende- och kommunikationsvetenskap, och hos administratörerna. 
Eftersom så många ärenden (vanligtvis över 3 000) hanteras varje år har administra- 
törerna en viktig funktion, till exempel kräver koncessionsprövningar kvalificerat 
administrativt stöd.

EI bildades 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

Generaldirektör

Stf GD

Stab

Rättsavdelningen

Verksamhetsstöd 
och utveckling

Kommunikation

Tillstånd 
och prövning

Internationellt
samarbete

Teknisk analys Marknadsanalys Marknads-
övervakning

Insynsråd

Tarifftillsyn

Ledamöter i Insynsrådet 

Bo Andersson, chefsekonom PTS
Lina Bertling, professor Chalmers   
 tekniska högskola
Erik Bjurström, forskare Mälardalens   
 högskola
Lars Hennix, konsult
Lena Jönsson, generaldirektör    
 Fortifikationsverket
Eva Lilja, näringslivsdirektör   
 Eskilstuna kommun 
Thomas Stääv, fd personaldirektör   
 Astra Zeneca

Insynsrådet finns för att ha insyn i verksam-
heten och ge myndighetschefen råd. Det har 
inga beslutsfunktioner. Generaldirektören är 
ordförande i insynsrådet och håller det infor-
merat om myndighetens verksamhet.
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EI:s nyckelroll i utvecklingen av framtidens energimarknader kräver kunniga 
och kompetenta medarbetare med förmåga att utveckla nya arbetsmetoder. 
Arbetet bedrivs ofta i projektform, med olika kompetenser från olika avdel-
ningar.
 EI hade vid utgången av år 2011 totalt 101 medarbetare anställda. Under året 
slutade 13 personer och 18 nyrekryterades och flera internrekryterades. Som ett 
led i aktiv kompetensförsörjning och för att skapa karriärmöjligheter uppmunt-
ras intern rörlighet. Under sommaren anställdes åtta personer för tillfälligt 
arbete.

Kompetensförsörjning och intern utveckling

Under året avsattes 1,7 procent av den totala arbetstiden till kompetens- 
utveckling i form av kurser, seminarier och deltagande i internationellt arbete 
etc. Under slutet av året påbörjades bildandet av en ny avdelning då Avdelningen 
för marknadsövervakning delades i två: en avdelning för Marknadsövervakning 
och en för Konsumenträtt. Bakgrunden var nya och utökade marknadsöver- 
vakningsuppdrag enligt nya EU-direktiv om transparens och övervakning 
(RWEMIT) samt utökade uppgifter på konsumentområdet till följd av Tredje 
inre marknadspaketet.

Nya policyer och interna riktlinjer
Följande riktlinjer och policyer har antagits eller reviderats:
•	 Representationspolicy
•	 Arbetsmiljöpolicy	som	klargör	arbetsmiljöansvaret	
•	 Jävspolicy
•	 Riktlinjer	för	arbetsmiljöarbetet	–	innefattar		
 även alkohol- och drogpolicy, rehabilitering och  
 krisstöd

Intern kommunikation
EI genomför varje år personalkonferenser vid två 
tillfällen med syfte att diskutera och planera för 
myndighetens framtida utmaningar och uppdrag. 
Varje avdelning har regelbundet egna avdelnings-
möten, kombinerat med myndighetsgemensamma 
personalmöten. 

Kompetensutvecklingsinsatserna har varit individuellt anpassade utifrån behov. 

Några av årets myndighetsövergripande insatser:
•	 En	introduktionsutbildning
•	 Nio	tillfällen	med	ärendehanteringsutbildning
•	 Två	brandskyddsutbildningar
•	 En	utbildning	om	tekniken	i	elnäten	för	icke-tekniker
•	 Internseminarier	och	inbjudna	externa	föreläsare
 
  

MEDARBETARE OCH ORGANISATION

Antal anställda 2011 inkl tjänstlediga    

Kön Antal anställda 
den 1 jan

Antal anställda 
den 31 dec

Kvinnor 56 59

Män 40 42

Summa 96 101

Antal anställda fördelat på ålder och kön %-andel

Andel 29 år  
och yngre

Andel 
30–49 år

Andel 50 år 
och äldre

Totalt
per kön

Kvinnor 7% 35% 17% 59%

Män 8% 23% 10% 41%

Totalt per 
åldersgrupp

15% 58% 27%
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Det gemensamma intranätet innehåller nyheter samt övrig service och stöd. 
Under året inleddes en översyn av intranätet med syfte att förbättra tillgänglig-
het och användarvänlighet. 

Hälsa och friskvård

Under 2011 uppdrog EI till Previa att genomföra en hälsoundersökning. De 
75 medarbetare som deltog visade att en stor majoritetav medarbetarna trivs 
bra och har god hälsa. Varje anställd har möjlighet att på arbetstid avsätta 
en timma i veckan för friskvård och erhåller en årlig friskvårdsersättning. 
55 procent av den tillgängliga friskvårdstiden har använts, och 60 procent 
av medarbetarna har utnyttjat hela eller delar av friskvårdsersättningen.

