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4 GD HAR ORDET

Arbetet med den europeiska marknadsintegrationen pågår 
för fullt. Utöver detta har vi under året lämnat förslag 
som banar väg för en gemensam nordisk slutkundsmarknad 
för el. En sådan marknad är bra för konkurrensen vilket 
gynnar både företag och kunder. Våra förslag gör det 
också enklare att vara kund genom att kunden i princip 
endast får en kontaktpunkt, elhandlaren. Vi ser att många 
kunder glömmer bort att välja elhandlare i samband med 
att de flyttar. Så många som var sjätte kund har ett avtal 
som ofta är mycket ofördelaktigt. 2013 förlorade de här 
kunderna tillsammans 1,3 miljarder kronor. Vi tror att 
andelen kunder med ofördelaktiga avtal skulle minska 
kraftigt med våra förslag. 

Drygt hälften av landets nätföretag har överklagat våra 
tidigare beslut om intäktsramar. I slutet av året kom 
domarna från förvaltningsrätten. De gick i princip helt på 
företagens linje. Om domarna står sig så riskerar kunderna 
att få mycket kraftiga höjningar av nätavgifterna. Det leder 
till orimliga konsekvenser och kommer i förlängningen 
även att skada förtroendet för att marknaden fungerar 

Energimarknadsinspektionens uppdrag är att arbeta för väl fungerande energi-
marknader. Det handlar om att vi ska säkra spelreglerna på kort och lång sikt.  
Det är en stor utmaning eftersom energimarknaderna står inför stora förändringar 
de kommande åren. Omställningen av energisystemen och den europeiska inte-
grationen ställer krav på alla aktörer men en av de viktigaste förutsättningarna är 
att kunderna har förtroende för och vill delta aktivt på marknaden.

GD HAR ORDET
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oavsett om företagen väljer att utnyttja hela utrymmet 
eller inte. Jag kan konstatera att det efter domstolens 
avgöranden blivit ännu mer uppenbart att det behövs 
tydligare spelregler för hur intäkterna ska bedömas. Det 
föreslog vi för regeringen i somras och mycket talar för 
att regelverken kommer att förtydligas i framtiden. Det 
ser vi fram emot. Förvaltningsrättens domar är också 
överklagade till Kammarrätten som är nästa instans.

På gassidan är nya regler om förhandsreglering på väg. 
I början av året lämnade vi förslag på att även isolerade 
gasnät ska omfattas av regelverken. Det blir ett ökat 
skydd för stadsgaskunderna i Stockholm.

Vi har även lämnat två rapporter till regeringen om fjärr-
värme. De gäller bland annat förslag om ökade möjligheter 
att ta hand om spillvärme och frågan om införandet av en 
prisförändringsprövning. Även om vi lämnar ett förslag 
på en metod för prisförändringsprövning menar vi att 
en sådan reglering kan bli prisdrivande och motverka 
sitt syfte. 

2013 var ett händelserikt år på många plan. Många före-
tag, myndigheter och organisationer har också varit invol-
verade i årets arbete genom referens- och samrådsgrupper. 
Tack för att ni är med och bidrar på ett utmärkt sätt. 

Under året har vi också intensifierat arbetet med att 
utveckla vår värdegrund. Arbetet ger en god bas för ett 
fortsatt arbete för effektiva arbetsformer och har en direkt 
koppling till en god förvaltningskultur. Genom ett värde-
baserat ledarskap ger vi också förutsättningar för våra 
medarbetare att växa och ta ansvar. Medarbetarna är Ei:s 
viktigaste resurs och jag vill därför avslutningsvis tacka 
hela personalen för allt gott arbete som gjorts under 2013.

Anne Vadasz Nilsson
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ÅRET I KORTHET

JANUARI

I en rapport till regeringen föreslog Ei att reglerna för hur elnäts-

företagen utformar sina avgifter bör ändras så att de underlättar 

för kunderna att påverka sina kostnader och bidrar till att elnäten 

utnyttjas effektivare. 

Ei föreslog förändringar i naturgaslagen. Syftet med förändring-

arna är att även de kunder som har stadsgas ska omfattas av 

regleringen. Resultatet kommer att bli ett ökat kundskydd för 

gaskunder i Stockholm.

Ei startade en särskild funktion för konsumentkontakt, som 

svarar på frågor från enskilda konsumenter, samt arbetar med 

konsumentinformation i sociala medier och via elpriskollen.se.

FEbRUARI 

Ei beslutade om ett föreläggande med vite på en miljon 

kronor för att få Öresundskraft AB att ändra sina elnätstariffer 

i Höganäsområdet. Orsaken till att föreläggandet förenas med 

vite är att företaget inte följt tidigare beslut från Ei om att 

tarifferna måste ändras.

ApRIL 

Vintern 2011-2012 hade Sverige 1,9 miljoner elavbrott. Av 

dessa varade 79 000 längre än 24 timmar vilket strider mot 

ellagens krav. Ei förelade därför fem elnätsföretag att redovisa 

åtgärdsplaner för bristerna, för att undvika att betala vite på 

upp till 5 miljoner kronor var.  

I en rapport till regeringen föreslog Ei att fjärrvärmeföretag inte 

ska kunna neka värmeproducenter att ansluta sig till fjärrvärme-

nät om det inte finns särskilda skäl.

Ei lämnade ett förslag till regeringen på ändringar i ellagen 

gällande de regler som rör tillsynen av elnätsföretagens 

intäktsramar. Syftet med förslagen var att få en stabilare och 

mer förutsägbar reglering av elnätsavgifterna.

© Copyright Naturbild AB / Mikael Svensson © Copyright Johnér Bildbyrå AB / Susanne Kronholm 



ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2013

ÅRET I KORTHET 7

JUNI 

Ei lämnade förslag till regeringen på ändringar i ellagen med 

syfte att få en kundvänligare elmarknad. De föreslagna ändring-

arna ger förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad för el 

och ska göra det lättare att vara aktiv som elkund.

Ei avslutade granskningen av gasnätsföretagens tariffintäkter 

för år 2011. Granskningen visade att samtliga gasnätsföretag 

anslutna till det svenska naturgassystemet hade godtagbara 

tariffintäkter.

SEpTEmbER

Ei gav ut en ny föreskrift om elkvalitet som reglerar hur många 

elavbrott elnätsföretag får ha per år. Reglerna omfattar de flesta 

kunder och började gälla den 1 oktober 2013. I föreskriften 

beskriver Ei hur många avbrott som är accepterade när det 

gäller elavbrott som är längre än tre minuter.

Ei tog fram en ny schablonmetod för att pröva anslutnings-

avgifter till elnätet, med anledning av att Förvaltningsrätten i 

Linköping underkände den tidigare metoden. Syftet var bland 

annat få bort de tröskeleffekter som uppstod med den gamla 

metoden. 

NOVEmbER

I en rapport som överlämnats till regeringen konstaterar Ei att 

många kunder inte gjort ett aktivt val av elavtal och hamnar 

därför automatiskt på marknadens dyraste avtal, ett så kallat 

anvisningsavtal. Var sjätte kund har ett onödigt dyrt avtal visar 

Ei:s kartläggning. De totalt 850 000 svenska hushåll som inte 

valt elhandlare förlorade cirka 1,3 miljarder på helåret. 

DECEmbER

Domarna från Förvaltningsrätten i Linköping innebar att 

rätten i huvudsak biföll nätföretagens yrkanden, vilket inne-

bär att elnätsföretag får rätt att göra höjningar på uppemot 

50 procent på kundernas elnätsavgifter. Ei överklagade därför 

sammanlagt 93 domar till nästa instans. 

© Copyright Naturbild AB / Jan Töve © Copyright Johnér Bildbyrå AB 
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UppDRAG OCH VISION

VÅRT UppDRAG äR ATT ARbETA FÖR VäL FUNGERANDE ENERGImARKNADER. 

Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna, för att 
stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. 

Det betyder att vi på uppdrag av regeringen reglerar villkoren för de monopolföretag som driver 
elnät och naturgasnät. Vi har också tillsyn över företagen på de konkurrensutsatta energimarkna-
derna, så att marknadens funktion upprätthålls och kundernas intressen tas tillvara. 

VÅR VISION äR ATT SKApA FÖRUTSäGbARHET pÅ STäNDIGT FÖRäNDERLIGA mARKNADER. 

Energimarknaderna befinner sig i ständig förändring. Integrationen inom EU, miljökrav, teknik-
utveckling, nya konsumentbeteenden och nya ägarförhållanden påverkar förutsättningarna. 

Det innebär att vårt uppdrag att arbeta för väl fungerande marknader både handlar om att säkra 
spelreglerna idag och att långsiktigt utveckla och trygga marknadernas funktion. 

