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Året som gått har varit ett bra energiår. Gott om vatten i 
magasinen och bättre tillgång till kärnkraft har bidragit 
till att elpriserna hållits relativt låga och stabila. Konsu-
menterna har fått möjlighet att välja timvis mätning av sin 
elförbrukning. Förhandsregleringen av elnätsföretagens 
intäkter har börjat gälla. Hälften av elnätsföretagen har 
överklagat Energimarknadsinspektionens beslut och en 
prövning har inletts i förvaltningsrätten. På gasområdet har 
Ei lämnat förslag till nya regler som innebär ett ökat skydd 
för de kunder som har stadsgas. När det gäller fjärrvärme 
har Energimarknadsinspektionen under året arbetat med 
uppdrag från regeringen om förslag till skärpta regler.

Energimarknadsinspektionens arbete inom området tillsyn 
och prövning har ökat under året liksom arbetet med att 
bistå i harmoniseringen av lagstiftning på EU nivå. Denna 
lagstiftning syftar bland annat till att skapa ökat kund- och 
konsumentinfl ytande.

Under 2012 fi ck Energimarknadsinspektionen nio nya 
uppdrag av regeringen. Flera av dessa avser områden som 
Ei tidigare identifi erat som viktiga, där åtgärder av olika 

slag kommer att krävas på energimarknaderna. Något som 
är tydligt är att de allra fl esta av dessa uppdrag har varit 
inriktade på att stärka konsumenternas ställning på energi-
marknaderna.

Kundernas förtroende för energimarknaderna tillsammans 
med möjligheterna att göra aktiva val och påverka sin en-
ergikostnad tror jag är nyckelfrågor framöver. Energimark-
nadsinspektionens insatser inom tillsyn och åtgärder för att 
stärka kundernas ställning på energimarknaderna kommer 
därför ytterligare att förstärkas.

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare på Ei för ett 
engagerat och intensivt arbetsår 2012 under ledning av 
tidigare GD Yvonne Fredriksson. Stort tack också till de 
företag och organisationer som bistått med synpunkter och 
råd i referensgrupper.

 

gd har ordet

Anne Vadasz Nilsson 

Generaldirektör 
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JanuarI: 

FörhandsreglerIng av elnätsavgIFter 
börJar gälla
Tidigare har Ei beslutat om intäktsramar för varje elnäts-
företag för fyra år i taget.

ei utökar övervaknIngen av elmarknaden
En ny EU-förordning (”Remit”= Regulation wholesale 
energy markets integrity and transparency) om ökad över-
vakning av elmarknaden träder i kraft. Syftet är att
motverka insiderhandel och marknadsmanipulation. 
Förordningen innebär helt nya arbetsuppgifter för Ei.

Årets mIlstolpar

aprIl:  

ny statIstIk över elavbrotten I sverIge 
Antalet elavbrott har varit relativt oförändrat, men 
avbrottstiderna på landsbygden har sjunkit. Det är en av 
slutsatserna i Ei:s granskning av leveranssäkerheten i 
Sverige 2005-2010. 

maJ:  

Första perIoden med elomrÅden analyserad 
Ei rapporterar att indelningen av Sverige i fyra elområden 
har inneburit tydliga strukturella prisskillnader mellan 
norra och södra Sverige, men även lett till en bättre fung-
erande handel på elbörsen. 

 

ei FöreslÅr Åtgärder För bättre vIllkor 
För elkunder 
Ei föreslår ett antal regler för att minska prisskillnaderna 
mellan aktiva och inaktiva kunder. Bland annat krav på att 
nätägarna ska utse den anvisade elhandlaren i konkurrens 
och att de anvisade elhandlarna ska informera sina kunder 
om vilka andra avtal och priser som finns att välja. 

JunI:  

Färdplan För en gemensam nordIsk  
slutkundsmarknad 
De nordiska tillsynsmyndigheterna publicerar sin 
gemensamma färdplan för det fortsatta arbetet med 
en nordisk slutkundsmarknad för el. Ei får senare under 
året uppdrag från regeringen att ta fram förslag till 
förändringar av den svenska lagstiftningen. 

 

ei ska se över naturgaslagen 
Regeringen ger Ei i uppdrag 
att föreslå ändringar i naturgas-
lagen, som gör det möjligt att 
reglera gasnätet i Stockholm 
på samma sätt som el- och 
naturgasmarknaderna.

Illustration: SWECO

FebruarI:  

FJärravläsnIng InFörs För större gaskunder 
Gaskunder som gör av med mer än 300 MWh om året 
ska få sin förbrukning fjärravläst. Det är innebörden av en 
föreskriftsändring som Ei genomför. 

 

ei säger Ja tIll ny stamlednIng mellan 
hallsberg och nässJö 
Svenska Kraftnät bör få tillstånd att bygga och använda en 
ny 400 kV kraftledning mellan Hallsberg och Nässjö. Det 
föreslog Ei till regeringen, som senare under året fattade 
slutgiltigt beslut i frågan. 

mars:  

beslut om ny lednIng tIll Facebook 
Ei beslutar att Luleå Energi Elnät AB får bygga och driva en 
130 kV ledning till Facebooks planerade serverhallar i Luleå. 
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Årets milstolpar

september: 

nya mätFöreskrIFter om tImmätnIng 
En ny lag om timmätning träder i kraft 1 oktober. Inför 
detta beslutar Ei om förändringar i mätföreskrifterna 
och ger ut allmänna råd. 

oktober: 

ei kontrollerar konsumenternas 
rättIgheter 
För att säkra kundernas ställning på el- och fjärrvärme-
marknaderna genomför Ei under hösten 2012 tillsyn av 
elnätsföretag, elhandlare och fjärrvärmeföretag. Det som 
kontrolleras är bland annat hur avtalen är utformade och 
att det fungerar att byta elhandlare. 

FJärrvärmekollen lanseras 
Ett nytt verktyg för att granska företagsinformation och 
nyckeltal hos fjärrvärmeföretagen har tagits fram av Ei. 
Verktyget är tänkt som stöd för fastighetsägare, bostads-
rättsföreningar och hyresvärdar.

Förslag som gynnar utvecklIngen av 
energItJänster 
Ei överlämnar en rapport till regeringen om hur regel-
verket behöver ändras för att skapa energitjänster som 
underlättar för kunderna att påverka sin elräkning.

ei reder ut vem som gör vad pÅ energI-
marknaderna. 
I Ei:s pm Beskrivning av el- och naturgasmarknadernas 
aktörer beskrivs de olika typer av företag som fi nns och 
vilka andra aktörer som konsumenten kan vända sig till i 
olika frågor.   

november:

ei lämnar yttranden tIll FörvaltnIngsdomstolen
96 av 171 elnätsföretag överklagade Ei:s beslut om intäkts-
ramar 2012-2015. Ei bestrider i sina yttranden företagens 
yrkanden om intäktshöjningar och högre kalkylränta men 
medger vissa metodjusteringar.

december:

regler För elnätsFöretagens avgIFter
Reglerna för hur elnätsföretagen utformar sina avgifter bör 
ändras så att de underlättar för kunderna att påverka sina 
kostnader och bidrar till att elnäten utnyttjas effektivare. 
Det föreslår Ei i en rapport till regeringen.
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Syftet med den svenska energipolitiken är att förena ekolo-
gisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 
Grundpelarna är desamma som för energisamarbetet inom 
EU. Ei har, som en av flera myndigheter, till uppgift att 
genomföra åtgärderna inom energipolitiken. 

Ei:s arbete regleras genom vår instruktion och ett årligt reg-
leringsbrev. Vår uppdragsgivare är regering och riksdag. Till 
dem lämnar vi förslag på hur marknaderna och dess regel-
verk kan utvecklas. Vårt arbete ska bidra till leveranssäkra 
nät, effektiva energimarknader och aktiva konsumenter. 

I korta drag har vi under verksamhetsåret arbetat inom fyra 
verksamhetsområden: tillsyn och prövning, kundinformation, 
övervakning och analys samt internationellt samarbete. 

tillsyn och prövning 
Vi har tillsyn över att lagar och regler inom energimarknads- 
området följs. Bland annat har vi tillsyn över ellagen, 
naturgaslagen, fjärrvärmelagen och även en omfattande 
EU-reglering. En viktig uppgift för Ei är granskning av el- 
och gasnätsavgifter. Från 2012 beslutar Ei i förväg om en 
fyraårig intäktsram för elnätsföretagen. 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. 

Elnätsföretagen har monopol inom sitt geografiska område. 
Nätföretaget måste därför ha tillstånd, så kallad nätkonces-
sion, för att bygga och använda sina elnät. 

kundinformation 
Informerade och medvetna konsumenter är viktigt för att 
ha väl fungerande energimarknader. Vi informerar framför 

allt genom Elpriskollen.se, där avtalen för landets samtliga 
elhandelsföretag finns listade. Syftet är att hjälpa elkunderna 
att ta ställning till vilket elhandelsavtal de ska välja. Sedan 
2011 har enskilda kunder också möjlighet att framföra 
klagomål på sin elhandlare eller sitt elnätsföretag 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 
Målet med Ei:s internationella arbete är att medverka till att 
utveckla en gemensam nordisk och europeisk inre marknad 
för el och gas. Det innebär bland annat att vara rådgivande 
i lagstiftningsarbetet på EU-nivå. Vi samarbetar även aktivt 
med andra nationella tillsynsmyndigheter.

 

Ei arbetar för att Sverige ska ha väl fungerande marknader för el, gas och fjärrvärme. Vår roll är både att reglera 
monopolverksamheten med el- och naturgasnät och att övervaka de konkurrensutsatta energimarknaderna. Det 
innebär att vi har tillsyn över lagar och regler på energimarknaderna, att vi arbetar med regelutveckling och 
med information till kunderna. 

vÅrt uppdrag
tillsyn över energimarknaderna
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Vårt uppdrag

en vIktIg uppgIFt För ei är att utFärda 
nätkoncessIoner

syftet med att ei utfärdar nätkoncessioner är att säker-
ställa en rationell utbyggnad av elnäten med begränsat 
intrång på hälsa, miljö och natur. under 2012 fattades 
beslut om 305 koncessioner.
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Elnätsföretagens avgifter för åren 2008–2011 har granskats i efterhand, och en slutlig bedömning görs tidigast 
år 2013. Efter analysen av 2011 års intäkter har under året samtliga regionnätsföretag och 28 lokalnätsföretag 
valts ut för fördjupad granskning. Med början 2012 ska företagens avgifter i stället granskas i förhand. Av de ca 
180 beslut om företagens intäkter som Ei fattat har hälften överklagats. Flera stormar drabbade landet under  
vintern 2011/2012 och orsakade långa elavbrott, vilket lett till att Ei samlat in och granskat uppgifter 
om leveranssäkerheten hos 122 företag. Under året godkändes SydVästlänken, en förstärkning av stamnätet 
mellan Hallsberg och Hörby, som ska ge elkunderna i södra Sverige bättre leveranssäkerhet och på sikt även 
minska prisskillnaderna mellan de södra och norra elområdena. 

tIllsyn och prövnIng
För stabila priser och god kvalitet 

tillsyn elnätsavgifter
granskning av 2011 års avgifter i efterhand
Granskningen av 2011 års elnätsavgifter görs fortfarande 
i efterhand med stöd av uppgifter från elnätsföretagen. De 
metoder som Ei tillämpat i bedömningen av om avgifterna 
är skäliga är i hög utsträckning samma som i besluten om 
intäktsramar för perioden 2012–2015. I den analys som 
gjorts avseende 2011 års intäkter har Ei valt ut 28 lokal-
nätsföretag för en fördjupad granskning för en fortsatt 
bedömning av om avgifterna är högre än vad som kan anses 
skäligt. Landets samtliga regionnätsföretag har också valts 
ut för fortsatt tillsyn. Slutligen har också tillsynen av de 
företag som valts ut i 2010 års granskning fortsatt och i en 
del fall avslutats. En slutlig bedömning av om företagen ta-
git ut för mycket i elnätsavgifter kommer att göras för hela 
fyraårsperioden 2008–2011.