Sjukfrånvaro

För samtliga medarbetare var sjukfrånvaron under året 2,9 procent av total 
arbetad tid. År 2010 var motsvarande siffra 2,4 procent, vilket innebär en  
liten ökning. Sjukfrånvaron för kvinnor är 4,4 procent av den totala arbetstiden, 
medan sjukfrånvaron bland män är 0,8 procent. Det innebär att ökningen  
för kvinnorna nästan är en procentenhet (jfr 3,5 procent). Omkring 33 procent 
av kvinnornas totala sjukfrånvaro är långtidsfrånvaro. Ökningen är störst i 
gruppen över 50 år.

MEDARBETARE OCH ORGANISATION

Sjukfrånvaro med minst 60 dagar av total 
sjukfrånvaro %

2009 25,7%

2010 29.9%

2011 29,7%

Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per kön

2009 Kvinnor 3,5%

Män 1,9%

2010 Kvinnor 3,5 %

Män 1,0 %

2011 Kvinnor 4,4%

Män 0,8%
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4
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5

0,5
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Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per åldersgrupp   

år

Totalt 29 år eller yngre Mellan 30 och 49 år 50 år eller äldre

2010 2011

0

3,3
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Lars Ström, ingenjör  
och analytiker på  
avdelningen för  
teknisk analys,  
arbetar med frågor  
som rör företagens  
leveranskvalitet. 



Fakta och prestationer

Verksamheten är indelad i fyra verksamhetsgrenar, vilka är utgångspunkten för 
uppföljning och redovisning av myndighetens prestationer. Fördelningen per 
verksamhetsgren följer i stort tidigare års utfall. 

FAKTA OCH PRESTATIONER

Tillsyn och prövning står för 49 procent av EI:s totala kostnad och är EI:s största 
verksamhetsgren. Jämfört med föregående år är kostnaderna lägre, och det är 
främst kostnaderna i den löpande verksamheten som minskat. 
 Verksamhetsgrenen kundinformation har ökat sina kostnader till följd av en 
större satsning på information till elmarknadens konsumenter. Samtidigt har 
antalet inkomna frågor blivit fler, vilket bidragit till de ökade kostnaderna i form 
av nedlagd tid. 
 Det internationella samarbetet ökar inom Europa och Norden, vilket avspeglar 
sig i EI:s internationella arbete som därmed också ökar. Antal arbetsdagar uppgick 
2011 till drygt 2 000, att jämföra med knappt 800 för 2010. Kostnaderna för det 
internationella samarbetet ökade därmed med 17 procent 2011 jämfört med 2010.

Årets prestationer 

För varje verksamhetsgren har ett antal prestationer identifierats och redovisas i 
volym och kostnad. Kostnaderna per prestation har beräknats dels utifrån bokförda 
kostnader i redovisningen, dels genom skattning av nedlagd tid per prestation.  
 Årets granskning av nätavgifter omfattar både besluten av intäktsramarna för 
2012–2015 och granskningen av 2010 års nätavgifter som görs i efterhand. Antal 
beslut är därmed dubbelt så många jämfört med förra året. Kostnaden har ökat 
betydligt eftersom det lagts ned mycket tid på förhandsregleringen.
 

Ekonomiskt resultat fördelat per verksamhetsgren

Alla belopp i tkr Tillsyn    Övervakning  Internationellt   
  och prövning Kundinformation  och analys  samarbete Resultaträkning 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2009 2008

Intäkter av anslag 45 537  47 872 9 902 5 304 16 247 15 347 20 913 17 662 92 599 86 186 85 004 76 904

Övriga intäkter 2 523  3 914 549 434 900 1 255 1 159 1 444 5 131 7 046 2 599 4 992

Verksamhetens kostnader 48 194  51 249 10 480 5 678 17 195 16 430 22 133 18 908 98 002 92 265 86 670 85 589

* motsvarande siffror saknas för åren 2009 och 2008 på grund av att myndigheten under 2010 beslutat om ny indelning av verksamhetsgrenar och prestationer         