Att skapa förutsägbarhet betyder att företag och kunder ska veta vad som gäller för att kunna vara 
aktiva parter på marknaderna. De ska också känna sig trygga i att marknaderna inte kommer att 
sättas ur spel eller vara bristfälliga imorgon. 
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Ei bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Arbetet med värdegrunden har en direkt 
koppling till god förvaltningskultur och en effektiv och rättssäker statsförvaltning. 
Genom ett värdebaserat ledarskap ger vi också förutsättningar för våra medarbe-
tare att växa och ta ansvar. Ett aktivt arbete med värdegrunden är nyckeln till det 
värdebaserade ledarskap och medskapande medarbetarskap som vi strävar efter.

De ord som genomsyrar vårt agerande mot omvärlden och mot varandra är integritet, 
öppenhet och kvalitet. 

VäRDEGRUNDSARbETET

Värdegrundsarbetet 2013 har varit en fortsättning på 
2012 års arbete, där vi tog fram myndighetens värdeord. 
Under 2013 har vi påbörjat arbetet med att implementera 
värdeorden och få ett engagemang från medarbetarna. 

I början av 2013 genomförde ledningsgruppen två arbets-
dagar som bland annat handlade om vad det innebär att 
leda utifrån ett värdebaserat synsätt. Senare under våren 
samlades hela myndigheten till en halvdag, där målsätt-
ningen var att få inspiration kring hur vi kan arbeta vidare 
utifrån den beslutade värdegrunden. Två medarbetare från 
Konkurrensverket föreläste om hur deras myndighet hade 
arbetat med sitt värdegrundsarbete. Vi arbetade också i 
grupper kring olika dilemman i vardagen. 

Sedan september 2013 bedrivs värdegrundsarbetet genom 
en arbetsgrupp bestående av en representant från varje 
avdelning. Medlemmarna i gruppen utses för ett år i taget, 
från september till september, vilket innebär att flera med-
arbetare får möjlighet att vara med framöver. Gruppen 
ansvarar för att hålla dialogen om värdeorden levande 
internt genom att stimulera till diskussion och reflektion. 

VÅR VäRDEGRUND

Vårt uppdrag är givet av regeringen 

och ska tillämpas opartiskt. Vi visar 

integritet genom självständighet 

i vår myndighetsutövning. Internt 

är vi tydliga med vad vi står för 

och har en kontinuerlig dialog om 

hur vi har ett aktivt och ansvarigt 

förhållningssätt i vårt arbete. 

Vi har dialog internt och externt 

med våra intressenter. Vi är tydliga 

och transparenta med vad vi gör 

och varför. Relationen är sådan att 

vi lyssnar och läser av speciella eller 

nya omständigheter på marknaden. 

Internt har vi ett öppet arbets-

klimat där allas bidrag är viktiga. 

Alla egenskaper i vår verksamhet 

som sammantaget ger oss en förmå-

ga att uppfylla vårt uppdrag på ett 

fullödigt sätt och nå uppsatta mål. 

Vi arbetar med ständiga förbättringar 

och vår strävan tar sin utgångspunkt 

i en balans mellan kvalitet, effektivi-

tet och rättssäkerhet. 

ÖppENHET

INTEGRITET

KVALITET



ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2013

VÅRA MÅL 11

1  VERKNINGSFULL TILLSyN OCH EFFEKTIV TILLSTÅNDSGIVNING

 Ei har en verkningsfull tillsyn och effektiv tillståndsgivning, som bidrar till väl fungerande   

 energimarknader, där samhällets intresse av långsiktigt leveranssäkra nät, stabila priser och  

 en hållbar utveckling balanseras. 

2  TyDLIG REGELUTVECKLING

 Vi lämnar väl underbyggda och tydliga förslag till regeländringar och regelförenklingar  

 som långsiktigt bidrar till väl fungerande energimarknader och stärker förtroendet för  

 marknaderna.

3  EFFEKTIV KUNDINFORmATION

 Vi har effektiv kommunikation till energikunder om spelreglerna på energimarknaderna,  

med syfte till att skapa förståelse för deras rättigheter och hjälpa dem göra medvetna och  

 aktiva val.  

 Under 2013 har mål 3 förtydligats till att enbart gälla kundinformation, så att det bättre   

 passar till denna verksamhetsgren. I början av året var målet formulerat till att    

 gälla kommunikation både till kunder och till företag. 

VÅRA mÅL

© Photo Alto / JohnérKari Kohvakka
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TILLSYN OCH PRÖVNING

Ei arbetar för att Sveriges elkunder ska ha en säker tillgång på el. 

Därför kontrollerar vi bland annat att du inte har för många elavbrott. Vi 

undersöker också vad elnätsföretagen gör för att undvika avbrott i framtiden.

Thomas Westergaard granskade de elnätsföretag som hade omfattande 

elavbrott i samband med vinterstormarna 2011/2012.

– Vi begärde in uppgifter om avbrotten från ett stort antal elnäts- 

företag. De fem företag som hade störst brister var tvungna att redovisa 

en detaljerad plan för hur bristerna skulle åtgärdas, berättar Thomas.

Alla fem företag lämnade in en åtgärdsplan. Åtgärdsplanerna kommer att 

följas upp särskilt som en del av Ei:s planlagda tillsyn för åren 2014-2016.
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Ei har till uppgift att kontrollera att marknadernas aktörer följer lagar och regler 
inom energimarknadsområdet. De lagar som främst avses är ellagen, naturgas-
lagen, fjärrvärmelagen, lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel 
med grossistenergiprodukter, lagen om vissa rörledningar, lagen om certifiering 
av stamnätsföretag för el, lagen om certifiering av vissa naturgasföretag och 
lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, samt tillhörande 
förordningar och föreskrifter. Vidare har Ei tillsyn över ett antal EU-förordningar 
inom sitt område. 

TILLSyN OCH pRÖVNING

TILLSyN

En central tillsynsuppgift för Ei är granskningen av el- och 
gasnätsavgifterna. Sedan 2012 beslutar Ei i förväg om en 
fyraårig intäktsram för alla elnätsföretag. Motsvarande 
regelverk kommer att träda i kraft för gasnätsföretagen 
med början 2015. Fram till dess prövas gasnätsföretagens 
avgifter i efterhand. 

Ei har också tillsyn över kvalitet i överföringen av el 
och gas samt prövar och utfärdar tillstånd för el- och 
naturgasnäten. Därutöver har Ei i uppgift att pröva om 
avgifterna för att ansluta sig till elnäten är skäliga.

Ei:s tillsyn kan delas in i planlagd tillsyn och indikations-
styrd tillsyn. I den planlagda tillsynen granskar Ei energi-
företagen enligt i förväg fastställda prioriteringar.

Till skillnad från den planlagda tillsynen är indikations-
styrd tillsyn något som initieras av en särskild händelse. 
Denna tillsyn kan vara initierad av Ei eller genom 
klagomål och anmälningar av enskilda. Både den planlagda 
och den indikationsstyrda tillsynen styrs av de övergripande 
prioriteringsprinciperna som beskrivs i Ei:s Verksamhetsplan.

Tillsyn av nätavgifter 

Efter att ett nytt regelverk beslutades av riksdagen 2009 
prövas elnätsföretagens avgifter på förhand. Ei beslutade 
under 2011 vilka totala intäktsramar som elnätsföre-
tagen kan ta ut för tillsynsperioden 2012-2015. Av de 
ca 180 beslut som Ei fattade så överklagades 96 beslut 
till Förvaltningsrätten. Under året har en omfattande 
skriftväxling skett i målen. Under oktober månad ägde 
också en muntlig förhandling rum i Förvaltningsrätten 
i Linköping under 10 dagar. Dom i målen meddelades 
den 11 december och innebar att rätten i huvudsak 
biföll nätföretagens yrkanden. Ei gjorde bedömningen 
att konsekvenserna av domstolsutslaget skulle bli mycket 
allvarliga för kunderna. Vidare bedömde Ei att domarna 
inte leder till rimliga intäktsramar för den aktuella perioden. 
Ei överklagade därför i slutet av december 93 domar till 
Kammarrätten i Jönköping.

Under året har Ei också beslutat om intäktsramar för nya 
nätföretag samt hanterat ansökningar om periodiseringar 
och omprövningar av intäktsramar. De intäktsramar som  
beslutades under 2011 är baserade på uppgifter som företa-
gen har lämnat. Under året har både uppgiftsinhämtning,  

49,5%
MSEK 51,6

Verksamhetsgrenens  
totala kostnad i procent  

och MSEK 2013
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metodutveckling av hur denna tillsyn ska göras, samt 
granskning skett. Tillsynen kommer att pågå även 
under 2014. 