Förhandsprövning av elnätsavgifter
Inom ramen för EU:s inre marknad för energi har medlems-
staterna kommit överens om att elnätstariffer ska förhands-
prövas av tillsynsmyndigheten i respektive land. Bakgrunden 
till lagstiftningen är bland annat att öka förutsägbarheten 
för elnätskunder och nätföretag. Under 2011 fastställde Ei 
därför ramar för elnätsföretagens intäkter (intäktsramar) 
för tillsynsperioden 2012–2015. Av de cirka 180 beslut som 
Ei fattade så överklagades 98 beslut till förvaltningsrätten. 
Under juni månad inkom nätföretagens överklaganden. Av 
Ei:s yttranden över dessa överklaganden framgår i huvudsak 
att Ei bestrider nätföretagens yrkanden även om Ei medger 
vissa förändringar i metoderna för att fastställa en intäktsram.  

Med anledning av kravet på att även elnätsföretagens övriga 
avtalsvillkor ska förhandsprövas har Ei under 2012 på 
ansökan av nätföretagen granskat och godkänt de meto-
der som har använts för att utforma avtalsvillkoren. Dessa 
beslut omfattar inte metoder för att utforma avgifter för 
överföring av el och för anslutning.

Intäkterna i elnätsverksamheten får inte överstiga den be-
slutade intäktsramen. För att underlätta för elnätsföretagen 
att kontrollera att intäkterna inte överstiger den beslutade 
intäktsramen har Ei under året utarbetat och på ei.se tillhan-
dahållit verktyg för uppföljning av beslutade intäktsramar. 

Under året har Ei även utarbetat metoder för att granska 
de uppgifter som ligger till grund för elnätsföretagens 
intäktsramar. Detta arbete har inneburit en kartläggning 
och utveckling av arbetsprocesser som resulterat i interna 
rutinbeskrivningar.

prövning av anslutningsavgifter 
Ei beslutade i april att utvidga den schablonmetod för prövning 
av anslutningsavgifter som beslutades 2010 till att omfatta 
längre avstånd och har därefter fattat beslut i samtliga 
ärenden som omfattas av schablonmetoden. Nya ärenden 
som omfattas av metoden hanterar Ei inom den lagstadgade 
tiden fyra månader.

Användandet av en schablon vid fastställande av avgifter för 
anslutning till elnätet ska främja en enkel, snabb och framför 
allt förutsägbar handläggning. Detta ger både kunder och 
företag rimliga planeringsförutsättningar.
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56%
msek 56

uppdrag
Vi har tillsyn över att lagar och regler inom energi-
marknadsområdet följs. Bland annat har vi tillsyn över 
ellagen, naturgaslagen, fjärrvärmelagen och även en om-
fattande EU-reglering. En viktig uppgift är granskning av 
el- och gasnätsavgifter. Från 2012 beslutar Ei i förväg om 
en fyraårig intäktsram för elnätsföretagen. 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. 

verksamhetsgrenens totala kostnad, 
I msek och procent 2012

Tillsyn och prövning

10
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I juni fastställde Ei principer för att snabbare kunna pröva 
anslutningsavgifter vid anslutningar som inte omfattas av 
schablonmetoden, exempelvis för vindkraftverk och industrier. 
Arbetet med att avgöra de inneliggande ärendena har pågått 
under hösten.

naturgasavgifter
Under året har Ei genomfört den årliga granskningen av 
naturgasnätsföretagens avgifter. Granskningen av natur-
gasnätsföretagens avgifter görs fortfarande i efterhand med 
stöd av uppgifter från gasnätsföretagen. I den analys som 
gjorts avseende 2010 års intäkter har alla gasnätsföretag en 
genomsnittlig redovisad intäkt som är godtagbar och Ei har 
därför bedömt att ingen ytterligare granskning behöver ske 
av 2010 års gasnätstariffer. Arbetet presenteras i rapporten 
Bedömning av gasnätsföretagens tariffintäkter år 2010 
(Ei R2012:08).  

tillsyn leveranskvalitet
tillsyn över leveranssäkerhet efter stormarna
Under vintern 2011/2012 drabbades Sverige av ett flertal 
kraftiga stormar där ”Dagmar” är den mest omtalade. Ei 
valde att inleda en granskning av elavbrotten under stor-
marna och begärde in uppgifter från närmare 122 elnäts-
företag. En analys av uppgifterna visade att över 80 000 
avbrott varade längre än 24 timmar. De enskilt värsta 
konsekvenserna medförde stormen ”Dagmar” med drygt 
60 000 elavbrott som varade längre än 24 timmar. Under 
vintern hade 40 nätföretag elavbrott längre än 24 timmar och 
ett stort antal hade elavbrott som varade i flera dygn. Sedan 
2011 gäller enligt ellagen att leveransavbrott i överföringen 
av el inte ska överstiga 24 timmar. Ei:s analys indikerade att 
det fortfarande finns brister i elnäten trots de omfattande 
investeringar som branschen gjort de senaste åren. Som 

följd av de anmärkningsvärt många elavbrotten längre än 
24 timmar under vintern 2011/2012 valde Ei att genomföra 
en fördjupad granskning av ett urval av de berörda nätföre- 
tagen. En fördjupad granskning inleddes av totalt fem nät-
företag medan ca 13 företag sattes på en observationslista 
som innebär att Ei särskilt kommer att följa utvecklingen av 
deras leveranssäkerhet. Under vintern uppstod inga större 
störningar som följd av fel i regionnäten varför Ei:s tillsyn 
avgränsades till lokalnäten.

risk- och sårbarhetsanalyser av elnäten
Under 2011 lämnade elnätsföretagen för första gången 
rapporter baserade på genomförda risk- och sårbarhets-
analyser och åtgärdsplaner till Ei. Informationen har sam-
manställts och analyserats i promemorian Elnätsföretagens 
redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner 
2011 (EiPM 2012:01). Underlaget baseras på uppgifter 
från 164 lokalnätsområden och fem regionnätsområden. 
Avsikten med promemorian är att ge en samlad bild av den 
inrapporterade informationen.

rapportering av elavbrott
Sedan 2011 samlar Ei in data om elavbrott på kundnivå. 
Denna högupplösta avbrottsstatistik ger möjligheter till en ut-
vidgad och mer träffsäker analys av leveranssäkerheten i olika 
delar av elnätet. Därtill kan tillsynen på sikt effektiviseras och 
i högre grad fokuseras till de delar av elnätet där det finns 
väsentliga brister. Med hjälp av näringslivsklassificeringen 
av kunderna ges också nya möjligheter till att uppskatta 
avbrottskostnaderna för kunderna, vilket ger bättre möjlig-
heter för Ei och nätföretagen att utveckla en långsiktigt 
kostnadseffektiv och tillförlitlig elförsörjning där kundernas 
avbrottskostnader vägs mot företagens underhålls- och 
investeringskostnader i nya elnät.
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tillsyn svenska kraftnät 
Tillsynen av Affärsverket svenska kraftnät, som äger och 
driver det svenska stamnätet inklusive överföringsförbin-
delserna till våra grannländer på stamnätsnivå, omfattar 
flera områden. Ei har under året förhandsprövat affärs-
verkets intäkter för år 2013 på ansökan från affärsverket. 
Vidare har Ei granskat och godkänt affärsverkets metoder 
för balansavtalsvillkoren samt övriga avtalsvillkor (exklusive 
metoder för att utforma avgifter för överföring av el och för 
anslutning som inte prövas i detta sammanhang). Ei har fått 
en redogörelse för affärsverkets verksamhet inklusive eko-
nomiska och tekniska nyckeltal, och granskningen av denna 
redovisning har inte resulterat i några övriga åtgärder.

tillsyn kundrelaterade bestämmelser
Ei har under 2012 inlett tillsyn mot ca 40 företag avseende 
kundbestämmelser inom elhandel, mätvärdeshantering och 
fjärrvärme. Inom elhandel och mätvärdeshantering har 
tillsyn ägt rum tidigare år medan det är första året som Ei 
utövar tillsyn över fjärrvärmeföretagen. 

Urvalet av elhandelsföretag och elnätsföretag är de åtta res-
pektive tio företag med flest kunder efter det att företagen 
som tillsynats tidigare år tagits bort. När det gäller elnätsfö-
retag har Ei dessutom valt de tio minsta företagen, dvs. de 
med lägst antal kunder. Urvalet för fjärrvärmeföretag har 
varit de tio företag som har flest småhuskunder. Målet är 
att på detta sätt bedriva tillsyn över olika företag varje år 
samt också att året efter följa upp utfallet av innevarande 
års tillsyn. 

Målet med 2012 års tillsyn var  att kontrollera att elnätsfö-
retagen hanterar mätvärden och även leverantörsbyten på ett 
korrekt sätt, att elhandelsföretagen på ett korrekt sätt hante-
rar sin informationsskyldighet samt att fjärrvärmeföretagen 

följer bestämmelserna i fjärrvärmelagen (2008:263), såsom 
fjärrvärmeföretagets skyldigheter enligt paragraferna om 
avtalsinnehåll, ändring av priser samt hantering av avbry-
tande av distribution till konsumenter.

tillsyn inrapportering till elpriskollen.se
Elhandelsföretagen har en skyldighet att rapportera sina avtal 
och priser till Elpriskollen.se, och Ei bedriver tillsyn över att 
uppgifterna är korrekta. Ei har under året intensifierat till-
synsarbetet för att säkerställa den goda kvalitet som krävs 
på en oberoende prisjämförelseplats. 

nya föreskrifter 
För att möjliggöra timmätning så beslutades om en före-
skriftsändring (EIFS 2012:02). Timmätning syftar till att 
öka möjligheten för elanvändare att förändra sitt för-
brukningsmönster. I detta syfte ryms också ett effektivare 
utnyttjande av kraftsystemen, då användarna kan styras att 
använda mindre el när den är som mest efterfrågad. 

tillstånd för elnät
Regeringen lämnade i oktober en remiss till lagrådet med 
förslag på ändringar i ellagen som, väl genomförda, kommer 
att leda till att nätkoncessioner gäller tills vidare med vissa 
möjligheter till omprövning. I väntan på lagändringen har Ei 
därför lägre prioritet på förlängningsärenden till förmån för 
nya nätkoncessioner.

koncessionsärenden 
2012 års koncessionsärenden avser främst ledningar för en 
ökad leveranssäkerhet genom förbättrad överföringskapa-
citet och ledningar för anslutning av förnybar energi, främst 
vindkraft. Dessa ärenden har hög prioritet för att möjliggöra 
en snabb nätanslutning av förnybar elproduktion. Handlägg-
ningstiden understiger normalt sex månader.