Fördelat per verksamhetsgren 2011 och 2010*      
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Den schablonmetod som infördes 2010 för prövning av anslutningsavgifter resulte-
rade samma år i ett stort antal beslut där merparten låg som ingående balans – vilket 
förklarar att antal beslut är betydligt färre under 2011. Kostnaderna har inte minskat 
i samma utsträckning på grund av att ärendena har varit mer komplexa under 2011. 
 Under 2011 inträffade flera allvarliga stormar som förorsakade långvariga och 
omfattande elavbrott på många håll i landet. EI valde att genomföra tillsyn över 
leveranskvalitet av samtliga störningar, totalt granskades 68 företag. Utav dessa 
valdes sju ut för en fördjupad granskning. Då antalet totalt granskade företag och 
antal företag som valts ut för en fördjupad granskning tidigare inte skilt sig åt 
nämnvärt, har EI tidigare år endast redovisat antal företag med fördjupad granskning. 
Men för 2011 är skillnaden betydligt större än förut, och vi har därför valt ett annat 
sätt att redovisa granskningen än tidigare. Istället för att redovisa antal granskade 
företag med fördjupad granskning, redovisar vi nu totalt antal granskade företag. 
Siffror avseende volymen har justerats för 2010 och 2009, men kostnaden för 
prestationen avser som tidigare totalt antal granskade företag.
 Antal rapporter utgivna i EI:s rapportserie var färre för 2011 än för 2010, vilket 
hänger samman med antal regeringsuppdrag och att ett antal uppdrag ska redovisas 
först år 2012. Dessa rapporter redovisas under verksamhetsgrenarna Tillsyn och 
prövning, Kundinformation och Övervakning och analys. Kostnaderna har inte 
minskat i samma grad, vilket delvis kan förklaras av att under 2011 har tid lagts ner 
på rapporter som ska redovisas under 2012.
 Antal rapporter under Internationellt samarbete har ökat, vilket är en följd av 
ökat internationellt engagemang. I årets redovisning har vi valt att ta upp samtliga 
rapporter där EI deltagit aktivt, detta just med anledning av att arbetet intensifierats. 
Förut har endast vissa rapporter av större vikt tagits med i beräkningen. Tidigare år 
har justerats utifrån den nya definitionen, vilket bättre återspeglar nedlagd kostnad 
som avser kostnad för totalt antal rapporter.

Tillsyn och prövning Volym  Kostnad Volym Kostnad Volym
 2011 2011 tkr 2010 2010 tkr 2009 

Beslut koncessionsärenden 282  10 081 204 8 241 218

Beslut anslutningsärenden 427  3 742 1 492 3 990 777

Granskning av nätavgifter 360  14 948 180 2 480 178

Tillsyn leveranskvalitet (antal granskade företag) 68  4 906 7 2 216 11

Rapporter 2  1 792 11 10 979 7

Föreskrifter 3  2 542 6 7 548 2

Kundinformation     

Rapporter 2  2 319 2 3 777 0

Föreskrifter 1  1 306 0 0 0

Övervakning och analys     

Rapporter 4  13 335 10 14 598 6

Internationellt samarbete     

Rapporter 23  8 393 16 7 393 2

     

Prestationer per verksamhetsgren, volym och kostnad  
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Avgiftsbelagd verksamhet, tkr 

    
    

För 2011 uppgick intäkterna för naturgas till 4 600 tkr, vilket är en minskning från 
föregående år. I 2010 års intäkt ligger en rättelse på 1 195 tkr. Rensat från rättelsen 
uppgår minskningen till 22 procent. 

Ärendebalansen 

Ärendebalansen har ökat under 2011; den utgående balansen uppgick vid årsskiftet  
till 2 051 ärenden – att jämföra med en ingående balans på 1 770 ärenden. Antalet nya 
ärenden var 3 615 stycken och beslutade uppgick totalt till 3 334 stycken.
 Av de beslutade ärendena är 471 ej avslutade. Den största delen, 249 stycken, avser 
anslutningsärenden. 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. 
 
EI har valt att ha ett tydligt uppföljningsfokus på särskilt tre typer av ärenden: 
anslutningsärenden, nya koncessionsärenden och  brevsvar.

Anslutningsärenden
Den ingående balansen för anslutningsärenden (Prövning, el i tabellen) uppgick till 447. 
Av ingående ärenden har samtliga som omfattades av den schablonmetod för faststäl-
lande av anslutningsavgifter (som togs beslut om under 2010) avslutats under året. 
 Målsättningen för 2011 var att 90 procent av ärendena ska avgöras inom den 
lagstadgade tiden 2+2 månader. Samtliga nya ärenden som omfattades av schablon- 
metoden uppnådde denna målsättning, och av samtliga anslutningsärenden upp- 
fyllde 79 procent målet. 

Koncessionsärenden
Den ingående balansen för koncessionsärenden (Tillstånd, el i tabellen) var 705, den 
utgående 850. EI har formulerat en målsättning att 80 procent av ärendena ska beslutas 
inom sex månader från det att en komplett ansökan inkommit. Under 2011 beslutades 
53 procent av ärendena inom sex månader. 
 För att kunna nå målsättningen har EI arbetat med att ta fram rutiner för remitte-
ring och remissbevakning, men kunnat konstatera att målsättningen behöver omformu-
leras. Oftast spelar faktorer utanför EI:s kontroll in, som till exempel försenade 
remisssvar eller bemötanden från sökande, vilket kan resultera i att handläggningstiden 
i vissa fall blir längre än avsett. I den ingående balansen ingår en stor post avseende 
förlängningar av linjekoncessioner. Regeringen har aviserat en lagändring som skulle 
kunna innebära att förlängning av linjekoncession automatiskt sker efter 40 år, såvida 
inte särskildas skäl föreligger. EI avser därför att behandla de aktuella ärendena i 
särskild ordning när den nya lagen träder i kraft.