Tillsyn över särskilda  
konsumentbestämmelser på el 

Ei har under året granskat ett urval av nio elhandelsföretag 
för att säkerställa att de följer de konsumentrelaterade 
bestämmelserna i ellagen. Urvalet baserades främst på 
företagens storlek för att täcka så många kunder som 
möjligt. Bland annat granskades att informationen i 
avtalen uppfyllde de krav som ställs och att elhandlarna 
lämnar information om konsumenters rättigheter på 
fakturor och i reklam som vänder sig till konsumenter. 
Granskningen visade att elhandlarna i stort följer dessa 
bestämmelser. Samtidigt konstaterades vissa brister i 
informationen, framförallt om konsumenternas rättig-
heter och hur konsumenten ska gå tillväga för att lämna 
klagomål. Åtta elhandlare uppmanades att vidta åtgärder. 
Samtliga ärenden har avslutats efter det att elhandlarna 
redovisat vidtagna åtgärder. 

Tillsyn över ursprungsmärkning 

Reglerna om ursprungsmärkning trädde i kraft den 1 januari 
2012 och innebär att elhandlare ska informera elanvändare 

om ursprunget av elen som såldes under föregående år 
samt dess miljöpåverkan. Elhandlarna ska från 1 juli 
redovisa information om ursprungsmärkning. Ei inledde 
under hösten 2013 tillsyn över ursprungsmärkningen. I 
den första tillsynsomgången har sex elhandlare granskats. 
Ei:s tillsyn omfattar två delar; dels kontroll över att elhan-
delsföretaget har ursprungsgarantier för produktspecifik 
el och att dessa annullerats på korrekt sätt, dels att infor-
mation om ursprungsmärkning finns angivet på korrekt 
sätt på kundernas fakturor. Syftet med tillsynsinsatsen är 
vidare att skapa en ändamålsenlig process för tillsyn av 
ursprungsmärkning som ska vara effektiv och tydlig och 
som kan tillämpas i Ei:s löpande tillsyn. Insatsen kom-
mer att avslutas under 2014.

Rapportering av uppgifter om elavbrott

Sedan 2011 samlar Ei in data om elavbrott ända ner 
på kundnivå. Denna högupplösta avbrottsstatistik ger 
möjligheter till en utvidgad och mer träffsäker analys av 
leveranssäkerheten i olika delar av det svenska elnätet. 
Därtill kan tillsynen på sikt effektiviseras och i högre grad 
fokuseras till de delar av elnätet där det finns väsentliga 
brister. Uppgifterna används vidare i kvalitetsjusteringen 
av nätföretagens intäktsramar. För att kvalitetssäkra de 
uppgifter som alla elnätföretag har lämnat in under 2013 

© Copyright Johnér Bildbyrå AB / Andreas Kindler 
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har en särskild granskning genomförts enligt fastlagda 
rimlighetskriterier. Totalt ålades ca 60 procent av nätföre-
tagen att korrigera och rapportera om sina uppgifter.

Rapportering av uppgifter om risk och  
sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner

Sedan 2006 ska elnätsföretagen årligen genomföra en 
risk- och sårbarhetsanalys och ta fram åtgärdsplaner 
avseende leveranssäkerheten och rapportera detta till Ei. 
Den information som elnätsföretagen lämnat till Ei 
sammanställdes och analyserades i promemorian  
De svenska elnätsföretagens redovisning av risk- och sår-
barhetsanalyser och åtgärdsplaner 2012” (EiPM2013:01). 

Tillsyn över leveranssäkerheten  
efter stormarna

Under vintern 2011/2012 drabbades Sverige av ett flertal 
kraftiga stormar där stormen Dagmar är den mest omta-
lade. Ca 1,9 miljoner elavbrott inträffade mellan den  
27 november 2011 och den 4 januari 2012 varav  
ca 79 000 kundavbrott varade längre än 24 timmar, vilket 
i normalfallet inte är förenligt med ellagen. Ei valde att  
inleda en granskning och begärde in uppgifter om av-
brotten från ett stort antal elnätsföretag. Som en följd av 
granskningen förelade Ei fem nätföretag att, under  

viteshot med upp till 5 miljoner kronor, redovisa en 
detaljerad plan för hur bristerna ska åtgärdas. Samtliga 
företag inkom med åtgärdsplan. Åtgärdsplanerna kommer 
att följas upp särskilt som en del av Ei:s planlagda tillsyn 
för åren 2014-2016. Granskningen beskrivs närmare i 
rapporten Energimarknadsinspektionens tillsyn över  
elavbrotten under vintern 2011/2012 (Ei PM2013:02). 

Granskning av gasnätsföretagens intäkter 

Under 2013 har Ei genomfört årlig granskning av natur-
gasnätsföretagens avgifter. Granskningen sker fortfarande 
i efterhand med stöd av inrapporterade uppgifter från 
naturgasnätsföretagen. I den analys som gjorts av 2011 
års avgifter, som avslutades under 2013, hade alla gas-
nätsföretag avgifter som ansågs vara godtagbara. Baserat 
på detta har Ei gjort bedömningen att ingen ytterligare 
granskning behöver ske avseende 2011 års nätavgifter. 
Bedömningarna framgår av rapporten Bedömning av gas-
nätsföretagens tariffintäkter år 2011 (Ei R2013:08).

Under året har Ei också fattat beslut i ett så kallat anmäl-
ningsärende som omfattade tarifferna i transmissionsnätet 
som ägs och drivs av Swedegas. Ett flertal anmälningar 
inkom i slutet av 2012 och i februari 2013 fattade Ei beslut 
avseende att tarifferna inte ansågs strida mot naturgaslagens 

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 
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krav i fråga om uppbyggnad och struktur samt icke-
diskriminering. Ei har dock öppnat ett tillsynsärende 
för att närmare granska om tarifferna kan anses vara 
objektiva. Ärendet beräknas avslutas under 2014.

Tillstånd och prövning 

Elnätsföretagen har monopol inom sitt geografiska 
område. Nätföretaget måste därför ha tillstånd, så kall-
lad nätkoncession, för att bygga och använda sina elnät. 
Nätkoncessionernas syfte är att säkerställa en rationell 
utbyggnad av elnäten med begränsat intrång på hälsa, 
miljö och natur.

Nätkoncession kan beviljas för ett område eller för en 
linje. En nätkoncession gällde tills nyligen normalt i 25 år 
för område och i 40 år för linje. När nätkoncessionen gick 
ut behövde företagen ansöka om förlängning. Riksdagen 
beslutade i april om ändringar i ellagen som innebär 
att från och med den 1 juni gäller nätkoncessioner som 
huvudregel tills vidare med vissa möjligheter till ompröv-
ning. Ei har under 2013 gått igenom de inneliggande 
ansökningarna om förlängning. Efter att nätföretagen läm-
nat besked om vilka inneliggande ansökningar de önskar få 
prövat i sak enligt särskilda övergångsbestämmelser  

till lagändringen från 1 juni 2013 återstår ett stort antal 
ärenden. För att handlägga dessa ärenden har extra 
personal anställts.

Tillstånd för elnät:  
koncessionsärenden under 2013

De koncessionsärenden som Ei handlagt under 2013 
avsåg främst ledningar för en ökad leveranssäkerhet 
genom förbättrad överföringskapacitet och ledningar för 
anslutning av förnybar energi, främst vindkraft. Dessa 
ärenden har hög prioritet för att möjliggöra en snabb nät-
anslutning av förnybar elproduktion. Tillströmningen av 
nya ärenden har under året varit ovanligt stor; 91 ansök-
ningar om nätkoncessioner för nya linjer. Anledningen har 
varit en fortsatt kraftig vindkraftsutbyggnad och behov av 
nätförstärkningar. Eftersom dessa ansökningar är externt 
initierade och ofta avser projekt med pressade tidsramar 
har det inneburit en ökad belastning på organisationen 
och lett till omprioriteringar i verksamheten.

I maj anordnade Ei tillsammans med Svensk Vindenergi 
ett dialogmöte med vindkraftsbranschen som har lett till 
en större ömsesidig förståelse för processerna och hur 
tillståndshanteringen kan underlättas.

© Copyright Johnér Bildbyrå AB  / Roine Magnusson
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Koncessionshanteringen i övrigt

Korrekta områdesgränser är viktiga när nya kunder ska 
ansluta sig till elnätet. Ett omfattande arbete med att, efter 
digital inläsning, justera gränsdragningen mellan nätkon-
cessioner för områden pågick under hela året.

Ett arbete har pågått sedan 2012 med syfte att förenkla 
administrationen av koncessionsansökningarna genom 
elektronisk hantering. Bland annat arbetar Ei för att lägga 
ut remisshandlingarna på Ei.se. Den elektroniska hante-
ringen kommer att innebära en förenkling för de sökande 
och underlätta för remissinstanserna samtidigt som Ei:s 
administrativa process blir mer effektiv. 

Ei har under 2013 fortsatt att föra en dialog med nätföre-
tag och övriga aktörer om koncessionshanteringen genom 
såväl möten hos oss som besök ute i landet. En återkom-
mande fråga under året har varit den nya lagstiftningen 
och hanteringen av förlängningsärendena. 

prövning av anslutningsavgifter

Användandet av en schablon vid fastställande av avgifter 
för anslutning till elnätet ska främja en enkel, snabb och 
förutsägbar handläggning. Detta ger både kunder och 

företag rimliga planeringsförutsättningar. Nya ärenden 
som omfattas av metoden hanterar Ei inom den lagstad-
gade tiden fyra månader.