Tillsyn och prövning

Granskningen av naturgasföretagens 
avgifter görs i efterhand. I Sverige finns 
naturgasnät främst i sydvästra Sverige.
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Under året beslutade regeringen om den så kallade SydVäst-
länken, en ny överföringsledning från Hallsberg till Hörby. 
Den är en nödvändig förstärkning av det svenska stamnätet 
som ger elkunderna i södra Sverige bättre leveranssäkerhet och 
på sikt även kan minska prisskillnaderna mellan elområdena. 
Regeringen fattade sitt beslut i enlighet med Ei:s yttranden från 
2011 och 2012. 

I juni lämnade Ei ett yttrande till regeringen med förslaget att 
Svenska Kraftnäts befintliga 400 kV ledning mellan Kimstad 
och Arrie ska få en ny sträckning söder om Södra Sandby,  
eftersom den nuvarande ledningssträckningen medför att 
många bostäder drabbas av höga magnetfält. Ledningen 
föreslås även få en ny sträckning genom Staffanstorps tätort. 
Svenska Kraftnät ska vidta åtgärder för att minska magnetfäl-
ten för boende längs den befintliga ledningssträckningen.

koncessionshanteringen i övrigt
Korrekta områdesgränser är viktiga när nya kunder ska an-
sluta sig till elnätet. Ett omfattande arbete med att, efter digital 
inläsning, justera gränsdragningen mellan nätkoncessioner för 
områden har pågått under hela året. Ei har också fattat beslut 
i flertalet inneliggande ärenden om förlängning av nätkonces-
sion för område.

Ett arbete pågår med att effektivisera Ei:s administration för 
att förenkla för de sökande och att underlätta för remiss-
instanserna.  

anmälningar
Lagstiftningen kring hanteringen av anmälningsärenden 
(klagomål) skärptes under 2011 i samband med införandet 
av tredje paketet. Enligt bestämmelsen ska en anmälan som 
lämnas in av någon som har ett intresse i saken och som 
påstår att en nätkoncessionshavare inte följer bestämmelser 
som omfattas av Ei:s tillsyn prövas inom en viss tid. Från 
och med 2012 har Ei valt att lyfta fram de så kallade an-
mälningsärendena som en prestation. Under 2012 uppgick 
antalet ärenden till 17 stycken.

SydVästlänken består av tre förbindelser som knyts samman i Barkeryd, norr om Nässjö.

Under året beslutade Ei om totalt 305 koncessioner, något fler än 
fjolårets 282. Områdeskoncessionerna stod för flest koncessionsärenden 
i år, 42 %, en ökning mot förra årets andel på 16%. Merparten av de 130 
områdekoncessionerna bestod av gränsändringar. 

Hurva

Barkeryd

Hallsberg

Tveiten

Malmö

Stockholm

Göteborg

OskarshamnRinghals

beslutade koncessioner fördelat på koncessionstyp

 

Ny linjekoncession
        64 st 

               21 %

 
 

Förlängning av 
linjekoncession
30 st
10 %

 
 

 

Övriga beslut 
linjekoncession

             32 st
             10 %

 

      Områdeskoncession
   130 st 

42%

 

Överlåtelse 
  av koncession

   5 st
    2 %

 
 

Icke-koncessions-
pliktiga nät (IKN)

44 st

 

14 %
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Tillsyn och prövning

Tillsyn och prövning
uppdrag

ekonomisk bedömning vid införande av smarta 
mätare i naturgasnätet 

Regeringsuppdrag: göra en ekonomisk bedömning av 

kostnaderna och nyttan vid införande av smarta mätare i 

naturgasnäten. Uppdraget redovisades i februari i rapporten 

Smarta mätare i det svenska naturgasnätet (Ei R2012:01)

samverkan laddinfrastruktur

Regeringsuppdrag: bistå Statens Energimyndighet i samver-

kan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur 

för elfordon. Uppdraget redovisas i januari 2013. 

vindlov.se – webbaserad informationsportal om 
vindkraft och tillstånd. 

Regeringsuppdrag: bistå Statens Energimyndighet i uppdraget.

övrIga publIkatIoner

Bedömning av gasnätföretagens tariffi ntäkter år 2010 

(Ei R2012:08)

Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2011 (Ei R2012:13)

Elnätsföretagens redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser 

och åtgärdsplaner 2011 (Ei PM2012:1) 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och 

rapportering av överförd el (EIFS 2012:2)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentlig-

görande av tariffer och metoder som används för att ut-

forma avgifter för anslutning (EIFS 2012:3)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

om redovisning av nätverksamhet (EIFS 2012:4)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

om övervakningsplan enligt ellagen  (EIFS 2012:5)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

om övervakningsplan enligt naturgaslagen (EIFS 2012:6)

Stamnätet i Norden. Efter förlaga från Svenska Kraftnät.
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Under året har arbetet med att stärka konsumenternas 
ställning dels resulterat i förändringar av Elpriskollen.se, 
dels lett till en helt ny informationstjänst: Fjärrvärmekollen. 
Ei har under året fortsatt arbetet med implementeringen 
av el- och gasmarknadsdirektiven, vilka syftar till starkare 
ställning för energikonsumenterna. Även arbetet med en 
gemensam nordisk slutkundsmarknad har gått in i en imple-
menteringsfas, med en framtida ytterligare stärkt ställning 
för konsumenterna genom en fördjupad konkurrens mellan 
elhandlare på nordisk nivå.

elpriskollen.se
Som ett led i att stärka konsumenternas ställning på elmark-
naden erbjuder Ei ett prisjämförelseverktyg – Elpriskollen.se 
– där konsumenter kan se priser på de vanligaste elavtalen 

från alla elhandlare. Elpriskollen är det enda oberoende 
prisjämförelseverktyget för el, och besöktes under 2012 av 
mer än 150 000  intresserade. Då möjligheten att jämföra
priser är grunden för aktiva kunder, utvecklar Ei hela tiden 
verktyget för att fånga in nya avtalsformer och nå ut till fl er 
konsumenter. 

Fjärrvärmekollen
En ökad insyn i fjärrvärmeverksamheten stärker kundernas 
ställning gentemot fjärrvärmeföretagen. Under året lanserade 
Ei en teknisk lösning för att presentera redovisningen av 
företagens fjärrvärmeverksamhet för kunder och allmänhet. 
Informationen omfattar nyckeltal om effektivitet i driften 
samt fi nansiella nyckeltal och information om priser. Syftet 
är att nyckeltalen och underlagen ska användas av kunder 
och allmänhet – dels vid en jämförelse mellan olika uppvärm-
ningsalternativ, dels vid förhandlingar med fjärrvärmeföreta-
gen om priser och andra villkor. Genom att få en ökad insyn 
i företagens redovisning stärks kundernas förhandlingsläge 
och de får en starkare ställning på marknaden.

oberoende rådgivning
I EU:s el- och gasmarknadsdirektiv anges att medlems-
staterna ska se till att det inrättas gemensamma kontakt-
punkter där konsumenterna kan få tillgång till nödvändig 
information om sina rättigheter, lagstiftning och möjligheter 
till tvistlösning. Ei ansvarar för att Sverige har en gemensam 
kontaktpunkt och har ett avtal med Konsumenternas ener-
gimarknadsbyrå AB om att den ska vara den gemensamma 
kontaktpunkten för konsumenter på el- och gasmarkna-
derna. Energimarknadsbyrån bistår konsumenter i bl.a. 
faktura- och avtalsfrågor.

kundInFormatIon 
nya verktyg och förenklade regler

antal aktiva kunder, kunder som bytt/omförhandlat elavtal
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Under året har Ei varit närvarande både i sociala medier och på mer traditionella publika arenor som 
Almedalsveckan och konferensen Energiutblick. Fjärrvärmekollen har lanserats för att hjälpa fjärrvärmekunder 
att ta del av information om och från företagen. Elpriskollen.se har förbättrats för att konsumenterna enklare 
ska kunna jämföra elhandelsföretagens olika avtalsformer och hade under året mer än 150 000 besökare. 
De skriftliga frågorna från allmänheten handlade främst om elnätsavgifter och elpriser även om frågorna om 
elavbrott ökade, troligen som en följd av vinterstormarna 2011/2012.
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Kundinformation

6%
msek 6

uppdrag
Informerade och medvetna konsumenter är viktigt för 

att ha väl fungerande energimarknader. Vi informerar 

framför allt genom Elpriskollen.se, där avtalen för landets 

samtliga elhandelsföretag fi nns listade. Syftet är att 

hjälpa elkunderna att ta ställning till vilket elhandelsavtal 

de ska välja. Sedan 2011 har enskilda kunder också 

möjlighet att framföra klagomål på sin elhandlare eller 

sitt elnätsbolag till Ei. 

verksamhetsgrenens totala kostnad, 
I msek och procent 2012
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Kundinformation

Syftet med en gemensam kontaktpunkt är att lättillgängligt 
tillhandahålla relevant information, till exempel om konsu-
menternas rättigheter. Med bättre tillgång till information 
ökar konsumenternas möjligheter att agera på marknaden 
vilket bidrar till att marknaden fungerar bättre. Det kan 
bidra till att öka konsumenternas förtroende för markna-
den. Ei är en av huvudmännen i Konsumenternas energi-
marknadsbyrå AB. Ei är vice ordförande och hade under 
året kontinuerlig kontakt med byrån om frågor som berör 
konsumenterna på de svenska el-, naturgas- och fjärrvärme-
marknaderna.

Frågor från allmänheten
Ei får ett antal frågor från allmänheten gällande el, gas och 
fjärrvärme varje år. De fl esta frågorna berör elnätsavgifter 
och elpriser. Under året har Ei besvarat 611 skriftliga frågor. 
Det är en minskning med 30 procent jämfört med året 
innan. Troligen berodde minskningen på att det inte var så 
kallt 2012 jämfört med 2011, vilket bidrog till lägre elpri-
ser. Frågor om avbrott och leveranskvalitet ökade under 
2012 jämfört med 2011, troligen som en följd av vinterns 
stormar och avbrott. 

två uppdrag med kunderna i fokus
beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer
För att förenkla för kunder på el- och gasmarknaderna och 
för att Sverige ska leva upp till el- och gasmarknadsdirek-
tiven har Ei på uppdrag av regeringen under året beskrivit 
de olika aktörerna på dessa marknader.  I Beskrivning av el- 
och naturgasmarknadens aktörer (Ei PM2012:4) tydliggörs 
de olika aktörerna och deras inbördes relationer. 

genomförande av nordisk slutkundsmarknad
En nordisk slutkundsmarknad syftar till att underlätta för 
elhandlare att vara aktiva i fl era länder, och därmed främja 
konkurrensen. Modellen ska också förenkla för elkunden 
och stärka konkurrensen genom att elhandlaren blir den 
centrala kontaktpunkten för elkunden. Ei fi ck under hösten 
i uppdrag från regeringen att ta fram förslag till de föränd-
ringar som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar 
för en nordisk slutkundsmarknad. Detta arbete har påbör-
jats och kommer att avslutas under 2013.

energimarknadsrådet
Energimarknadsrådet, som består av representanter för 
kunder och företag, har till syfte att öka insynen i Ei:s 
arbete och ge uppslag till framtida tillsynsinsatser. Rådet 
ska också kunna komma med förslag till forskningsinsatser 
som kan bidra till att Ei uppfyller sitt uppdrag att utveckla 
marknaderna för el, gas och fjärrvärme.