Avgiftsbelagd verksamhet

Naturgas 2011 2010 2009

Intäkter 4 600 7 129* 3 057

Kostnader 4 872 6 162 2 124

Resultat -272 967 933

Ackumulerat resultat 202 474 -493

2008

3 235

3 367

-132

-1 426

* I beloppet 7 129 tkr ingår en rättelse med 1 195 tkr som avser 4:e kvartalet 2009

46



FAKTA OCH PRESTATIONER

Ärendebalans 
                               Beslutade
                                                  Ingående   Nya                   Beslutade                     Utgående                ej avslutade
                                                      balans*              ärenden 2011              ärenden 2011                          balans                      ärenden

Stödjande och styrande  129   329  374  84  64

Administrativa ärenden  121   301  338  84  64

  Inkomna  20  98  96  22  22

  Upprättade  101  203  242  62  42

Utredningar och remisser   8  28  36  0  0

 Inkomna  6  26  32  0  0

 Upprättade  2  2  4  0  0

Tillsyn och prövning                                     1563                           2335                           1996                           1902                            377

Tillsyn - el  306                            1044  539  811  35

 Inkomna  11  32  30  13  6

 Upprättade  295                            1012  509  798  29

Tillstånd - el  705   427  282  850  84

 Inkomna  619  266  254  631  76

 Upprättade  86  161  28  219  8

Prövning- el  447   173  427  193  249

 Inkomna  447  173  427  193  249

Tillsyn och tillstånd - naturgas   20  21  14  27  4

 Inkomna  20  5  3  22  4

 Upprättade  0  16  11  5  0

Tillsyn och redovisning - fjärrvärme   85  670  734  21  5

 Inkomna  0  1  0  1  0

 Upprättade  85  669  734  20  5

Kundinformation   55  878  893  40  22

Kundinformation, frågesvar   55  878  893  40  22

 Inkomna  53  872  887  38  20

 Upprättade  2  6  6  2  2

Övervakning och analys   16  38  41  13  5

Övervakning och analys   16  38  41  13  5

 Inkomna  6  17  22  1  1

 Upprättade  10  21  19  12  4

Internationellt samarbete   7  35  30  12  3

Internationellt samarbete   7  35  30  12  3

 Inkomna  3  32  26  9  3

 Upprättade  4  3  4  3  0

Totalsumma                                                 1770                            3615                           3334                             2051  471

 Inkomna                                               1185                           1522                           1777  930  381

 Upprättade  585                           2093                            1557                           1121  90

* avser ej beslutade ärenden      
Upprättade ärenden är initierade av myndigheten, inkomna ärenden tillkommer på initiativ av andra      

Prestationer per verksamhetsgren, volym och kostnad  
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Brevsvar 
Antalet skrivelser, inkomna förfrågningar och klagomål (Kundinformation, 
frågesvar i tabellen) har fortsatt att öka. Under året har 872 nya ärenden inkom-
mit. Målsättningen för 2011 har varit att 50 procent av dessa ärenden ska klaras 
av inom en vecka och ytterligare 30 procent inom två veckor. För 2011 uppgick 
antal svar inom en vecka till 64 procent och ytterligare 16 procent klarades av 
inom två veckor. Utgående balans uppgår till 40.

Uppdrag i regleringsbrev 

1. Regelförenkling 
Uppdrag: EI ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket med deras uppdrag 
att mäta hur företagens administrativa kostnader till följd av ändrade statliga 
regler har minskat sedan 2006. 
 Uppdraget har redovisats i samband med att EI har bistått Tillväxtverket i den 
utsträckning som efterfrågats.   

2. Nordisk slutkundsmarknad för el – statusrapport 
Uppdrag: EI ska ta fram en statusrapport som beskriver nuläget i arbetet med att 
skapa en gemensam europeisk slutkundsmarknad. 
 Uppdraget redovisades i december till regeringen i Statusrapport – Nordisk 
slutkundsmarknad (dnr 00-11-102884).
 
3.	Ekonomisk	bedömning	vid	införande	av	smarta	mätare	i	naturgasnäten	
Uppdrag: EI ska göra en ekonomisk bedömning av de kostnader och den nytta 
som smarta mätare för med sig på lång sikt för gasmarknaden och den enskilda 
konsumenten. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2012.  