Förvaltningsrätten i Linköping beslutade i maj i år att 
underkänna den schablonmetod, baserad på avståndet 
till närmaste transformatorstation, som Ei använt sedan 
2010. Ei har därför utvecklat en ny metod för att bland 
annat få bort de tröskeleffekter som uppstod med den 
gamla metoden. 

Under perioden har Ei avgjort merparten av inneliggande 
ärenden som inte omfattas av schablonmetoden, exempelvis 
för vindkraftverk och industrier.

Nya linjekoncessioner (68 st) 21 %
Förlängning av linjekoncession (138 st) 43 % 
Övriga beslut linjekoncession (14 st) 4 %
Områdeskoncession (63 st) 20 %
Överlåtelser koncession (13 st) 4 %
Icke koncessionspliktiga nät (26 st) 8 %

beslutade koncessioner 2013
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Energimarknaderna förändras hela tiden. Därför måste även regelverken utvecklas. En viktig del i vårt upp-

drag är att föreslå regelförändringar som bidrar till väl fungerande energimarknader som både konsumenter och 

företag har förtroende för.

Du som inte själv har valt elavtal hamnar på marknadens dyraste avtal, ett så kallat anvisningsavtal. Marielle Liikanen 

var projektledare och en av de experter som under 2013 arbetade med att se över regelverket kring anvisningsavtal. 

I rapporten Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling föreslog Ei en rad olika åtgärder som ska bidra till 

att fler väljer bort de onödigt dyra anvisningsavtalen.

Rapporten resulterade i att energiministern Anna-Karin Hatt tog initiativ till en dialog med branschföreträdare för 

att se om det är möjligt att träffa en branschöverenskommelse för att komma till rätta med en del av problemen. 
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Ei följer och analyserar utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna. 
Den innebär att Ei kontinuerligt lämnar förslag till ändringar i regelverk eller till 
andra åtgärder för att främja marknadernas funktion. Vi samarbetar med andra 
europeiska tillsynsmyndigheter i syfte att verka för en harmonisering av regelverk 
så att likvärdiga förutsättningar skapas på marknaderna för el och naturgas inom 
Norden och EU. 

REGELUTVECKLING

Ei prioriterar att genomföra utredningar till följd av ett 
regeringsuppdrag. Därefter prioriterar Ei sådana åtgärder 
som kan undanröja hinder för väl fungerande marknader, 
eller bidra till harmonisering av regelverken inom Norden 
och EU. Om två åtgärder bedöms leda till likvärdigt 
resultat prioriteras den som kräver minst resurser för att 
genomföras. 

REGELUTVECKLING EL OCH GAS

För att på ett tydligare sätt åskådliggöra vad Ei har 
arbetat med avseende regelutveckling under 2013 beskriver 
vi arbetet i fyra större block. Avseende el och gas har vi 
koncentrerat arbetet till Tydligare spelregler för el- och 
gasmarknaderna, Nätreglering och infrastruktur, samt 
Marknadsövervakning. Vårt arbete med utveckling av 
spelreglerna för fjärrvärmemarknaden redovisas i ett 
separat block. 

Tydligare spelregler för el- och gasmarknaderna 

Under 2013 har Ei avrapporterat ett flertal regeringsuppdrag 
och arbetat med aktiviteter som syftat till att skapa tydligare 
spelregler för marknadens aktörer liksom förbättra och 
förenkla för kunderna. Dessa beskrivs närmare nedan.  

Enklare att vara kund på elmarknaden

Ei fick i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till de 
förändringar som krävs i svensk rätt för att skapa förut-
sättningar för en nordisk slutkundsmarknad. I rapporten 
Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna 
för en nordisk slutkundsmarknad (EiR 2013:09) presente-
rade Ei förslag till de förändringar som krävs i svensk rätt 
för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkunds-
marknad. 

Ei:s förslag innebär att elhandlarna blir kundens huvud-
sakliga kontaktpunkt. Det innebär att kunden vid flytt, 
byte och fakturering endast ska behöva vara i kontakt 
med en elhandlare. Förslagen bedöms även allmänt 
förenkla för kunden att agera på elmarknaden vilket 
beskrivs närmare i rapporten. 

44,5%
MSEK 46,4

Verksamhetsgrenens  
totala kostnad i procent  

och MSEK 2013
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Uppföljning av timmätningsreformen 

Ei har fått i uppdrag av regeringen att följa upp införandet 
av nya regler om timmätning som infördes i oktober 2012. 
I april 2013 redovisade Ei en delrapport, Uppföljning 
av timmätningsreformen (EiR 2013:05). I delrapporten 
konstaterades sammanfattningsvis att få kunder valt ett 
avtal som kräver timmätning. Knappt hälften av elhand-
larna erbjöd rörliga timavtal. Få elhandlare angav pris 
för dessa avtal på webbplatsen och i de flesta fall måste 
kunden kontakta kundtjänst för att få prisuppgifter och 
teckna avtal. Uppdraget ska slutrapporteras i mars 2014. 

Uppföljning av anvisningsavtalen  

Ei fick i uppdrag av regeringen att följa upp de avtal 
som elhandlarna erbjuder kunder som inte är aktiva (s.k. 
anvisningsavtal) på elmarknaden. Uppföljningen redovi-
sades i rapporten Anvisade elavtal – nuläget och framtida 
utveckling (Ei R2013:17).

Uppföljningen visar att antalet kunder som har anvisade 
avtal har minskat. Trots detta har var sjätte kund fort-
farande ett anvisningsavtal, vilket de ofta får i samband 
med flytt. Det råder också stora prisskillnader mellan 
anvisade avtal och andra avtalsformer. Om Ei:s förslag 
om elhandlaren som kundens kontaktpunkt införs skulle 
det kraftigt minska andelen kunder som får ett anvisat 
pris. I rapporten lämnade Ei även förslag på ytterligare 
åtgärder för att öka kundaktiviteten och konkurrensen på 
elmarknaden.

Arbetet med slutkundsmarknadsfrågor på  
nordisk och europeisk nivå 

Ei och övriga nordiska tillsynsmyndigheter har inom ramen 
för den nordiska samarbetsorganisationen NordREG fort-
satt att undanröja hinder för en nordisk slutkundsmarknad. 
Under 2013 har NordREG enats om rekommendationer i 
ett flertal centrala frågor avseende den elhandlarcentriska 

NordREG – Nordic Energy Regulators

De nordiska tillsynsmyndigheterna för el har tillsammans bildat en samarbetsorganisation, NordREG, för frågor som rör 

våra nordiska energimarknader. Deltagande länder förutom Sverige är Finland, Norge, Danmark och Island.

ACER - The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators

ACER skapades av EU inom ramen för det tredje inre marknadspaketet 2009. ACERs arbete startade den 3 mars 2011. 

Kontoret ligger i Ljubljana i Slovenien, och dess direktör är Alberto Pototschnig. Energimarknadsinspektionen deltar 

som Sveriges representant i ACERs Board of Regulators.

CEER – Council of European Energy Regulators

CEER är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European 

Economic Area). Energimarknadsinspektionens arbetet inom CEER syftar till att främja en konkurrenskraftig och effektiv 

inre marknad för el och gas i Europa. Detta uppnås dels genom att utveckla ett omfattande regelverk i enlighet med 

gällande direktiv, förordningar och beslut, dels genom samarbete med Europeiska kommissionen och med nationella 

konkurrensmyndigheter.
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modellens utformning och genomfört merparten av de 
aktiviter som NordREG lovat i en färdplan från 2010. 
NordREGs uppföljning av rekommendationerna under året 
visade som väntat att länderna har kommit olika långt av-
seende genomförande av den elhandlarcentriska modellen. 

Ei och övriga tillsynsmyndigheter i den europeiska sam-
arbetsorganisationen CEER har även fortsatt att utreda 
och föreslå åtgärder som kan stärka Europas konsumenter 
på el- och gasmarknaden. Under året har Ei åtagit sig 
ordförandeskapet i CEERs Retail Market Task Force samt 
deltagit aktivt i några av de arbetsgrupper inom CEER 
som Ei bedömer strategiskt viktiga för att kunna påverka 
utvecklingen av den europeiska elmarknaden. På så vis 
har Ei med kraft kunnat driva frågor som leder till en väl 
fungerande marknad där kunden står i centrum. 

Nätkoder

En gemensam el och gasmarknad är målsättningen för EU:s 
medlemsstater. Ei har fokuserat på att delta i ACER:s och 
NordREG:s arbete med nya regler för el och gasmarkna-
derna, främst i form av så kallade nätföreskrifter (nätkoder). 
Nätkoderna avser till exempel villkor för anslutning av pro-
duktion och större förbrukare till elnätet, villkor för dagen 
innan marknaden, inom-samma-dag marknaden och den 
finansiella elmarknaden liksom drift- och systemkrav på 
stamnäten. Det finns för närvarande 10 förslag till nätko-
der för el och en nätkod för gas under beredning.