Under året har rådet haft fyra möten med olika teman: 
fjärrvärme (februari), elområden och gasmarknad (maj), 
smarta elnät (september) och nätreglering (december). Rå-
det har i samarbete med Ei genomfört en studie som resul-
terade i rapporten Kundnyttan av smarta nät (Kundnyttan 
av smarta nät. En rapport till Energimarknadsinspektionen/
Energimarknadsrådet. SWECO.) 
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KundinformationKundinformation

uppdrag

sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar 
för elmarknadens aktörer

Regeringsuppdrag: sammanställa och offentliggöra rollbe-

skrivningar för elmarknadens aktörer samt sammanställa 

och offentliggöra rollbeskrivningar för naturgasmarknadens 

aktörer. Uppdraget redovisades i promemorian Beskrivning 

av el- och naturgasmarknadens aktörer (Ei PM2012:4)

genomförande av nordisk slutkundsmarknad 

Regeringsuppdrag: ta fram förslag till de förändringar som 

krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nord-

isk slutkundsmarknad. Uppdraget ska redovisas i april 2013.  

övrIga publIkatIoner

I Ei:s tillsyn ingår att samla in data om elvabrott på kund-

nivå. Denna avbrottsstatistik sammanställdes, analyserades 

och presenterades i rapporten Leveranssäkerhet i elnäten 

2010 – Redovisning av elavbrotten i Sverige (Ei R2012:04)

En överblick över den svenska naturgasmarknaden

(Ei PM 2012:5)
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Flera förändringar på elmarknaden 
Införandet av elområden i Sverige och reformen som inne-
bär möjlighet till så kallad timvis mätning för hushållskun-
der är två stora förändringar på elmarknaden som har 
genomförts på senare tid. Ei har under året genomfört en 
uppföljning av indelningen av elmarknaden i prisområden 
på uppdrag av regeringen. I rapporten Elområden i Sverige 
– Analys av utvecklingen och konsekvenserna på markna-
den (Ei R2012:06) redovisade Ei vad införandet inneburit 
när det gäller prisskillnader i olika delar av landet, elkon-
sumenternas möjligheter att vara aktiva på elmarknaden 
samt effekter på konkurrenssituationen på elmarknaden. 
Reformen om timvis mätning innebär förändringar för hur 
marknadens aktörer ska rapportera mätvärden och Ei har 
under året publicerat en ny föreskrift med nya regler för 
mätning och rapportering som elhandlare och nätägare ska 
följa.

utvecklingen mot smarta elnät
På uppdrag av regeringen har Ei utrett om en konkurrens-
utsättning av marknaden för mätning av el kan vitalisera 
elmarknaden och bidra till ökad konkurrens och lägre 
kostnader för elkonsumenterna. I rapporten Vägval för en 
utvecklad marknad för mätning och rapportering av el (Ei 
R2012:12) har Ei lämnat ett antal förslag på hur markna-
den för mätning av el bör utvecklas. 

Ei har också under året redovisat arbetet med att utvärdera 
om det ska införas smarta mätare på naturgasmarknaden. 
Ei konstaterade i rapporten Smarta mätare i det svenska 
naturgassystemet (Ei R2012:01) med stöd av bedömningar 

av de ekonomiska konsekvenserna att sådana mätare endast 
ska införas för större gaskunder.

En annan fråga som är kopplad till utvecklingen av smarta 
nät är betydelsen av elnätsföretagens tariffstrukturer. 
Regeringen gav Ei i uppdrag att utreda om det ska införas 
detaljerade krav för att underlätta introduktion av förny-
bar elproduktion, elektrifiering av transportsektorn och 
energieffektivisering hos slutkonsumenterna. Uppdraget 
redovisades i rapporten Elnätstariffer – behövs mer regler 
om avgifternas utformning? (Ei R2012:14) där förslag på 
vissa kompletterande bestämmelser lades fram.

Åtgärder för att minska prisskillnaden på anvisningsavtal
Knappt 20 procent av de svenska elkunderna har inte 
aktivt valt elhandlare utan har tilldelats ett anvisningsavtal 
för leverans av sin el. Andelen elkunder som har denna 
avtalsform har successivt minskat sedan elmarknadsrefor-
men 1996. Prisskillnaden jämfört med andra elavtal är dock 
förhållandevis stor och har ökat på senare tid. Ei presente-
rade i rapporten Systemet med anvisad elhandlare – översyn 
och förslag till åtgärder (Ei R2012:07) sådana ändringar 
i regelverket och tillämpningen som förväntas leda till en 
minskad prisskillnad jämfört med andra elavtal.

Förslag om utjämning av elnätsavgifter mellan tätort och 
glesbygd
För cirka tio år sedan infördes regler för att utjämna 
elnätsavgifterna mellan glesbygd, där elnätet är dyrare att 
driva, och tätort där kostnaderna för drift i de flesta fall är 
lägre. Regeringen beslutade att ge Ei i uppdrag att göra en 
utvärdering av effekterna av dessa bestämmelser. I rapporten 

övervaknIng och analys
Förändringar till nytta för kunden

På elområdet har flera förändringar genomförts under året, bland annat reformen om att hushållskunder 
ska få möjlighet att få sin elförbrukning mätt per timme. Ei har utvärderat konsekvenserna för elpriset efter 
indelningen av Sverige i fyra elområden, och har i en utredning föreslagit åtgärder för utjämning av skillnader 
i elnätsavgifter mellan tätort och landsbygd. Under året påbörjades två nya regeringsuppdrag med syfte att 
utveckla fjärrvärmemarknaden, ett som ska ta fram en modell för hur värmeproducenter ska få tillträde till 
näten och ett som bland annat ska föreslå en modell för prisförändringsprövning.



uppdrag
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 energimarkna-

derna kan förbättras.

verksamhetsgrenens totala kostnad, 
I msek och procent 2012

12%
msek 12

20

Övervakning och analys

20



21

Övervakning och analys

Utjämning av elnätstariffer – Konsekvenser för kunder i 
glesbygd och i tätort (Ei R2012:05) redovisas hur olika typ-
kunder påverkats av tariffutjämningen beroende på om de 
bor i glesbygd eller i tätort. Ei lämnade också förslag till hur 
regelverket kan förbättras för att mildra effekterna när en 
utjämning leder till kännbara tariffhöjningar för kunderna.

Fortsatta förberedelser för en utökad 
övervakning av elmarknaden
Nya regler som följer av EU-förordningen om integritet 
och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (Remit) 
innebär en helt ny övervakning av energimarknaderna, 
som Ei är ansvarig för. Ei har under flera år deltagit i och 
följt arbetsprocessen med att ta fram regelverket och har 
under året arbetat med att informera marknadens aktörer 
om det nya regelverket och analysera konsekvenserna för 
den svenska marknaden. Det nya regelverket innebär bland 
annat att producenter, el- och gashandlare och andra ak-
törer på marknaden ska rapportera data om produktions-
kapacitet och överföringskapacitet till Ei. Alla handlare ska 
även rapportera transaktioner och bud. Under 2012 har 
förberedelserna av övervakningen enligt de nya reglerna 
fortsatt. Tillsyn under Remit kommer att möjliggöra än mer 
transparenta och bättre fungerande energimarknader. 

utvecklingen på el- och naturgasmarknaden
Under året publicerade vi rapporten Sveriges el- och natur- 
gasmarknad 2011 (Ei R2012:10) som redogjorde för 
utvecklingen på el- och naturgasmarknaden. De uppgifter Ei 
lämnar i denna rapport utgör grund för EU-kommissionens 
årliga granskning av hur Sverige uppfyller de krav som ställs 
på alla medlemsländer för den inre marknaden inom EU. 

värmemarknad
Ei har analyserat fjärrvärmemarknaden och publicerat rap-
porten Uppvärmning i Sverige (Ei R2012:09). Här analyseras 
och beskrivs fjärrvärmemarknaden och sätts i relation till 
andra konkurrerande uppvärmningsalternativ. Jämförelsen 
avser pris, konkurrens och miljö. 

Ei har under året fått ytterligare två uppdrag av regeringen 
som ska utveckla fjärrvärmemarknaderna. Ei kommer i det 
ena att föreslå en modell för prisförändringsprövning och 
en likabehandlingsprincip för kunder inom samma kund-
kategori. Ei kommer i det andra uppdraget att föreslå en 
modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten för produ-
center av värme.

statistik på webben
Ei:s webbplats, www.ei.se, har en statistiktjänst som upp-
dateras varje månad. Syftet med tjänsten är att ge en så hel-
täckande och transparent bild av elmarknaden som möjligt, 
och därmed underlätta forskning och en allmän kunskaps-
höjning om energimarknaderna. På webbplatsen finns även 
veckobrevet Läget på elmarknaden, ett veckobrev som 
löpande följer och analyserar utvecklingen på elmarknaden.
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uppdrag

effekterna av utjämning av elnätstariffer

Regeringsuppdrag: att utreda effekterna av utjämningen av elnäts-

tarifferna mellan glesbygd och tätort. Uppdraget redovisades i april 

i rapporten Utjämning av elnätstariffer (Ei R2012:05) 

elområden

Regeringsuppdrag: att kontinuerligt följa upp och analysera 

eventuella skillnader på elpriset till följd av införandet av fyra nya 

elområden och andra konsekvenser för elkonsumenternas möjlighe-

ter att vara aktiva på elmarknaden. Uppdraget redovisades i maj i 

rapporten Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konse-

kvenserna på marknaden (Ei R2012:06)

systemet med anvisad elhandlare

Regeringsuppdrag: att utreda och lämna förslag på hur man kan 

minska eller avveckla den omotiverade prisskillnad som uppstått 

mellan anvisade kunder och kunder som aktivt valt elhandlare. 