4. Elområden 
Uppdrag: EI ska kontinuerligt följa upp och analysera de eventuella prisskillnader 
på elpriset som införandet av fyra nya elområden kan komma att innebära på den 
svenska elmarknaden (se även tillkommande regeringsuppdrag nedan). 
 Uppdraget redovisas kontinuerligt veckovis genom att EI löpande redovisar 
priserna på www.ei.se, i veckobrevet Läget på elmarknaden.  

5. Värmemarknad  
Uppdrag: EI ska tillsammans med Energimyndigheten analysera utvecklingen på 
fjärrvärmemarkanden i relation till konkurrerande alternativ på värmemarknaden 
avseende priser, konkurrens och miljö. 
 Uppdraget redovisades i juni i rapporten Uppvärmning i Sverige (EIR 2011:06). 
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6. Energiområdets terminologi   
Uppdraget: EI ska tillsammans med Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhets-
verket och Energimyndigheten inventera och lämna förslag på vilka termer, 
definitioner och begrepp som ska användas inom energiområdet. 
 Uppdraget redovisades i Elsäkerhetsverkets rapport Inventering av begrepp 
inom energiområdet (dnr	11EV318).

Tillkommande regeringsuppdrag under året 

1. Komplettering av uppdrag 4 Elområden enligt regleringsbrev. 
Uppdrag: EI ska följa upp och analysera de eventuella prisskillnaderna på elpriset 
som införande av fyra elområden kan komma att innebära på den svenska 
elmarknaden och andra konsekvenser för elkonsumenternas möjligheter att vara 
aktiva på elmarknaden. Den del av uppdraget som avser eventuella effekter för 
konkurrenssituationen ska redovisas 30 april 2012. Övriga delar av uppdraget ska 
redovisas senast 30 juni 2012. 

2. Uppdrag att utreda möjligheten att på frivillig väg eller genom reglering 
minska eller avveckla den omotiverade prisskillnad som uppstått mellan anvisade 
kunder och kunder som aktivt valt elleverantör. 
Uppdraget ska redovisas 30 maj 2012.

3. Uppdrag att utreda effekterna av utjämningen av elnätstarifferna mellan 
glesbygd och tätort. Uppdraget ska redovisas i april 2012.

4. Uppdrag att bereda ett ärende om återkallelse av koncession enligt naturgasla-
gen. Uppdraget har redovisats i ett yttrande med förslag till beslut i november.

5. Uppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur 
för elfordon. Uppdraget ska redovisas i december 2012. 

6. Uppdrag att bereda en ansökan om medgivande att påbörja ledningsförrättning 
enligt 17§ ledningsrättslagen. Uppdraget redovisades 1 december.
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Övriga uppdrag

System för ursprungsmärkning av el
Uppdrag: EI fick i oktober 2010 i uppdrag att inom ramen för befintligt regelverk 
pröva att åstadkomma en frivillig branschlösning för att samordna regelverken för 
ursprungsgarantier och ursprungsmärkning. Uppdraget redovisades 30 september 
2011 i rapporten Ursprungsmärkning av el (EIR 2011:10).

Årets rapporter i EI:s rapportserie

1. Årsredovisning 2010
2. Bättre regler för interna elnät  
3. Adapting Electricity Networks to a Sustainable Energy System -  
 Smart metering and smart grids
4. Tillsynsplan 2011 
5. Halvårsrapport om elmarknaden oktober-mars 2010/2011
6. Uppvärmning i Sverige 2011 
7. Sveriges el- och naturgasmarknad 
8. Analys av fjärrvärmeföretagens intäkts- och kostnadsutveckling  
9. The Swedish electricity and natural gas markets 2009
10. Ursprungsmärkning av el 
11. Halvårsrapport om elmarknaden april-september 2011
12. Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2010

FAKTA OCH PRESTATIONER
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Finansiell redovisning

Resultaträkningen

Anslaget för 2011 uppgick till 90 217 tkr. Vid årets ingång fanns ett anslagsspa-
rande på 7 776 tkr varav 2 699 tkr har överförts till 2011. Under året har även 
ett utökat anslag tilldelats myndigheten på 14 000 tkr. Anledningen är ökade 
kostnader för delar av åtagandena beträffande Ekfors tvångsförvaltning och 
tvångsinlösen. Det totala disponibla beloppet, inklusive det utökade anslaget, 
uppgick till 106 916 tkr.
 Verksamhetens kostnader uppgick till 98 002 tkr, vilket är en ökning med  
ca 5 700 tkr (sex procent) jämfört med 2010. Personalkostnaderna ökade med 
5 300 tkr, varav ökningen av lönekostnaderna uppgick till 3 700 tkr. Ökningen 
beror dels på att antal anställda ökat under året, från 96 till 101. Under året har 
också en lönerevision genomförts där bland annat ingångslönerna justerats. 
Under året har en funktion som oberoende observatörer utsetts till kärnkrafts-
bolagens styrelser, vilket ökat arvodeskostnaderna. För 2011 har även kostnader 
av engångskaraktär belastat resultat.
 Övriga driftkostnader har totalt ökat med 1 100 tkr. Kostnader som ökat är 
framför allt kostnader för datakonsulter med drygt 1 400 tkr, kostnader för 
service och underhållsavtal för datorer och kringutrustning med drygt 1 200 tkr 
och resekostnader med drygt 300 tkr. Kostnader som minskat är kostnader för 
inköp av datorer och möbler  med 700 tkr och kostnader för övriga konsulter 
med knappt 700 tkr.