Ei har prioriterat att följa de nätkoder som Ei bedömer 
kan få störst påverkan på den nordiska marknaden och 
svenska aktörer och kunder, när nätkoderna blir rättsligt 
bindande för Sverige. Ei har i flera fall deltagit i ACERs 
särskilda arbetsgrupper för respektive nätkod. På reger-
ingens uppdrag har Ei löpande under året också inhämtat 
synpunkter från svenska aktörer och redovisat respektive 
nätkod till Näringsdepartementet1. I stort är Ei:s bedömning 
att nätkoderna är en förutsättning för mer harmonise-
rade spelregler för energimarknaderna inom EU. Ei kan 

samtidigt konstatera att de omfattande kraven i nätko-
derna kommer att medföra att el- och gasmarknaderna 
blir mer detaljreglerade i framtiden och att marknadens 
aktörer liksom Ei får utökade arbetsuppgifter. 

Internationella samarbeten för att skapa regionala mark-
nader inom EU

Ett arbete som har nära beröring med nätkoderna är 
regionala samarbeten. I syfte att genomföra nätkoderna 
och utveckla regionala marknader för el och gas inom 
EU deltar Ei i det regionala samarbetet inom ACER och 
NordREG tillsammans med berörda aktörer. Under 2013 
har två projekt varit av särskilt intresse för Ei. Det ena 
är ett pilotprojekt som syftar till att införa en gemensam 
priskoppling för dagen-innan handel för el inom Norden 
och norra Europa. Det andra pilotprojektet berör samma 
region och syftar till att utforma en gemensam plattform 
för inom-dagen handel. Ei:s roll i dessa projekt är att 
tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i regionen 
bevaka att projekten får en ändamålsenlig utformning.  

Analys av prissäkringsinstrument på den  
finansiella elmarknaden

Ei fick i uppdrag av regeringen att jämföra de olika pris-
säkringsinstrument som finns på den finansiella elmarkna-
den och analysera vilka för- och nackdelar som finns med 
respektive instrument. 

I rapporten Analys av prissäkringsinstrument (EiR2013:16) 
beskriver Ei olika typer av prissäkringsinstrument och 
deras respektive för- och nackdelar, kopplat till den 
nuvarande nordiska marknadsmodellen. Rapporten 
visar - förutom instrumentens olika egenskaper - att den 
nordiska elmarknadsmodellen klarar sig bäst utan bred 
introduktion av transmissionsrätter som prissäkrings-
instrument och att det vore olämpligt att i nuläget 
införa dem i Sverige. 

1 Diarienummer: 2013–100225, 2013–101543, 2013–100214, 2013–101479, 2013–101480, 2013–100215, 2013–102125, 2013–102399.
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Kapacitetsmarknader  

På EU-nivå har frågan om införande av kapacitetsmark-
nader som komplement till nuvarande elmarknads-
modeller stått i fokus under 2013. Förutom att lämna 
synpunkter inom ramen för ACERs och CEERs arbete, 
har Ei deltagit i en studie om kapacitetsmarknader som 
har deltagare från hela Europa, samordnad av konsultfö-
retaget SWECO. Studien resulterade i rapporten Capacity 
Markets in Europe: Impacts on Trade and Investments.  
Studien har kompletterats med ett påbörjat internt arbete 
som fokuserar på vilken inverkan kapacitetsmarknader 
har på den nordiska elmarknadsmodellen. 

Elområden 

Ei fick i uppdrag av regeringen att under 2013-2014 
fortsätta arbetet, som inleddes under 2012, med att följa 
upp effekterna av införandet av elområden i Sverige. I 
rapporten Elområden (delrapport) (Ei R2013:12) genom-
förde Ei en kartläggning av elmarknadens utveckling. 
Delrapporten visar att effekter på både slutkundsidan 
och grossistmarknaden kan påvisas, men också att hela 
Sverige har ett gemensamt pris 85 % av tiden. Uppdraget 
kommer att slutredovisas 2014. 

Nätreglering och infrastruktur 

Energinäten är naturliga monopol och Ei har ett särskilt 
ansvar att utforma och utveckla regelverken kring till-
ståndsgivning, nätavgifter och kvalitetsfrågor. Under 2013 
har Ei haft två regeringsuppdrag på detta område. 

Ny EU-förordning avseende energiinfrastruktur

I april beslutades en EU-förordning2 om riktlinjer för 
transeuropeiska energiinfrastrukturer. I rapporten Projekt 
av gemensamt intresse (EiR2013:11) beskriver Ei på upp-
drag av regeringen de ändringar i svensk rätt som bör ske 
med anledning av förordningens krav avseende samråd 
och utarbetande av miljökonsekvensbeskrivning för vissa 
EU-gemensamma infrastrukturprojekt. Ei har även över-
lämnat ett förslag till Handbok för projekt av gemensamt 
intresse3 till regeringen. Under året har Ei även deltagit i 
ACERs arbete med att analysera och besluta metoder för 
att bedöma vilka av de pågående infrastrukturprojekten 
som bör få status av EU-gemensamt intresse. 

2 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer. Samtidigt beslutades om 

upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 
3 Diarienummer: 2013-100045
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Rapport om nätkoncessionsbesluts exklusivitet  
i ellagen

Ei fick i uppdrag av regeringen att kartlägga i vilken 
utsträckning förbud enligt miljöbalken har meddelats i 
fråga om ledningar som omfattas av nätkoncession för 
linje enligt ellagen. I uppdraget ingick även att utreda och 
analysera konsekvenserna av den nuvarande lagstiftning 
samt av att införa en exklusivitetsregel liknande den i 
naturgaslagen.  I rapporten Koncessionsbesluts exklusivitet 
gentemot miljöbalken (EiR 2013:15) föreslog Ei att kraft-
ledningar som har fått tillstånd att byggas inte ska kunna 
förbjudas av andra myndigheter med stöd av miljöbalken. 
Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för ett 
mer driftsäkert elnät.

Förslag till tydligare regler för nätföretagens  
intäktsramar mm

Ei lämnade på eget initiativ förslag till regeringen på 
ändringar i de regler som rör tillsynen av elnätsföretagens 
intäkter. Syftet är att få en stabilare och mer förutsägbar 
reglering av elnätsavgifterna för nästa tillsynsperiod 
2016-2019. Ei:s förslag avser nya normgivningsbemyndi-
ganden, nya möjligheter till omprövning av intäktsramen 
och periodisering av anslutningsintäkter.

Vidare har ett arbete genomförts under året som syftar till 
att ge tydligare incitament till nätföretagen i regleringen 
att öka leveranskvaliteten i elnätet. Bakgrunden till detta 
arbete är delvis en egeninitierad utveckling av förhands-
regleringen och delvis till följd av genomförandet av 
energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU). Arbetet 
kommer att slutföras i början av 2014.

Nya föreskrifter avseende förhandsreglering  
av gasnätstariffer

Riksdagen beslutade i april 2013 att förhandsprövning 
av naturgasföretagens nätavgifter ska ske från år 2015. 
Ei har inlett arbetet med att utforma de föreskrifter som 
anger vilka uppgifter företagen ska lämna till Ei samt hur 
intäktsramarna ska beslutas. Arbetet kommer att slutföras 
under första kvartalet 2014.

Nya föreskrifter avseende krav på antalet elavbrott

Ei utfärdade under 2013 en ny föreskrift om elkvalitet, 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (EIFS 2013:1). Föreskriften anger det maximala 
antalet elavbrott som en kund får drabbas av per år för 
att överföringen av el ska anses vara av god kvalitet. 

© Copyright Johnér Bildbyrå AB / Lars Trangius 
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marknadsövervakning 

Ei övervakar de konkurrensutsatta energimarknaderna. 
Det sker tillbakablickande där Ei ser till marknadernas 
övergripande funktion och effektivitet. Arbetet sker inom 
Ei eller genom deltagande inom ACERs och NordREGs 
arbetsgrupper om det bedöms mer ändamålsenligt. Det 
resulterar i rapporter och statistikunderlag om markna-
dens funktion. I år har Ei bland annat bidragit med ett 
avsnitt kring olika prissäkringsinstrument i ACER och 
CEERs Market Monitoring Report för EU:s energimarknad. 
Denna insats har bedömts viktig ur ett nordiskt perspektiv, 
då den nordiska finansiella elmarknadsmodellen skiljer sig 
från den kontinentala. 

Övervakningen sker också genom marknadsövervakning 
- inriktad på marknadsaktörernas beteende - för att stävja 
marknadsmissbruk i form av marknadsmanipulation och 
insiderhandel enligt REMIT4. Marknadsövervakningen 
enligt REMIT är under utveckling. Ei verkar för en god 
implementering av REMIT och deltar bl.a. i ACERs 
arbetsgrupper som ger förslag till EU-kommissionen om 
genomförande- och delegerade akter. Arbetet har även 
fortgått nationellt, med stöd till Näringsdepartementet i 
implementeringen av REMIT i svensk lag.