Uppdraget redovisades i maj i rapporten Systemet med anvisad 

elhandlare – översyn och förslag till åtgärder (Ei R2012:07) 

värmemarknaden

Regeringsuppdrag: att tillsammans med Statens Energimyndig-

het analysera utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i relation till 

konkurrerande alternativ. I uppdraget ingår även en bedömning av 

effekterna av stödsystemen för konvertering. Uppdraget redovisa-

des i juni i rapporten Uppvärmning i Sverige (Ei R2012:09)

mätning och rapportering

Regeringsuppdrag: utreda konkurrensutsättning av marknaden för 

mätning av el. Uppdraget redovisades i oktober i rapporten Vägval 

för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el (Ei 

R2012:12)

lämna förslag till ändringar i naturgaslagen 

Regeringsuppdrag: föreslå ändringar i naturgasla-

gen som gör det möjligt att reglera gasnätet i Stockholm 

på motsvarande sätt som el- och naturgasmarknaderna.                                                                             

Uppdraget redovisas i januari 2013.

utreda och föreslå modell för prisförändringsprövning 

Regeringsuppdrag: ta fram en modell för att pröva prisförändringar 

på fjärrvärmemarknaden samt föreslå hur det ska gå till när flera 

aktörer vill leverera fjärrvärme till samma fjärrvärmenät. Uppdra-

get ska redovisas i april 2013. 

sveriges el- och naturgasmarknad

Uppdrag enligt instruktion som följer av EU:s el- och naturgas-

marknadsdirektiv: Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 

(Ei R2012:10), The Swedish electricity and Natural Gas Markets 

2011 (Ei R2012:11)

elnätsföretagens tariffstruktur

Regeringsuppdrag: utreda om mer detaljerade krav på elnätsföreta-

gens tariffstruktur bör införas. Uppdraget redovisades i december 

2012 i rapporten Elnätstariffer - behövs mer regler om avgifternas 

utformning? (Ei R2012:14)

övrIga publIkatIoner

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring i Ener-

gimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 

2011:4) om ursprungsmärkning av el (EIFS 2012:1)
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InternatIonellt samarbete
ett aktivt år med kunden i fokus

Ei har under året varit ordförande för en expertgrupp inom EU och deltagit aktivt i ett flertal grupper. En ge-
mensam nordisk färdplan för det fortsatta arbetet mot en gemensam slutkundsmarknad för el blev klar. Enligt 
färdplanen ska kunden så småningom kunna byta elhandlare inom hela Norden. Ei:s linje internationellt har 
ett tydligt fokus på att skapa en effektiv energimarknad där kunden står i centrum. Under året presentera-
des en gemensam kundvision, ”A 2020 Vision for Europe’s energy customers”, av Ei och övriga europeiska 
tillsynsmyndigheter. 
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eu:s ramriktlinjer
Målet för det europeiska samarbetet är att redan till 2014 
skapa en integrerad grossistmarknad för el och naturgas 
inom Europeiska unionen. För att nå dit krävs harmonise-
ring av regelverken för gränsöverskridande handel, inte-
grering av Norden med övriga regionala marknader, ökat 
konsumentinflytande, en policyutveckling kring framtidsfrå-
gor som smarta elnät samt integrering av den framväxande 
förnybara elproduktionen. 

nordisk och europeisk samverkan
Ei deltog under året aktivt i samarbetet med övriga nord-
iska och europeiska tillsynsmyndigheter inom samarbets-
organisationerna NordREG (Nordic Energy Regulators), 
CEER (Council of European Energy Regulators) och ACER 
(The European Agency for the Cooperation of Energy  
Regulators). Arbetet har under 2012 haft ett tydligt fokus 
på att förverkliga en gemensam europeisk marknad för el 
och gas där kunden sätts i centrum.

konsumentperspektiv i ceer
Grundsyftet med en inre marknad för energi är att förbättra 
för EU:s energikunder. Lättförståeliga regler och en fung-
erande tillsyn är nödvändigt. Ei och de övriga ländernas 
tillsynsmyndigheter har en nyckelroll i detta arbete. 

Under året blev CEER:s webbplats – www.energy- 
regulators.eu – ett nav för att tillhandahålla information om 
energikundernas rättigheter och om vart energikunden kan 
vända sig i olika frågor i respektive land. Under 2012 har 
CEER, tillsammans med europeiska konsumentorganisationer 

och andra konsumentföreträdare, tagit fram en konsument-
vision: “A 2020 Vision for Europe’s energy customers”. För 
första gången proklamerar CEER att det är konsumenten 
som ska sättas i centrum, eftersom aktiva konsumenter är 
en förutsättning för effektiva energimarknader. Visionen 
åtföljs av en åtgärdsplan som vilar på fyra ben: Tillförlit-
lighet, rimliga priser, enkelhet, samt skydd och stärkande 
av konsumentens intressen. Visionen presenterades på 
EU-kommissionens årliga konsumentkonferens ”Citizens’ 
Energy Forum” i London i november. 

Precis som under 2011 har frågorna om smarta energinät 
och smarta mätare stått högt på CEER:s agenda. Ei har va-
rit medlem i EU-kommissionens expertgrupp med uppdrag 
att utveckla smarta energinät. 

nordreg och nordisk slutkundsmarknad 2015
De senaste åren har Ei arbetat för att förverkliga att kun-
derna inom Norden får en gemensam marknad för el – en 
nordisk slutkundsmarknad. Samarbetet med de övriga 
nordiska länderna sker i NordREG där samtliga nordiska 
tillsynsmyndigheter ingår. Under 2012 har fokus legat på att 
förbereda slutkundsmarknaden och i juni offentliggjordes 
Road map towards a common harmonised Nordic end-user 
market (NordReg report 3 – 2012).   

målet är att underlätta för elkunderna
NordREG:s mål för den gemensamma slutkundsmarknaden 
är att underlätta för elkunderna. Till skillnad från idag ska 
kunden kunna byta elhandelsföretag inom hela Norden och 
inte behöva kontakta både nätägare och elhandlare vid till 
exempel flytt, leverantörsbyte och informationssökning.  



uppdrag
Målet med Ei:s internationella arbete är att medverka 

till att utveckla en gemensam nordisk och europeisk 

inre marknad för el och gas. Det innebär bland annat 

att vara rådgivande i lagstiftningsarbetet på EU-nivå. Vi 

samarbetar även aktivt med andra nationella tillsyns-

myndigheter. Ei bidrar till utvecklingen av de nordiska 

och europeiska el- och naturgasmarknaderna genom 

att aktivt delta i och identifi era förslag  samt genom att 

analysera konsekvenserna för våra marknader.

verksamhetsgrenens totala kostnad, 
I msek och procent 2012

25%
msek 25
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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 energitjänsteföre-
tag. Alla kunder i hela Norden ska få möjlighet att välja en-
ergitjänster oavsett geografisk hemvist och nätföretag. Den 
gemensamma slutkundsmarknaden ska vara uppnådd 2015. 
Under 2012 har Ei varit ordförande i den arbetsgrupp som 
behandlat frågan. Tyndpunkten har legat på att arbeta fram 
harmoniserade kundorienterade marknadslösningar såsom 
rutiner för leverantörsbyten och anvisningsleverantör, samt 
smarta mätare. NordREG har även under året publicerat en 
rapport med rekommendationer för informationshantering 
på elmarknaden.

nordiska elbörsen 
Utöver arbetet för en gemensam nordisk slutkundsmarknad 
är NordREG en arena för att stämma av de olika nordiska 
ländernas syn på aktuella frågor som rör de systemansva-
rigas roll, den gemensamma nordiska elbörsen NordPool 
Spot och grossistmarknaden i allmänhet. Exempelvis har 
NordREG genomfört ett projekt om kapacitetsallokering i 
Norden ur ett europeiskt perspektiv. 

Det sker även ett erfarenhetsutbyte mellan länderna när det 
gäller tillsynen av nätföretagen, och under 2012 har arbetet 
handlat om att jämföra regelverket för och tillsynen av de 
nordiska stamnätsföretagen.

ei:s arbete i acer
ACER är den gemensamma europeiska tillsynsmyndigheten 
över energimarknaderna. En nyckeluppgift för ACER och 
därmed Ei är att delta i lagstiftningsprocessen kring legalt 
bindande nätkoder. ACER:s uppgift är dels att ta fram 

vägledande ramar, så kallade Framework Guidelines, för 
att ange marknadsmodellen för den gränsöverskridande 
handeln inom EU, dels att senare i processen yttra sig till 
EU-kommissionen över de nätkoder som  beslutas av de 
systemansvarigas samarbetsorganisationer: 

• ENTSO-E (European Network of Transmission System     
 Operators for Electricity) för el 

• ENTSOG (European Network of Transmission System  
 Operators for Gas) för gas

Under 2012 har tonvikten legat på att utveckla fler riktlinjer 
och att följa arbetet med ENTSO:s nätkoder och analysera 
samt utvärdera huruvida dessa nätkoder följer de riktlinjer 
som beslutats av ACER. Det är viktigt i Ei:s perspektiv att 
säkerställa att regelverket får en ändmålsenlig utform-
ning och att bedöma konsekvenser för svenska företag och 
kunder. 

Infrastrukturen
En förutsättning för en gränsöverskridande handel inom 
EU är en fungerande infrastruktur. I regelverket för den inre 
marknaden ansvarar därför stamnätsoperatörerna inom 
ramen för ENTSO för att ta fram tioåriga nätutvecklings-
planer. Syftet med planerna är bland annat att identifiera 
behovet av nya el- och gasnät. ACER:s uppgift är att yttra 
sig över dessa planer. Under 2012 har Ei deltagit i ACER:s 
arbetsgrupp som har haft till uppgift att följa ENTSO-E:s 
framtagande av en tioårsplan för utvecklingen av elnäten i 
Europa 2012 och ACER har yttrat sig över denna. Under 
2012 har Ei på uppdrag av EU-kommissionen identifierat 
fyra olika infrastrukturprojekt i Sverige som bedöms vara 
av gemensamt intresse för EU, tre avseende el och ett avse-
ende naturgas.  
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ny övervakning av handel - remit
Under 2011 beslutades ett nytt gemensamt regelverk för 
övervakning av handel med el och gas inom EU. EU-förord-
ningen trädde i kraft den 28 december 2011 – Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 
25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossist-
marknaderna för energi, Remit. Förordningen ska motverka 
insiderhandel och marknadsmanipulation och innebär helt 
nya befogenheter och arbetsuppgifter för Ei. Förordningen 
ska börja tillämpas 29 juni 2013 och Ei har därför under 
året arbetat med att informera marknadens aktörer om det 
nya regelverket och analysera konsekvenser för den svenska 
marknaden.  
ACER har det övergripande ansvaret för övervakning av 
energitransaktioner som går över nationsgränserna, Ei över-
vakar den nationella marknaden. Ei har medverkat i arbetet 
med att ta fram gemensamma riktlinjer för att övervakning-
en ska kunna fungera i praktiken: 
“Guidance on the application of regulation (EU) No 
1227/2011 of the European Parliament and of the Council 
of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity 
and transparency” 

“Recommendations to the Commission as regards the 
records of wholesale energy market transactions, including 
orders to trade, according to Article 8 of Regulation (EU) 
No 1227/2011”

regionala marknader
Under 2012 har Ei deltagit aktivt i ACER:s fortsatta arbete 
och projekt med att koppla samman el- och gasmarkna-
derna inom EU. Kopplat till det regionala samarbetet har Ei 
löpande analyserat förslagen till marknadskoppling. 

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 inom EU. 
Vi behöver också ha fungerande förbindelser med länderna 
i EU:s närhet. Inom CEER:s internationella strategigrupp 
(ISG), där Ei:s generaldirektör är en av två ordföranden, har 
CEER fått till stånd en så kallad Joint Note som tydliggör 
formerna för de årliga, viktiga, högnivåmötena mellan CEER 
och den ryska regleraren, Federal Tariff Service (FTS). 