Balansräkningen

Balansomslutningen har ökat med drygt 5 000 tkr. Posten balanserade utgifter 
för utveckling ökade med 3 200 tkr och avser dels utvecklingskostnader för 
systemet KENT som är ett stödsystem för verksamheten med förhandsregle-
ringen, dels utvecklingskostnader för Elpriskollen.se.
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tkr  Not 2011 2010

Verksamhetens intäkter   

Intäkter	av	anslag	 1	 92 599	 86 186
Intäkter	av	avgifter	och	andra	ersättningar	 2	 4 799	 6 873
Intäkter av bidrag  134 99
Finansiella	intäkter	 3	 198	 74
Summa  97 730 93 232

   
Verksamhetens kostnader   

Kostnader	för	personal	 4	 -60 109	 -54 800
Kostnader	för	lokaler	 	 -4 632	 -4 694
Övriga	driftkostnader	 	 -31 852	 -30 790
Finansiella kostnader 5 -86 -30
Avskrivningar	och	nedskrivningar	 	 -1 323	 -1 950
Summa  -98 002 -92 265

   
Verksamhetsutfall  -272 967

   
   
Uppbördsverksamhet   

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten  -220 -110
Intäkter av uppbörd  240 290
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet  -240 -290
Saldo  -220 -110

   
Transfereringar   

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

   
Årets kapitalförändring 6 -492 857

Resultaträkning

52



tkr  Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade	utgifter	för	utveckling	 7	 6 438	 3 271
Summa  6 438 3 271
   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 494 698
Maskiner,	inventarier,	installationer	m.m.	 9	 1 223	 1 322
Summa  1 717 2 020
   
   
Fordringar   
Fordringar	hos	andra	myndigheter	 10	 902	 1 065
Övriga fordringar  0 43
Summa  902 1 108
   
   
Periodavgränsningsposter   
Förutbetalda	kostnader	 11	 2 154	 1 365
Övriga	upplupna	intäkter	 12	 1 163	 1 943
Summa  3 317 3 307
   
   
Avräkning med statsverket   
Avräkning	med	statsverket	 13	 -14	064	 -7 343
Summa  -14 064 -7 343
   
   
Kassa och bank   
Behållning	räntekonto	i	Riksgäldskontoret	 	 22 040	 12 884
Summa  22 040 12 884
   
SUMMA TILLGÅNGAR  20 351 15 248

KAPITAL OCH SKULDER   

Myndighetskapital   
Statskapital 14 60 60
Balanserad kapitalförändring 15 253 -604
Kapitalförändring	enligt	resultaträkningen	 15	 -492	 857
Summa  -179 313
   
   
Avsättningar   
Avsättningar	för	pensioner	och	liknande	förpliktelser	 16	 123	 297
Övriga	avsättningar	 17	 656	 585
Summa  779 881
   
   
Skulder m.m.   
Lån	i	Riksgäldskontoret	 18	 5 714	 3 247
Skulder	till	andra	myndigheter	 	 4 989	 3 492
Leverantörsskulder	 	 2 215	 2 915
Övriga	skulder	 	 1 139	 822
Summa  14 057 10 475

Periodavgränsningsposter   
Upplupna	kostnader	 19	 5 693	 3 578
Summa  5 693 3 578
   
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  20 351 15 248

Balansräkning
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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 1:9 Ramanslag       
ap.1 Energimarknadsinspektionen (ram)       
Förvaltningskostnader	 20	 7 776	 104 217	 -5 077	 106 916	 -92 599	 14 317
       
       
Summa  7 776 104 217 -5 077 106 916 -92 599 14 317

REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL     
     
Inkomsttitel Not    Inkomster
(tkr)
2714	Sanktionsavgifter	 21	
  221 Straffavgifter  -240
Summa  -240

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.    
 
I	enlighet	med	ESV:s	föreskrifter	till	10	§	förordningen	
(2000:606) om myndigheters bokföring tillämpar myndig-
heten brytdagen den 5 januari.    
Brytdagen föregående år var den 10 januari. Efter brytdagen 
har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som period- 
avgränsningsposter.       
      
Kostnadsmässig anslagsavräkning  
    
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. 
år 2009 anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestäm-
melsen. Utgående balans år 2011 är, 692 tkr.  
  
Intäkt av sanktionsavgift redovisas från och med  år 2011 
som en ekonomisk händelse då betalning sker. Förändringen 
gäller även tidigare upptagna fordringar.   
  