För att säkerställa en så god samordning som möjligt 
mellan berörda myndigheter, så har även ett formaliserat 
samarbete påbörjats med Ekobrottsmyndigheten, 
Konkurrensverket, Finansinspektionen samt övriga  
nordiska och baltiska reglermyndigheter. Ei har under 
2013 även etablerat formaliserad samverkan med Nord 
Pool Spot.

Regelutveckling fjärrvärme

Under 2013 har Ei avrapporterat tre regeringsuppdrag på 
detta område. 

• Modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten. Ei:s 
förslag innebar i korthet att ett fjärrvärmeföretag inte 
ska kunna neka en värmeproducent tillträde till näten 
om det inte finns särskilda skäl. Värmeproducenten ska 
enligt föreslaget ta hela kostnaden för att ansluta sin 
anläggning till fjärrvärmenätet. Förslagen beskrivs närmare 
i rapporten Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten  
(Ei R2013:04). 

• Modell för prisändringsprövning och en princip om 
likabehandling för kunder inom samma kundkategori. Ei:s 
förslag går i korthet ut på att företagens tillåtna prisökningar 
begränsas med hjälp av ett särskilt branschindex. Förslaget 
beskrivs närmare i rapporten Prisförändringsprövning och 
likabehandlingsprincip för fjärrvärme (Ei R2013:07). Där 
har Ei också belyst de risker som finns med ett införande 
av prisändringsprövning.

• Kartläggningen av marknaden för fjärrkyla. I rapporten 
Kartläggning av marknaden för fjärrkyla (EiR2013:18) 
beskrev Ei sammanfattningsvis att marknaden för 
fjärrkyla består av ett trettiotal företag som sammanlagt 
producerar cirka 0,9 TWh kyla per år till cirka 1 000 
kunder. De kunder som köper fjärrkyla är primärt fastig-
hetsföretag och tillverkningsindustrier. Mot bakgrund av 
att kunderna på marknaden har en relativt stark ställning 
och tillgång till alternativ såg Ei inte något behov av att 
föreslå åtgärder. 

4 Förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.
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Regeringsuppdrag Ei rapport nr

Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten Ei R2013:04

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05

Prisförändringsprövning för fjärrvärme Ei R2013:07

Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09

Energiinfrastrukturprojekt av gemensamt intresse (PCI) Ei R2013:11

Elområden (delrapport) Ei R2013:12

Koncessionsbesluts exklusivitet gentemot miljöbalken Ei R2013:15

Analys av prissäkringsinstrument Ei R2013:16

Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17

Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Ei R2013:18

Utkast till handbok för infrastrukturförordningen Diarienummer: 2013-100045

Avrapporterade regeringsuppdrag 2013

Jessicka Strandell
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El- och gasmarknaden

CEER

CEER response to the European Commission’s public consultation on  
generation adequacy, capacity mechanisms and the internal market in 
electricity, February 2013

CEER status review on the transposition of unbundling requirements for 
DSOs and closed distribution system operators, April 2013

CEER position paper on the European Commission’s Internal Energy 
Market Communication (COM/2012/0663), May 2013

CEER response to the draft THINK report: ”From distribution networks to 
smart distribution systems: rethinking the regulation of European DSOs”, 
May 2013

CEER response to the draft THINK report: ”Shift, not drift: towards active 
demand response and beyond”, May 2013

CEER response to the European Commission’s Green Paper: “A 2030  
framework for climate and energy policies”, June 2013

CEER status review on renewable and energy efficiency support schemes 
in Europe, revised June 2013

CEER memo on the regulatory aspects of energy investment conditions 
in European countries, July 2013

CEER-ACER annual report on the results of monitoring the internal  
electricity and natural gas markets in 2012, November 2013

CEER benchmarking report 5.1 on the continuity of electricity supply, 
December 2013

Gas

CEER status review and evaluation of access regimes at LNG  
terminals in the EU, March 2013 

CEER blueprint on incremental capacity, May 2013 

CEER interim report on changing storage usage and its effects on  
security of supply, November 2013

CEER monitoring report on the implementation of the transparency  
template by the European LNG terminals, December 2013

INTERNATIONELLA RAppORTER DäR EI DELTAGIT

Dokument med slutkundsmarknaden i fokus

Proceedings of the CEER 2013 annual conference on energy customers,  
June 2013

CEER status review on regulatory aspects of smart metering,  
September 2013

CEER status review on the involvement of consumer organisations  
in the regulatory process as of 1st January 2013, October 2013

CEER status review on customer access to the costs and sources of  
energy and efficiency schemes, December 2013

CEER public consultation paper on draft advice on green offers,  
December 2013

CEER draft advice on regulating the quality of distribution services,  
December 2013

Internationellt samarbete

CEER’s international activities: core strategy and objectives,  
February 2013

CEER-ARIAE joint conclusions from the 4th ARIAE-CEER high-level  
roundtable, Cancún, Mexico, February 2013

CEER-NARUC joint closing statement from the 10th EU-US energy regula-
tors roundtable, Amsterdam and The Hague, the Netherlands, April 2013

CEER-EC 2nd Eastern partnership workshop conclusions, Tbilisi, Georgia, 
June 2013

ACER

ACER Opinion on the Network Code on Gas balancing of transmission 
networks, 01/2013, January 2013

ACER Opinion  on the ENTSO-E  draft annual work programme 2012 
through 2013, 02/2013, January 2013

ACER Opinion on ENTSOGs Annual Winter Supply Outlook 2012/2013, 
03/2013, February 2013

ACER Opinion on ENTSOGs 2011 Annual report, 04/2013, February 2013

ACER Opinion on Capacity Markets following ITRE request, 05/2013 
February 2013

© Copyright Johnér Bildbyrå AB 
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ACER Recommendation on the ENTSOG Network Code on Gas Balancing 
of the Transmission Networks, 03-2013, March 2013

ACER Recommendation on the ENTSO-E Network Code for Requirements 
for Grid Connection applicable to all Generators, 04-2013, March 2013

ACER Opinion on the ENTOS-E Network Code on Demand Connection, 
06/2013, March 2013

ACER Opinion on the Suitability of Long Run Average Incremental Cost, 
07/2013, March 2013

ACER Opinion on the ENTSO-E winter outlook report 2012/2013 and the 
summer review 2012, 08/2013, March 2013

ACER Recommendation on the new Regulatory Framework in relation to 
ITC, 05-2013, April 2013

ACER Opinion on the Network Code on the Operational Security, 
10/2013, May 2013

ACER Opinion on the ENTSO-E Research and development roadmap 
2013-2022 and the implementation plan 2014-16 of the research and 
development roadmap 2013-2022, 11/2013, May 2013

ACER Opinion on the Network Code on the Operational and Planning 
and Scheduling, 12/2013, June 2013

ACER Opinion on the ENTSOG Summer outlook 2013, 13/2013,  
June 2013 

ACER Opinion regarding ENTSOG Annual report 2012, 14/2013,  
June 2013

ACER Opinion on the Crossborder Cost Allocation of Electricity and  
Gas Projects of Common Interests, 15/2013, 16/2013, July 2013

ACER Opinion on ENTSO-E 2012 Annual report, 17/2013, August 2013

ACER Opinion on ENTSOG 10 year Network Development Plan, 18/2013, 
September 2013

ACER Opinion on ENTSO-E Network Code on Load and Frequency Control 
and Reserves, 19/2013, September 2013

ACER Guidance on the application of REMIT definitions - 3rd edition, 
October 2013

ACER REMIT Annual report, November 2013

ACER Market Monitoring report 2012, November 2013

ACER Opinion on the Network Code on Interoperability Data Exchange 
Rules, 21/2013, November 2013

ACER Opinion on the ENTSO-E Summer Outlook report 2013 and Winter 
Review 2012/2013, 22/213, November 2013

ACER paper on “Energy Regulation: a bridge to 2025”, December 2013

Framework Guidelines on rules Regarding Harmonised Transmission 
Tariffs Structures, December 2013

ACER Opinion on the ENTSOG 2014 Annual Working Programme, 
23/2013, December 2013

ACER Opinion on the Network Code Forward Capacity Allocation, 
24/2013, December 2013

ACER Opinion on the ENTSO-E Working Programme 2014, 25/2013, 
December 2013

ACER Opinion on the ENTSOG 2014 Annual Work Programme, 25/2013, 
December 2013

NordREG

Nordic harmonisation of universal service supply obligations,  
NordREG report 3, March 2013

NordREG recommendations on implementing combined billing,  
June 2013

NordREG recommendations for customers and market actors acess to 
metering data and transparency, Note June 2013

Harmonised Model for Supplier Switching, NordREG report 4, June 2013

Nordic Market report 2013, NordREG report 6, July 2013

NordREG status report to EMG on the project Nordic end user market, 
July 2013

NordREG Road map towards a common harmonised Nordic end-user 
market, NordREG report 5, July 2013

Economic regulation of TSOs in the Nordic countries, NordREG report 4, 
December 2012
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Snabba svar på ett begripligt sätt. Det var målsättningen när vi startade Konsumentkontakt på Ei. Funktionen 

består av (fr. v.) Madeleine Hermansson, Thomas Björkström och Mattias Johansson. Under 2013 har de tillsammans 

byggt upp Konsumentkontakt som organisatoriskt sett ligger under avdelningen för Konsumenträtt.