Under året har CEER genom ISG upprättat en internatio-
nell strategi och på så sätt tydliggjort varför och hur CEER 
engagerar sig i länder utanför EU. Ett aktuellt och framgångs-
rikt exempel under året är en tvådagars workshop som 
CEER:s ISG-grupp arrangerade för länderna inom Eastern 
Partnership: Armenien, Moldavien, Ukraina, Azerbajdzjan, 
Georgien och Vitryssland. Detta genomfördes efter samråd 
med EU-kommissionen, som också deltar i partnerskapet. 
Partnerskapet har etablerat en energiplattform, vilket ger en 
ingång för framtida samtal. CEER för också regelbundna 
dialoger med tillsynsmyndigheterna i bland annat Ryssland 
och USA.
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ei:s aktIva arbete och deltagande

Antal medarbetare med internationella uppgifter: 28 

Antal länder som besökt Ei: 20 

Ei har: 

 deltagit i 25 arbetsgrupper inom ACER, 15 inom CEER och 8   
 inom NordREG.

 deltagit i ett antal rådsgrupper bestående av intressenter från   
 både el- och gasmarknaden. 

 deltagit aktivt i gruppen Customer Empowerment Task Force.

 deltagit aktivt i arbetet med riktlinjer för gasmarknaden i grupperna  
 FG CAM  och FG Balansering, samt i arbetet med nätkoder i 
 CACM el, NC Requirements for Grid Connection Applicable to all  
 Generators och i CACM gas. 

 varit ordförande för gruppen Retail Market Functioning Task Force  
 och vice ordförande i två andra arbetsgrupper inom ACER.

 en expert representerad på plats i ACER, Ljubljana.

 Ei har i Remit medverkat i arbetet med gemensamma riktlinjer för  
 marknadsövervakning:

 “Guidance on the application of regulation (EU) No 1227/2011  
 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011  
 on wholesale energy market integrity and transparency” 

 “Recommendations to the Commission as regards the records of  
 wholesale energy market transactions, including orders to trade,  
 according to Article 8 of Regulation (EU) No 1227/2011”

Internationellt samarbete
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rapporter där ei deltagIt aktIvt:

acer
 ACER Market Monitoring Report 2012

 3rd ERI Quarterly Report 

 GRI Quarterly report Q3 2012 – Final 

 ACER Work Programme 2013 

 ITC monitoring report 2011 

 ACER Annual Activity Report for the year 2011 

 MID-TERM REVIEW of the Work Programme 2012

ceer
 A 2020 Vision for Europe’s energy customers 

 Contributing to a 2020 Vision for Europe’s energy customers   
 – CEER 3-year rolling action plan 

 Status Review of Customer and Retail Market Provisions   
 from the 3rd Package as of 1 January 2012 

 Benchmarking Report on Meter Data Management 
 –  Case Studies

 Proceedings of the CEER conference on ’Building a 2020   
 vision for Europe’s energy customers’ 

 Status Review of the implementation of the ERGEG GGP on   
 indicators for retail market monitoring as of 1 January 2012

 Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools 

 CEER Discussion Paper on a 2020 vision for Europe’s energy   
 customers 

 CEER Position Paper on the Commission proposal for a   
 Directive on Consumer ADR 

 Guidelines of Good Practice on electricity and gas retail   
 market design, with a focus on switching and billing 

 Guidelines of Good Practice for the implementation and use   
 of voltage quality monitoring for regulatory purposes 

 Citizens’ Q&A - Guidelines of Good Practice for the imple  
 mentation and use of voltage quality monitoring for 
 regulatory purposes 

 CEER response to the Commission Communication on 
 Renewable Energy: a major player in the European energy   
 market COM (2012)271 

 CEER Conclusions Paper on the Implications of Non-harmonised   
 Renewable Support Schemes 

 5th Benchmarking Report on Electricity Quality of Supply 

 Evaluation of Responses on the puplic consultation paper on   
 Market-Based Investment Procedures for Gas Infrastructure:   
 Issues and Approaches 

 Citizens’ Q&A  

 CEER Monitoring Report on Article 33 and Article 41 of   
 Directive 2009/73/EC 

 CEER-ACER Annual Report on the Results of Monitoring   
 the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2011

 CEER response to the Energy Community public consultation   
 on Regional Energy Strategy 

 Energy Infrastructure Package: regulatory issues 

 CEER monitoring report on transaction reporting and   
 detecting market misconduct in wholesale energy markets 
 – Good practice examples from national regulatory authorities

nordreg
 Summary of comments to Ernst & Young reports on risk   
 management and tax collection

 NordREG  Risk management

 NordREG Tax collection

 Nordic Market Report 2012. Development in the Nordic   
 Electricity Market

 Road map towards a common harmonised Nordic end-user market

 NordREG Work Programme 2012 

 Common Nordic processes for information exchange

Internationellt samarbete
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medarbetare och organIsatIon
öppenhet, integritet och kvalitet

Ei bildades januari år 2008 och har sitt huvudkontor i Eskilstuna. Vid årets slut hade Ei 99 medarbetare. En 
omorganisation trädde i kraft under året för tydligare uppdelning av arbetsområden och uppgifter. Ett arbete 
med att definiera organisationens kultur och värderingar genomfördes och ledde till att tre ledord definiera-
des; öppenhet, integritet och kvalitet. En dialogbaserad medarbetarundersökning genomfördes och medarbe-
tarna gav arbetsplatsen ett bra betyg. 

Ei årsredovisning 2012

Ei:s uppdrag kräver kunniga och kompetenta medarbetare 
med förmåga att utveckla nya arbetsmetoder. Arbetet sker 
därför ofta i projektform, med olika kompetenser från olika 
avdelningar. Ei är organiserat i tio avdelningar och är en ung 
arbetsplats med en medelålder på drygt 40 år. Under året 
gjordes organisationsförändringar för att förtydliga arbets- 
och ansvarfördelningen mellan avdelningarna. En avdelning 
för konsumenträtt bildades. Avdelningen för marknadsanalys 
blev dels en del av avdelningen för konsumenträtt och upp-
gick dels, tillsammans med den tidigare avdelningen för ta-
rifftillsyn, i den nya avdelningen för nätreglering. Merparten 
av medarbetarna har en ekonomisk, juridisk eller teknisk 
kompetens på högskolenivå, medan ytterligare akademisk 
kompetensbakgrund finns till exempel på stödfunktionerna. 

Ei hade vid utgången av år 2012 totalt 99 medarbetare 
anställda. Under året slutade åtta personer och sex nyrek-
ryterades. Som ett led i aktiv kompetensförsörjning och för 
att skapa karriärmöjligheter uppmuntras intern rörlighet. 
Under sommaren anställdes sex personer för tillfälligt arbete.

Insynsråd 
Insynsrådet finns för att ha insyn i verksamheten och ge 
myndighetschefen råd, men har inga beslutsfunktioner. Ei:s 
generaldirektör är ordförande i insynsrådet och håller det 
informerat om verksamheten. Under året träffades Insyns-
rådet vid fyra tillfällen.

energimarknadsinspektionens insynsråd:

Enhetschef Bo Andersson, Post- och telestyrelsen (PTS), 
chefsekonom och ekonomisk analys

Professor Lina Bertling,Chalmers

Forskare Erik Bjurström, Mälardalens högskola 

Fil.kand. Thomas Stääv, f.d. personaldirektör Astra Zeneca

Konsult Lars Hennix

Kommunikationschef Mia Ohlsson, Konsumentverket

Avdelningschef Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och landsting

kompetensförsörjning och intern utveckling
Ett nytt verktyg för medarbetarundersökning och klimat-
mätning användes för första året. Verktyget TQM-Team 
Quality Mapping uppfyller både arbetsmiljölagens inten-
tioner och fungerar samtidigt som dialogbaserad arbets-
platsutveckling. Generellt sett visar mätningen år 1 att 
medarbetarna trivs mycket bra. Samtliga avdelningar har 
genomfört den strukturerade dialogbaserade uppföljningen 
som utmynnat i åtgärdsplaner för respektive arbetsgrupp. 
Ledningsgruppen har i sin åtgärdsplan knutit en konsult till 
sig med fokus på ledarskap.

Under året avsattes 1,1 procent av den totala arbetstiden 
till kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och 
nätverk. Kompetensutvecklingsinsatserna har varit individu-
ellt anpassade utifrån behov. Som komplement har ett antal 
myndighetsövergripande insatser genomförts:

• En utvecklingsdag med fokus på hälsa och utveckling,  
 och ett led i processen med att ta fram ledord för Ei

• En årligen återkommande personaldag, detta år med  
 värderingar och förtroendeskapande övningar i fokus 

• Ett utvecklat intranät med förbättrade nyhetsflöden och  
 stöd för att åstadkomma användarvänlighet.

• Projektledarutbildning nivå 1 och nivå 2, totalt  
 24 deltagarplatser

• En introduktionsutbildning

• Två tillfällen med ärendehanteringsutbildning

• En brandskyddsutbildning

• En utbildning om tekniken i elnäten för icke-tekniker

• Internseminarier och inbjudna externa föreläsare
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nya policyer och interna riktlinjer
Följande nya riktlinjer och policyer har antagits:

• Likabehandlingsplan

• Miljöpolicy

• Informationssäkerhetspolicy

• Policy för bortre pensionsålder

Under året drevs ett projekt med syfte att defi niera organi-
sationskultur och värderingar genom att ta fram ett antal 
ledord för Ei. Resultatet blev de tre ledorden öppenhet, 
kvalitet och integritet, som ska genomsyra organisationen 
internt och externt. Arbetet med att implementera ledorden 
ledde till att sju personalpolicyer reviderades. 

hälsa och sjukfrånvaro
Varje anställd kan avsätta en timmes arbetstid i veckan för 
friskvård och erhåller en årlig friskvårdsersättning. 54 procent 
av den tillgängliga friskvårdstiden har använts, och 67 procent 
av medarbetarna har utnyttjat friskvårdsersättning.

För samtliga medarbetare var sjukfrånvaron under året 2,5 
procent av total arbetad tid. År 2011 var motsvarande siffra 
2,9 procent, vilket innebär en viss minskning. Sjukfrånvaron 
för kvinnor är 3,3 procent av den totala arbetstiden, medan 
sjukfrånvaron bland män är 1,3 procent. Omkring 40 pro-
cent av myndighetens totala sjukfrånvaro är långtidsfrån-
varo. 

sJukFrÅnvaro 2012 2011 2010 2009

Kvinnor 3,3 4,4 3,5 3,5

Män 1,3 0,8 1,0 1,9

Totalt 2,5 2,9 2,4 2,9

sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per kön

sJukFrÅnvaro 2012 2011 2010 2009

Totalt 41,2 29,7 29,9 25,7

sjukfrånvaro med minst 60 dagar av total sjukfrånvaro,
redovisad i procent

sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per åldersgrupp

Totalt

29 år eller yngre

Mellan 30 och 49 år

50 år eller äldre

0

1

2

3

4

5

2012201120102009
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Medarbetare och organisation

sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per kön

antal anställda inkl tjänstlediga

Kön 2012 12 31 2011 12 31

Kvinnor 59 59

Män 40 42

Summa 99 101

antal anställda fördelat på ålder och kön redovisat i procent

Kön 29 år och yngre 30 - 49 år 50 år och äldre Total per kön

Kvinnor 5 37 18 60

Män 4 28 8 40

Summa 9 65 26

32
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Verksamheten är indelad i fyra verksamhetsgrenar. Den 
största verksamhetsgrenen är tillsyn och prövning som 
står för 56 procent av Ei:s totala kostnad. Myndigheten 
har under året startat ett arbete med ett ökat fokus på 
tillsynsfrågor och verksamhetsgrenens andel av de totala 
kostnaderna har ökat. Även kostnaderna för verksamhets-
grenen internationellt samarbete har ökat och uppgår till 
25 procent. 