    
    
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 uppfyller  
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  
 Maskiner och tekniska anläggningar   
 Övriga kontorsmaskiner   
5 år Inredningsinventarier   
    

Omsättningstillgångar   
Fordringar har tagits upp till de belopp som de efter individuell  
prövning beräknas bli betalda. 

Skulder    
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  

Ersättningar och andra förmåner  

Ledande	befattningshavare/styrelseuppdrag		 	
 
	 	 Lön
Generaldirektör	Yvonne	Fredriksson	 1 006
Ledamot	Marknadsdomstolen
Ledamot	Kammarrätten
Ledamot	Finansieringsdelegationen,	 
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Styrelseledamot Svenska Energiekonomiska Föreningen
Förmåner 39

Tilläggsupplysningar och noter
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tkr     
RESULTATRÄKNING  2011 2011 2010
Not 1 Intäkter av anslag
	 	 	 Intäkter	av	anslag	 92 599	 86 186
   Summa 92 599 86 186
    
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  
	 	 	 Intäkter	enligt	4	§	avgiftsförordningen	 198	 1
	 	 	 Övriga	intäkter	av	avgifter	och	andra	ersättningar	 4 601	 6 872
   Summa 4 799 6 873
     
Not 3 Finansiella intäkter  
	 	 	 Ränta	på	räntekonto	i	Riksgäldskontoret	 198	 74
   Summa 198 74
    
Not 4 Kostnader för personal  
	 	 	 Lönekostnader	(exkl	arbetsgivaravgifter,	pensionspremier	och	 
	 	 	 andra	avgifter	enligt	lag	och	avtal)	 38 128	 34 413
	 	 	 Övriga	kostnader	för	personal	 21 981	 20 387
   Summa 60 109 54 800
    
   Ökning av personalkostnader beror främst på engångskostnader samt arvoden
   till oberoende observatörer.  
    
Not 5 Finansiella kostnader
   Ränta på lån i Riksgäldskontoret 52 20
   Övriga finansiella kostnader 34 10
   Summa 86 30
    
Not 6 Årets kapitalförändring  
	 	 	 Avgiftsfinansierad	verksamhet,	underskott	(-)	överskott	(+)	 -272	 967
   Periodisering, uppbörd -220 -110
   Summa -492 857

Balansräkning    
    2011-12-31 2010-12-31
Not 7 Balanserade utgifter för utveckling  
   Ingående	anskaffningsvärde		 9 878	 7 894
	 	 	 Årets	anskaffningar		 3	887	 1	984
   Summa anskaffningsvärde 13 765 9 878
   
	 	 	 Ingående	ackumulerade	avskrivningar		 -6 607	 -5 951
	 	 	 Årets	avskrivningar		 -720	 -656
   Summa ackumulerade avskrivningar -7 327 -6 607

   Utgående bokfört värde 6 438 3 271
     
Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet  
   Ingående	anskaffningsvärde		 3 192	 2 783
   Årets anskaffningar  0 409
   Summa anskaffningsvärde 3 192 3 192
   
	 	 	 Ingående	ackumulerade	avskrivningar		 -2 494	 -1 592
   Årets avskrivningar -204 -902
   Summa ackumulerade avskrivningar -2 698 -2 494

   Utgående bokfört värde 494 698
     
Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m.  
   Ingående	anskaffningsvärde		 2 053	 1 715
   Årets anskaffningar  300 338
   Summa anskaffningsvärde 2 353 2 053
   
	 	 	 Ingående	ackumulerade	avskrivningar		 -731	 -339
   Årets avskrivningar  -399 -392
   Summa ackumulerade avskrivningar -1 130 -731

   Utgående bokfört värde 1 223 1 322

Not 10 Fordringar hos andra myndigheter  
	 	 	 Fordran	ingående	mervärdesskatt	 902	 1 065
   Summa 902 1 065

Not 11 Förutbetalda kostnader 
	 	 	 Förutbetalda	hyreskostnader	 1 097	 1 071
	 	 	 Övriga	förutbetalda	kostnader	 1 057	 294
   Summa 2 154 1 365

Not 12 Övriga upplupna intäkter  
	 	 	 Övriga	upplupna	intäkter,	utomstatliga	 1 163	 1 943
   Summa 1 163 1 943

Noter
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tkr
BALANSRÄKNING   2011-12-31 2010-12-31
Not 13 Avräkning med statsverket
   Uppbörd
   Ingående balans -260 -220
   Redovisat mot inkomsttitel -240 -290
   Uppbördsmedel som betalats till ickeräntebärande flöde  500 250
   Skulder avseende Uppbörd 0 -260

   Anslag i icke räntebärande flöde
   Ingående balans 0 169
   Redovisat mot anslag  0 0
   Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde  0 -169
   Fordringar/ Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0