Madeleine, Thomas och Mattias svarade under 2013 på runt 2 000 frågor från konsumenter. Svarstiderna sjönk. 

Tidigare besvarades 70 procent av alla frågor inom två veckor. Nu besvaras 70 procent samma dag som de ställs.

– De frågor vi får från konsumenter ger oss underlag att hela tiden utveckla vårt arbete. Ett tydligt exempel är att 

Ei kan skärpa tillsynen mot de företag som det kommer mycket klagomål eller anmälningar mot, berättar Thomas.
st
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KUNDINFORMATION

Inom verksamhetsgrenen Kundinformation arbetar Ei för att sprida kunskap till 
konsumenter som den primära målgruppen, i syfte att öka deras medvetenhet och 
aktivitet på marknaderna. Genom information om hur el-, naturgas- och fjärr-
värmemarknaderna fungerar, vilket regelverk som gäller samt vilka möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter kunder har ska Ei bidra till mer aktiva kunder. 

KUNDINFORmATION

Ei:s informationsinsatser ersätter inte det ansvar för att 
informera kunderna som finns hos marknadens aktö-
rer. Konsumenternas energimarknadsbyrå bidrar med 
rådgivning och stöd till konsumenter och har utsetts 
som nationell kontaktpunkt av Ei. Det innebär att byrån 
bidrar med information om konsumenters rättigheter och 
möjligheter till tvistlösning. 

Under året har Ei kommunicerat med kunder via sociala 
medier men även på mer traditionella sätt genom att 
besvara inkomna frågor. Den största delen av de frågor 
vi får handlar om elnätsavgifter, men det kommer också 
många frågor som handlar om elavtal. Antalet frågor om 
att producera egen el har också ökat. 

KONSUmENTKONTAKT

Under året inrättades en särskild funktion för konsument-
kontakt i syfte att effektivisera arbetet internt samt att ge 
konsumenten bättre service vid kontakt med Ei. Funk-
tionen svarar på all inkommande epost och telefonfrågor 
som har konsumentanknytning. Funktionen ansvarar 
också för Ei:s kommunikation med konsumenter, exem-
pelvis via elpriskollen.se eller via sociala medier. Hand-
läggningstiden för att besvara frågor med konsument-
anknytning har i och med det nya arbetssättet minskat 
markant. Konsumentkontakt besvarade under 2013  
98 procent av de inkomna frågorna inom 5 dagar. Tidi-
gare besvarades 70 procent av frågorna inom 10 dagar.

6%
MSEK 6,3

Verksamhetsgrenens  
totala kostnad i procent  

och MSEK 2013
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ELpRISKOLLEN

Som ett led i att stärka konsumenternas ställning på 
elmarknaden erbjuder Ei en webbplats för prisjämförelser 
– Elpriskollen.se – där konsumenterna kan jämföra priser 
och villkor på de vanligaste avtalen från samtliga elhan-
delsföretag. Då möjligheten att jämföra priser är grun-
den för aktiva kunder arbetar Ei kontinuerligt med att 
utveckla tjänsten för att följa förändringar på elmarkna-
den och informera om aktuella frågor. Ei har under 2013 
utfört dagliga kontroller av topplistorna och kontrollerar 
löpande inrapporterade priser och villkor för att säker-
ställa att elhandlarna rapporterat korrekta uppgifter. 

ENERGImARKNADSRÅDET

Energimarknadsrådets syfte är att skapa ett forum för 
dialog mellan intressenter och Ei:s ledning. Rådet består 
av representanter från olika organisationer som företräder 
kunderna på energimarknaderna.

Representanterna förväntas lyfta fram angelägna fråge-
ställningar utifrån ett kundperspektiv till Ei. Frågeställ-
ningarna kan utgöra del av underlag för framtida tillsyns- 
eller utredningsinsatser inom Ei:s verksamhet. 

Rådet har under 2013 träffats tre gånger för att behandla 
aktuella eller framtidsblickande frågor inom el, gas 
och fjärrvärme. 

Antal skriftliga frågor
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SAMVERKAN

Enligt instruktionen ska Ei samverka med Konsumentverket och Konkurrensverket 
i kundfrågor och frågor som rör marknadsövervakning av de konkurrensutsatta 
energimarknaderna, med Elsäkerhetsverket i frågor som rör leveranssäkerhet och 
överföringskvalitet i elnätet, och med Affärsverket svenska kraftnät i frågor som 
rör utvecklingen av den gemensamma marknaden för el inom Norden och Europa.  

SAmVERKAN

GENOmFÖRDA SAmRÅD

Samverkan med Konsumentverket 

Under 2013 har Ei samverkat med Konsumentverket när 
det gäller Konsumentrapporten 2013 – läget för svenska 
konsumenter. Samverkan har skett genom att Ei har läm-
nat synpunkter på rapporten, som Konsumentverket har 
författat på uppdrag av regeringen. 

Ei har under arbetet med genomförandet av nordisk slut-
kundsmarknad samverkat med Konsumentverket genom 
att verket har deltagit i ett referensgruppsmöte. 

Samverkan med Konkurrensverket 

Ei har samverkat med Konkurrensverket under arbetet 
med regeringsuppdragen om prisändringsprövning och 

princip om likabehandling på fjärrvärmemarknaden, 
genomförandet av nordisk slutkundsmarknad, modell för 
reglerat tillträde till fjärrvärmenäten, nätkoder och analys 
av prissäkringsinstrument. Samverkan har skett genom att 
verket efter Ei:s inbjudan deltagit i en hearing, samråds-
möten och referensgruppsmöten. 

Samverkan med Elsäkerhetsverket 

Elsäkerhetsverket har i uppdrag av regeringen att, efter 
överenskommelse med Ei, utöva fysisk tillsyn avseende 
krav på trädsäkring enligt de föreskrifter Energimark-
nadsinspektionen har utfärdat (EIFS 2013:1). Ei har 
under 2013 lämnat in till Elsäkerhetsverket ett underlag 
med inspektionsobjekt för fysisk tillsyn avseende krav 
på trädsäkring.

Kari Kohvakka



32

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2013

SAMVERKAN

Samverkan med Svenska Kraftnät 

Ei har under året samverkat med Svenska Kraftnät 
gällande deras uppdrag att utvärdera avvecklingen av 
effektreserven. Ei ställer sig bakom de slutsatser som 
presenterades av Svenska Kraftnät i rapporten: Effekt-
reserven – En uppföljning och analys av avvecklingen av 
den svenska effektreserven.

Samverkan med Statens energimyndighet 

Ei har samverkat i tre projekt med Statens energimyn-
dighet genom Vindlov, rapporten Utmaningar för den 
nordiska elmarknaden och som samråd i Energimyndig-
hetens regeringsuppdrag.

Ei har två utsedda representanter för arbetet med Vindlov. 
Löpande kontakter har hållits med Energimyndigheten 
inom ramen för Vindlov under 2013.

Ei har under året samverkat med Statens energimyndighet 
kring deras rapport Utmaningar för den nordiska elmark-
naden. Denna rapport beskriver den nordiska elmarkna-
dens utveckling och identifierar ett antal utmaningar som 
den står inför. Rapporten kommer användas i Nordiska 
ministerrådets fortsatta arbete.

Ei har under arbetet med regeringsuppdraget att ta 
fram en modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten 
samverkat med Statens energimyndighet. Samverkan har 
skett genom löpande samrådsmöten under projektets 
gång och genom att Statens energimyndighet deltog i den 
externa referensgruppen. 

Övrig samverkan

Utöver ovan beskrivna samverkan har främst Konkur-
rensverket och Konsumentverket efter Ei:s inbjudan 
deltagit i referensgrupper och samrådsgrupper på en rad 
andra områden, exempelvis i frågor om nätreglering. 

Ei har inom sitt ansvarområde även bistått Tillväxtverket 
inom regelförenkling, genom att leverera information 
om författningsförändringar som trätt i kraft 1 jan 2010 
till 31 dec 2012 för de 200 största informationskraven i 
verkets databas Malin och genom att informera Tillväxt-
verket om vad detta inneburit för förändringar i infor-
mationskraven för företagen. Dessutom har Ei samverkat 
med Boverket och Naturvårdsverket genom inhämtning 
av synpunkter i arbetet med infrastrukturförordningen. 
Inhämtningen skedde genom att Ei höll i en muntlig 
hearing där myndigheterna bjöds in och fick möjlighet att 
lämna sina synpunkter.