Ökningen är framför allt en följd av ny lagstiftning inom 
EU som bland annat har inneburit stora arbetsinsatser i 
arbetet med harmonisering av regelverk och att skapa ökat 
konsumentinflytande. Kostnaderna för kundinformation 
har minskat under 2012. Antalet frågor från allmänheten 
har minskat från 893 år 2011 till 611 år 2012, vilket bidragit 
till de minskade kostnaderna.

Fakta och prestatIoner

Verksamheten inom området tillsyn och prövning har stått för den största delen av årets prestationer och 
även den största ökningen. Ei har utövat tillsyn över 164 elnätsföretags leveranssäkerhet på grund av de  
elavbrott som årets kraftiga stormar orsakat, en fördubbling jämfört med år 2011. Under året har Ei producerat 
elva rapporter i den egna rapportserien, medverkat i 36 internationella rapporter och beslutat om sex före-
skrifter. 

ekonomiskt resultat fördelat per verksamhetsgren för åren 2010 till 2012

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

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Intäkter av anslag 53 017 45 537 47 872 6 032 9 902 5 304 11 542 16 247 15 347 23 671 20 913 17 662

Övriga intäkter 2 250 2 523 3 914 256 549 434 490 900 1 255 1 004 1 159 1 444

Verksamhetens kostnader 56 160 48 194 51 249 6 390 10 480 5 678 12 226 17 195 16 430 25 075 22 133 18 908

ekonomiskt resultat totalt för åren 2008 till 2012

Alla belopp i tkr Resultat-
räkning

Resultat-
räkning

Resultat-
räkning

Resultat-
räkning

Resultat-
räkning

2012 2011 2010 2009 2008

Intäkter av anslag 94 261 92 599 86 186 85 004 76 904

Övriga intäkter 4 001 5 131 7 046 2 599 4 992

Verksamhetens kostnader 99 851 98 002 92 265 86 670 85 589
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Årets prestationer 
I tabellen nedan redovisas årets prestationer, fördelat på volym 
och kostnad. Kostnaderna per prestation har beräknats dels 
utifrån bokförda kostnader i redovisningen, dels genom 
skattning av nedlagd tid per prestation. Antalet anslut-
ningsärenden har minskat under 2012 men kostnaderna har 
ökat på grund av att fler ärenden avser mer komplicerade 
prövningsärenden. Under 2012 genomfördes granskning av 
2011 års elnätsavgifter, som fortfarande görs i efterhand. 
Volymen har halverats eftersom granskningen förra året 
även omfattade beslut av intäktsramarna för åren 2012–
2015. Kostnaden 2012 är trots färre beslut högre än 2011, 
vilket bland annat kan förklaras genom att tid har lagts på 
att utarbeta metoder och att utveckla arbetsprocesserna 
för granskning av företagens intäktsramar. Tid har även 

lagts på yttranden över elnätsföretagens överklaganden av 
intäktsramarna, som Ei beslutade om 2011.

Under vintern 2011/2012 inträffade flera allvarliga stor-
mar. Dessa orsakade omfattande elavbrott. Totalt har 164 
företag granskats avseende leveranskvalitet under året, 
vilket är mer än en dubblering jämfört med 2011 då endast 
företag som haft störningar granskades. Utav de granskade 
företagen 2012 valdes fem ut för en fördjupad granskning. 
Den mer omfattande granskningen har inneburit att kostna-
derna har ökat för den här prestationsgruppen. Ökningen 
är dock måttlig eftersom den ökade granskningen i första 
hand innebär att uppgifter begärts in från fler företag. 
Antal företag med fördjupad granskning är färre 2012, fem 
stycken, jämfört med året innan då sju företag valdes ut för 
en fördjupad granskning.

prestationer per verksamhetsgren, volym och kostnad

Tillsyn och prövning Volym                          
2012                                                             

Kostnad 
2012                    

tkr

Volym                          
2011                                                             

Kostnad 
2011                     

tkr

Volym                      
2010                                 

Kostnad 
2010          

tkr

Volym 2009

Beslut koncessionsärenden (Tillstånd - el) 305 12 821 282 10 081 204 8 241 218

Beslut anslutningsärenden (Prövning - el) 224 4 399 427 3 742 1 492 3 990 777

Granskning av nätavgifter (Tillsyn - el) 176 16 149 360 14 948 180 2 480 178

Tillsyn leveranskvalitet 
antal granskade företag (Tillsyn - el)

164 5 356 68 4 906 7 2 216 11

Anmälningsärenden (Tillsyn - el) 17 858

Rapporter 4 4 369 2 1 792 11 10 979 7

Föreskrifter 5 3 948 3 2 542 6 7 548 2

Kundinformation

Rapporter 1 1 602 2 2 319 2 3 777 0

Föreskrifter 1 102 1 1 306 0 0 0

Övervakning och analys

Rapporter 6 8 958 4 13 335 10 14 598 6

Internationellt samarbete

Rapporter 36 8 878 23 8 393 16 7 393 2
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Lagstiftningen kring hanteringen av anmälningsärenden 
skärptes under 2011 varför Ei har valt att lyfta fram anmäl-
ningsärenden som en prestation från och med 2012.  Under 
2012 uppgick antal ärenden till 17 stycken.

Antal rapporter utgivna i Ei:s rapportserie var något fler 
2012, jämfört med 2011. Kostnaderna är däremot lägre, 
vilket fram för allt beror på att kostnaderna för ett antal 
rapporter beslutade i början av året uppkom 2011.

Antal rapporter under internationellt samarbete har 
ökat och Ei var aktiv i 36 rapporter. Däremot har endast 
marginellt mer tid lagts på internationella rapporter, vilket 
förklarar att kostnaden för prestationsgruppen inte ökat 
lika mycket som antal prestationer.

avgiftsbelagd verksamhet
Under 2012 har Ei haft fler uppdrag knutna till naturgas än 
tidigare år. Under året har tre rapporter och en föreskrift 
publicerats som rör naturgasfrågor. Det innebär att kost-
naderna har ökat i år jämfört med föregående år. Samtidigt 
har intäkterna sjunkit till följd av lägre förbrukning och en 

sänkning av naturgasavgiften. För 2012 redovisar Ei där-
med ett negativt resultat för sin avgiftsbelagda verksamhet. 
Även det ackumulerade resultatet blir negativt. Ei kommer 
att föreslå en höjning av avgiften för att täcka det ackumu-
lerade underskottet. 

ärendebalans
Ärendebalansen har minskat något under 2012. Ingående 
balans uppgick till 1 933 ärenden och utgående balans upp-
gick till 1 900 ärenden. Under året har 3 016 nya ärenden 
upprättats eller inkommit till myndigheten. Antal beslutade 
ärenden uppgick till 3 049 stycken. Verksamhetsgrenen till-
syn och prövning står för flest antal ärenden såväl avseende 
balansen som nya ärenden.

Under 2012 har schablonmetoden som används för pröv-
ning av anslutningsavgifter (Prövning el, i tabellen) utökats 
till att omfatta fler ärenden, vilket resulterat i fler beslut 
och att den utgående balansen är lägre än den ingående 
balansen. Flertalet av ärendena i den utgående balansen är 
av mer omfattande karaktär där schablonmetoden inte är 
tillämpbar.

Fakta och prestationer

avgiftsbelagd verksamhet, tkr

Verksamhet   Ack +/- 
t.o.m 2010

  +/-  2011 Intäkter 2012 Kostnader 
2012

  +/-  2012 Ack +/- utgå. 
2012

Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt förordning (2008:1330) om vissa 
avgifter på naturgasområdet.

474 -272 3 513 -5 101 -1 589 -1 387
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Den ingående balansen för koncessionsärenden (Tillstånd, 
el i tabellen) uppgick till 855 och den utgående balansen till 
821 ärenden. Under året har Ei fortsatt arbetet med att  
effektivisera administrationen kring koncessionsärendena 
med syfte att minska handläggningstiderna. Ett arbete pågår 
med att göra det möjligt med ett elektroniskt remissförfarande. 

Normalt understiger handläggningstiden sex månader för 
nya nätkoncessioner. I den ingående balansen ligger ett stort 
antal förlängningsärenden, drygt 500 stycken, som nedprio-
riterats i avvaktan på ny lagstiftning som förväntas träda i 
kraft den 1 juni 2013.

ärendebalansen
Ingående balans Nya ärenden 

2012
Beslutade 

ärenden 2012
Utgående balans Beslutade ej 

avslutade ärenden

Stödjande och styrande 99 290 318 71 62

Administrativa ärenden 99 251 283 67 59

Inkomna 31 96 111 16 17

Upprättade 68 155 172 51 42

Utredningar och remisser 0 39 35 4 3

Inkomna 0 39 35 4 3

Upprättade 0 0 0 0 0

Tillsyn och prövning 1 753 2 088 2 059 1 782 447

Tillsyn - el 651 1025 856 820 161

Inkomna 12 28 32 8 11

Upprättade 639 997 824 812 150

Tillstånd - el 855 272 306 821 57

Inkomna 635 270 223 682 54

Upprättade 220 2 83 139 3

Prövning- el 194 121 224 91 219

Inkomna 193 121 223 91 219

Upprättade 1 0 1 0 0

Tillsyn och tillstånd - naturgas 28 16 14 30 6

Inkomna 22 5 6 21 4

Upprättade 6 11 8 9 2

Tillsyn och redovisning - fjärrvärme 25 654 659 20 4

Inkomna 1 0 1 0 0

Upprättade 24 654 658 20 4

Kundinformation 48 594 611 31 32

Kundinformation, frågesvar 48 594 611 31 32

Inkomna 47 589 605 31 32

Upprättade 1 5 6 0 0

Övervakning och analys 18 34 42 10 10

Inkomna 5 15 16 4 1

Upprättade 13 19 26 6 9

Internationellt samarbete 15 10 19 6 1

Inkomna 12 8 17 3 0

Upprättade 3 2 2 3 1

Totalsumma 1 933 3 016 3 049 1 900 552

Inkomna 958 1 171 1 269 860 341

Upprättade 975 1 845 1 780 1 040 211
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resultaträkning
Anslaget för 2012 uppgick till 96 220 tkr. Vid årets ingång fanns ett anslags-
sparande på 14 317 tkr och hela beloppet har överförts till 2012.

Det disponibla beloppet för 2012 uppgick således till 110 537 tkr. Delar av 
anslagssparandet var avsett för åtaganden beträffande Ekfors tvångsförvalt-
ning och tvångsinlösen.

Verksamhetens kostnader uppgick till 99 851 tkr, vilket är en ökning med  
ca 1 800 tkr (2%) jämfört med 2011.

Personalkostnaderna ökade med ca 2 500 tkr (4%), varav ökningen av 
lönekostnaderna uppgick till 1 800 tkr (5%). I slutet av 2011 genomfördes en 
lönerevision där bland annat ingångslönerna justerats och gett fullt utslag 2012.

Övriga driftkostnader har totalt minskat med 1 800 tkr (-6%). Kostnader som 
minskat är framförallt IT-kostnader, -600 tkr, telefonikostnader, -700 tkr, samt 
resekostnader, -400 tkr.