   Anslag i räntebärande flöde
	 	 	 Ingående	balans	 -7 776	 -12 938
	 	 	 Redovisat	mot	anslag	 92 599	 86 686
	 	 	 Anslagsmedel	som	tillförts	räntekonto		 -104 217	 -89 962
	 	 	 Återbetalning	av	anslagsmedel		 5 077	 8 438
   Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -14 317 -7 776

   Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
   Ingående balans 693 693
   Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0 0
   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  60  258
	 	 	 Utbetalningar	i	icke	räntebärande	flöde	 0	 -176
   Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -500 -82
   Skulder på statens centralkonto i Riksbanken -440 0
   
   Summa Avräkning med statsverket -14 064 -7 343
     
Not 14 Statskapital  
   Årets anskaffning av anläggningstillgångar 60 60
   Utgående balans 60 60

   Konst från Statens konstråd 
     
Not 15 Balanserad kapitalförändring  
	 	 	 Ingående	balans	 -604	 -1 496
	 	 	 Kapitalförändring	enligt	föregående	års	resultaträkning	 857	 892
   Summa 253 -604

	 	 	 Avgiftsfinansierad	verksamhet,	underskott	(-)	överskott	(+)	 -272	 967
   Periodiseringsdifferenser uppbördsverksamhet -220 -110
   Summa -492 857

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  
	 	 	 Ingående	avsättning	 297	 85
   Årets pensionskostnad 0 254
   Upplösning av pensionsskuldl -105 0
   Årets pensionsutbetalningar -69 -42
   Utgående avsättning 123 297
     
Not 17 Övriga avsättningar  
   Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder  
   Ingående balans -585 0
	 	 	 Årets	förändring	 -72	 -585
   Utgående balans -657 -585
     
Not 18 Lån i Riksgäldskontoret  
   Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.  
     
	 	 	 Ingående	balans	 3 247	 4 510
	 	 	 Under	året	nyupptagna	lån	 3 790	 687
	 	 	 Årets	amorteringar	 -1 323	 -1 950
   Utgående balans 5 714 3 247
     
	 	 	 Beviljad	låneram	enligt	regleringsbrev	 9 000	 12 000
     
Not 19 Upplupna kostnader  
	 	 	 Upplupna	semesterlöner	och	löner	inklusive	sociala	avgifter	 4 994	 3 231
	 	 	 Övriga	upplupna	kostnader	 699	 347
   Summa 5 693 3 578 
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ANSLAGSREDOVISNING  
Not 20 Uo 21 1:9 ap.1   
   Energimarknadsinspektionen  
   Enligt regleringsbrevet disponerar Energimarknadsinspektionen en anslagskredit  
	 	 	 på	2	707	tkr.	Krediten	har	inte	utnyttjats.	Energimarknadsinspektionen	får	disponera	 
   16 000 tkr  av det ingående överföringsbeloppet enligt regleringsbrevet.
Not 21 2714
   Sanktionsavgifter m.m
   Sanktionsavgifter kommer från år 2011 hanteras efter 
	 	 	 kontantprincipen,	med	hänvisning	till	4	kap.	1	§	i 
   förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
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(tkr) 2011 2010 2009 2008
Låneram Riksgäldskontoret   
Beviljad	 9	000	 12 000	 15 000	 14 000
Utnyttjad	 5 714		 3 247	 4 510	 6 263
   
Kontokrediter Riksgäldskontoret   
Beviljad		 8 000		 8 000	 8 000	 8 000
Maximalt utnyttjad  0 0 0 0
   
Räntekonto Riksgäldskontoret   
Ränteintäkter	 198		 74	 112	 571
Räntekostnader	 52		 20	 41	 27
   
Avgiftsintäkter   
Avgiftsintäkter som disponeras   
Beräknat	belopp	enligt	regleringsbrev	 6 000		 4 000	 3 000	 3 000
Avgiftsintäkter	 4 601		 6 873	 2 368	 3 235
Övriga	avgiftsintäkter	 	 	 	 1 116
   
Anslagskredit   
Beviljad	 2 707		 2 699	 2 579	 2 437
Utnyttjad 0 0 0 0
   
Anslag   
Ramanslag   
Anslagssparande	 14 317		 7 776	 14 899	 16 384
varav intecknat 0 0 0 0
   
Bemyndiganden   
Tillämpas ej   
   
Personal   
Antalet	årsarbetskrafter	(st)	 84		 83	 78	 66
Medelantalet	anställda	(st)*	 88		 86	 80	 72
   
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 150  1 088 1 068 1 222
   
Kapitalförändring**   
Årets	 -492		 857	 892	 -3 763
Balanserad	 253	 -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
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Jag intygar att årsredovisningen ger en  
rättvisande bild av verksamhetens resultat  
samt av kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning. 

Eskilstuna 22 februari 2012

Yvonne Fredriksson
Generaldirektör
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