Årets kapitalförändring uppgår till -1 589 tkr och är i sin helhet hänförbar 
till den avgiftsbelagda verksamheten.

balansräkning
Balansomslutningen har ökat med ca 2 000 tkr. Posten balanserade utgifter 
för utveckling ökade med 1 200 tkr och avser dels utvecklingskostnader för 
systemet KENT som är ett stödsystem för verksamheten med förhandsregle-
ringen, dels utvecklingskostnader för Elpriskollen.se, Fjärrvärmekollen och 
myndighetens webbplats, Ei.se.

FInansIell redovIsnIng
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resultaträknIng

(tkr) Not 2012 2011

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 94 263 92 599

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 519 4 799

Intäkter av bidrag 3 169 134

Finansiella intäkter 4 312 198

Summa 98 262 97 730

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -62 658 -60 109

Kostnader för lokaler -4 798 -4 632

Övriga driftkostnader -30 023 -31 852

Finansiella kostnader 6 -85 -86

Avskrivningar och nedskrivningar -2 288 -1 323

Summa -99 851 -98 002

Verksamhetsutfall -1 589     -272

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten 0 -220

Intäkter av uppbörd 140 240

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -140 -240

Saldo 0 -220

Årets kapitalförändring 7 -1 589 -492



(tkr) Not 2012 12 31 2011 12 31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 8 7 652 6 438

Summa 7 652 6 438

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 294 494

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 952 1 223

Summa 1 246 1 717

Fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 11 1 042 902

Övriga fordringar 20 0

Summa 1 062 902

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 12 1 413 2 154

Övriga upplupna intäkter 13 1 088 1 163

Summa 2 501 3 317

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 14 -15 601 -14 064

Summa -15 601 -14 064

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 25 364 22 040

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 0 0

Kassa och bank 0 0

Summa 25 364 22 040

SUMMA TILLGÅNGAR 22 224 20 351

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital 15 60 60

Balanserad kapitalförändring 16 201 253

Kapitalförändring enligt resultaträkningen -1 589 -492

Summa -1 328 -179

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 96 123

Övriga avsättningar 18 407 656

Summa 502 779

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 19 8 838 5 714

Skulder till andra myndigheter 20 3 793 4 989

Leverantörsskulder 3 616 2 215

Övriga skulder 21 1 218 1 139

Summa 17 465 14 057

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 22 5 586 5 693

Summa 5 586 5 693

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 22 224 20 351

Ei årsredovisning 2012
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anslagsredovIsnIng

redovIsnIng mot anslag

(tkr) Not
Ingående

överföringsbelopp
Årets tilldelning

enl. regleringsbrev
Totalt disponibelt

belopp Utgifter
Utgående

överföringsbelopp

Uo 21 1:8 Ramanslag

ap1. Energimarknadsinspektionen:

Förvaltningskostnader 23 14 317 96 220 110 537 -94 263 16 274

Summa 14 317 96 220 110 537 -94 263 16 274

redovIsnIng mot InkomsttItel

Inkomsttitel Not Beräknat belopp Inkomster

2714 Sanktionsavgifter m.m.

221 Straffavgifter 24 0 140

Summa 0 140
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tIlläggsupplysnIngar och noter

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till 
följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma.   
 

tIlläggsupplysnIngar     
    
redovIsnIngsprIncIper    
 
Tillämpade redovisningsprinciper
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och 
allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt 
ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.    
  
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar myndigheten bryt-
dagen den 4 januari.      
Brytdagen föregående år var den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor 
överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Motsvarande 
beloppsgräns föregående år var 10 tkr.    
 
kostnadsmässig anslagsavräkning   
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 
anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen.  
   
I avräkning mot anslag har semesterlöneskulden (693 tkr) avseende 
semesterdagar som intjänats före år 2009 inte förändrats under 2012 på 
grund av fel i den ingående balansen.    
 
     
Ändrade redovisningsprinciper    
 
övergångseffekter till följd av nya regler i anslagsförordningen  
Enligt 13 § anslagsförordningen (2011:223) ska inkomster från avgifter 
och andra liknande ersättningar redovisas det budgetår som intäkterna 
hänför sig till från och med år 2012.    
 
Övergångseffekten består av periodiseringar som har gjorts tidigare år 
och som inte redovisats mot inkomststtitel och har påverkat Avräkning 
statsverket och Balanserad kapitalförändring för år 2012 med 440 tkr. 
    
     
värderIngsprIncIper    
 
Anläggningstillgångar     
 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, 
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 hyreskontraktet, 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    
 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 1 027

Ledamot Marknadsdomstolen 

Ledamot Kammarrätten

Ledamot Finansieringsdelegationen, 
Strålsäkerhetsmyndigheten

Styrelseledamot Svenska Energiekonomiska Föreningen

Förmåner 42

anställdas sJukFrÅnvaro

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid 31 i resultatredovisningen.
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resultaträknIng

(tkr) 2012 2011

Not 1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag 94 263 92 599
Summa 94 263 92 599

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 6 198
Intäkter av offentligrättsliga avgifter 3 513 4 601
Summa 3 519 4 799

Intäkter av offentligrättsliga avgifter avser avgifter enligt 
förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Not 3 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter 169 134
Summa 169 134

Not 4 Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 312 198
Summa 312 198

Not 5 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) 39 963 38 112
Övriga kostnader för personal 22 695 21 997
Summa 62 658 60 109

Not 6 Finansiella kostnader
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 80 52
Övriga finansiella kostnader 5 33
Summa 85 86

Not 7 Årets kapitalförändring
Avgiftsfinansierad verksamhet, underskott -1 589 -272
Periodisering uppbörd 0 -220
Summa -1 589 -492

balansräknIng

(tkr) 2012 12 31 2011 12 31

Not 8 Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde 13 765 9 878
Årets anskaffningar 2 802 3 887
Summa anskaffningsvärde 16 568 13 765

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 327 -6 607
Årets avskrivningar -1 589 -720
Summa ackumulerade avskrivningar -8 916 -7 327
Utgående bokfört värde 7 652 6 438

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 3 192 3 192
Årets anskaffningar 0 0
Summa anskaffningsvärde 3 192 3 192

Ingående ackumulerade avskrivningar    -2 698 -2 494
Årets avskrivningar -200 -204
Summa ackumulerade avskrivningar -2 898 -2 698
Utgående bokfört värde 294 494

noter
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Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 2 353 2 053
Årets anskaffningar 228 300
Summa anskaffningsvärde 2 581 2 353

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 130 -731
Årets avskrivningar -499 -399
Summa ackumulerade avskrivningar -1 629 -1 130
Utgående bokfört värde 952 1 223

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt 1 042 902
Summa 1 042 902

Not 12 Förutbetalda kostnader 
Förutbetalda hyreskostnader 1 100 1 097
Övriga förutbetalda kostnader 313 1 057
Summa 1 413 2 154

Not 13 Övriga upplupna intäkter
Övriga upplupna inomstatliga intäkter 118 0
Övriga upplupna utomstatliga intäkter 971 1 163
Summa 1 088 1 163

Not 14 Avräkning med statsverket
UPPBÖRD
Ingående balans -440 -260
Justering av ingående balans 440 0
Redovisat mot inkomsttitel -140 -240
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 120 500
Skulder avseende Uppbörd -20 0

Justering av ingående balans avser övergångseffekten vid införandet av periodiserade inkomster.

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -14 317 -7 776
Redovisat mot anslag 94 263 92 599
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -96 220 -104 217
Återbetalning av anslagsmedel 0 5 077
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -16 274 -14 317

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 693 693
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 0 60
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 0 -500
Övriga skulder på statens centralkonto i Riksbanken 0 -440

Summa Avräkning med statsverket -15 601 -14 064

Not 15 Statskapital
Konst från Statens konstråd 60 60
Utgående balans 60 60

Not 16 Balanserad kapitalförändring
Ingående balans 253 -604
Övergångseffekt vid införandet av periodiserade inkomster 440 0
Kapitalförändring enligt föregående års resultaträkning -492 857
Utgående balans 201 253

noter
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Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning 123 297
Årets pensionskostnad 23 0
Upplösning av pensionsskuld 0 -105
Årets pensionsutbetalningar -50 -69
Utgående avsättning 96 123

Not 18 Övriga avsättningar
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder
Ingående balans 657 585
Årets förändring -250 72
Utgående balans 407 657

Not 19 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 5 714 3 247
Under året nyupptagna lån 5 412 3 790
Årets amorteringar -2 288 -1 323
Utgående balans 8 838 5 714

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 10 000 9 000

Not 20 Skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt 26 38
Arbetsgivaravgifter 984 1 106
Leverantörsskulder andra myndigheter 0 0
Leverantörsskulder till andra myndigheter 2 782 3 845
Summa 3 793 4 989

Not 21 Övriga skulder
Personalens källskatt 1 218 1 139
Summa 1 218 1 139

Not 22 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 5 289 4 994
Upplupna räntor 0 0
Övriga upplupna kostnader 297 700
Summa 5 586 5 693

anslagsredovIsnIng

Not 23 Uo 21 1:8 ap.1
Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Enligt regleringsbrevet disponerar Energimarknadsinspektionen en anslagskredit på 2 887 tkr.
Krediten har inte utnyttjats.
Energimarknadsinspektionen får disponera 16 000 tkr av det ingående överföringsbeloppet.
Anslaget är räntebärande.
Det stora utgående överföringsbeloppet beror på att kostnader för tvångsförvaltning och tvångsinlösen har blivit lägre än beräknat.

Not 24 2714 Sanktionsavgifter m.m.

221 Straffavgifter
Avser förseningsavgifter enligt 12 kap. 8 § ellagen (1997:857) och enligt 44 § fjärrvärmelagen (2008:263)
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noter



(tkr) 2012 2011 2010 2009 2008

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 10 000 9 000 12 000 15 000 14 000

Utnyttjad 8 838 5 714 3 247 4 510 6 263

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 312 198 74 112 571

Räntekostnader* 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 5 300 6 000 4 000 3 000 3 000

Avgiftsintäkter 3 513 4 601 6 873 2 368 3 235

Övriga avgiftsintäkter** 6 198 0 0 1 116

Anslagskredit

Beviljad 2 887 2 707 2 699 2 579 2 437

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande 16 274 14 317 7 776 14 899 16 384

varav intecknat 0 0 0 0 0

Bemyndiganden (ej tillämpligt)

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 84 84 83 78 66

Medelantalet anställda (st) 89 88 86 80 72

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 160 1 150 1 088 1 068 1 222

Kapitalförändring***

Årets -1 589 -492 857 892 -3 763

Balanserad 201 253 -604 -1 496 -1 601

* Beloppen för  åren 2008-2011 är korrigerade.
** Beloppet för år 2011 är korrigerat.
*** Fr.o.m. år 2012 redovisas periodiseringar som avser upplupna eller förutbetalda intäkter mot inkomsttitel 
och därför avser årets kapitalförändring  enbart av den avgiftsfinansierade verksamheten. 
Balanserad kapitalförändring från 2011 avseende periodiseringsdifferenser i uppbörden har  reglerats i 
samband med övergången och omförts till posten Avräkning med statsverket.
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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 2013 

 

 

 

 

Anne Vadasz Nilsson 

Generaldirektör 
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