© Copyright Johnér Bildbyrå AB / Roine Magnusson
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Under 2013 genomförde Energimarknadsinspektionen två undersökningar för att få 
en bredare bild och djupare förståelse för hur olika målgrupper ser på myndigheten.

OmVäRLDENS bILD AV Ei

Under våren genomfördes en intressentundersökning. I 
den djupintervjuades över trettio företrädare för viktiga 
intressenter på energiområdet. Företrädare för regering 
och riksdag, branschorganisationer, energiföretag, andra 
myndigheter och opinionsbildare. Undersökningen visar 
bland annat att Ei generellt uppfattas som kompetent, och 
att många av de tillfrågade efterfrågar att myndigheten 
blir ännu tydligare i sitt inspektionsuppdrag.

Under hösten genomfördes en undersökning bland 1000 
svenskar om deras kunskap och attityd till energimarknaden 
i allmänhet och Energimarknadsinspektionen i synnerhet. 
Studien visar bland annat att de tillfrågade har ett mycket 
begränsat förtroende för energimarknadens aktörer, att 
kunskapen om myndigheten är mycket begränsad och att 
efterfrågan på oberoende information är stor. Elpriskollen, 
den webb-baserade jämförelsetjänst som Energimarknadsin-
spektionen driver är däremot mycket väl känd och använd.

© Copyright Naturbild AB / Kentaroo Tryman © Copyright Johnér Bildbyrå AB 
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mEDARbETARE OCH ORGANISATION

mEDARbETARE OCH ORGANISATION

Energimarknadsinspektionen har idag ca 100 medarbetare. 
Merparten av medarbetarna har en högskoleutbildning 
inom områdena juridik, ekonomi eller teknik, medan 
ytterligare akademisk kompetens finns till exempel på 
stödfunktionerna. Arbetet sker ofta i projektform med 
olika kompetenser från olika avdelningar. 

En ny generaldirektör har tillsatts under året när den 
föregående gick i pension. Under året har även en mindre 
omorganisation gjorts där tre stödavdelningar (avdelningen 
för verksamhetsstöd, staben och kommunikationsavdel-
ningen) har slagits ihop till en avdelning - Avdelningen för 
verksamhetsstöd och strategisk samordning. Organisationen 
består idag av åtta avdelningar.

Vid början av 2013 arbetade 99 personer på Ei och vid 
årets slut var antalet anställda 108 personer. Under året 
har 22 personer anställts och 13 personer slutat. Under 
sommaren anställdes 8 personer för tillfälligt arbete.

Insynsrådet

Enligt Ei:s instruktion ska det finnas ett insynsråd. 
Insynsrådet finns för att ha insyn i verksamheten och ge 
myndighetschefen råd, men har inga beslutsfunktioner. 
Ordförande för insynsrådet är Ei:s generaldirektör. Rådet 
bestod under 2013 av 7 ledamöter och sammanträdde vid 
tre tillfällen.

Energimarknadsinspektionens insynsråd:

• Chefsekonom Bo Andersson, Post- och telestyrelsen
• Professor Lina Bertling Tjernberg, Kungliga Tekniska 

Högskolan
• Forskare Erik Bjurström, Mälardalens Högskola 
• Fil. kand. Thomas Stääv, f.d. HR Director, AstraZeneca
• Konsult i personalfrågor Lars Hennix
• Kommunikationschef Mia Ohlsson, Konsumentverket
• Avdelningschef Gunilla Glasare,  

Sveriges Kommuner och Landsting

Jessicka Strandell (Ei)
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medarbetarskap 

Under året har ett arbete påbörjats för att få en ökad 
delaktighet och ett mer aktivt och ansvarstagande medar-
betarskap. På myndighetens årliga utvecklingsdagar har 
samtliga medarbetare deltagit i diskussioner om vad en 
kommande medarbetarpolicy ska innehålla. Även i den 
nya arbetsordningen har medarbetarnas ansvar lyfts fram. 

Vi har under året implementerat och fördjupat arbetet 
med verktyget Visuell dialog på våra avdelningsmöten och 
utvecklingsdagar. Syftet med metoden Visuell dialog är att 
bygga samsyn, utveckla lagarbetet och bidra till ett aktivt 
medarbetarskap. 

Ledarskap 

På vägen mot att fullt ut bli en värdegrundsbaserad 
organisation behöver även ledarskapet utvecklas. Under 
året har ledningsgruppen genomfört två delar av fyra i ett 
program kring värdebaserat ledarskap i praktiken. Syftet är 
att utveckla ledarskapet, för att bättre kunna stödja medar-
betarna att ta större ansvar och bli mer medskapande. 

Kompetensförsörjningsarbetet

Under året har Ei utvecklat och använt en gemensam 
struktur för medarbetarsamtal. Syftet är att säkerställa 
att våra medarbetare fördjupar och vidareutvecklar sin 
kunskap och kompetens. 

En ny rekryteringsprocess har också tagits fram för att 
säkerställa att rekryteringen är professionell och sker 
utifrån organisationens samlade behov.

Under året har också en översiktlig plan för att säkerställa 
Ei:s kompetensbehov på 3 respektive 6 års sikt tagits 
fram. Underlaget är en grund för fortsatta aktiviteter 
under 2014. 

Kompetensutveckling 

Under året avsattes 0,86 procent av den totala arbetstiden 
för kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och 
nätverk. Kompetensutvecklingsinsatserna har varit indivi-
duellt anpassade utifrån behov. 

Tillstånd  
och prövning

Per Wenna

Teknisk analys
Rémy Kolessar

Marknads-
övervakning

Anders Wallinder

Gd
Anne Vadasz Nilsson

Stf Gd 
Tony Rosten

Rättsavdelning
Göran Morén

Internationella
Caroline Törnqvist

Nätreglering
Tony Rosten

Verksamhetsstöd
och 

strategisk samordning
Ing-Marie Olofsdotter

Insynsråd

Konsumenträtt
Sara Sundberg
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Följande myndighetsövergripande insatser har genomförts:

• En halvdag om verksamhetsplanen för året. 
• En halvdag om värdebaserat arbete med samtliga 

medarbetare. 
• Ei:s utvecklingsdagar för samtliga medarbetare,  

som i år handlade om medarbetarskap. 

Utöver detta har 20 interna seminarier i olika aktuella 
frågor inom kärnverksamheten genomförts.

Samverkan med fackliga organisationer 

Energimarknadsinspektionen har ett samverkansavtal 
sedan 2010.  I den centrala samverkansgruppen (CESAM) 
har 10 möten genomförts under året, samt en träff med 
Partsrådet. Övrig samverkan sker på varje avdelningsmöte 
(arbetsplatsträff). Under hösten har den centrala samver-
kansgruppen bland annat diskuterat hur samverkan på 
myndigheten kan utvecklas. 

mångfalds- och likabehandlingsarbete 

Alla medarbetare vid Ei ska kunna vara sig själva, känna 
sig trygga och bli väl behandlade. Mångfald ger mervärde 
och därför ska våra olika bakgrunder, personligheter och 
uttryck respekteras och ses som en resurs vid rekrytering 
och inom verksamheten som helhet. 

Sjukfrånvaro 2013 2012 2011 2010

Totalt 19,4 41,2 29,7 29,9

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

0

1

2

3

4

5

2010    2011       2012          2013

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

Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid  
per åldersgrupp

Sjukfrånvaro 2013 2012 2011 2010

Kvinnor 2,1 3,3 4,4 3,5

Män 1,1 1,3 0,8 1

Totalt 1,7 2,5 2,9 2,4

Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per kön

Jessicka Strandell (Ei)
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Ei har en likabehandlingsplan som ses över vart tredje år. 
Syftet är att främja lika rättigheter och möjligheter för 
alla, samt motverka diskriminering och annan kränkande 
behandling samt kränkande särbehandling. 

Under året har stöd från Previa getts på olika sätt i 
arbetet med denna typ av frågor. På de aktiviteter som 
har genomförts inom ramen för värdegrundsarbetet har 
samtliga medarbetare varit med och diskuterat hur vi 
bemöter varandra. 

Tillgänglighet 

De grundläggande synsätten vad gäller tillgänglighet 
finns beskrivna i likabehandlingsplanen. Ei har idag god 
tillgänglighet i lokalerna och har vid behov anpassat 
arbetsplatsen för medarbetare med olika funktionshinder. 
Samtidigt behöver myndigheten få en bättre systematik 
kring arbetet med tillgänglighetsfrågor. Ett arbete med 
att ta fram en handlingsplan har därför påbörjats under 
slutet av året. 

Ei och rollen som statstjänsteman

Ei har många uppgifter som innebär myndighetsutövning. 
Det är därför viktigt att samtliga medarbetare har goda 
kunskaper om och förståelse för det ansvar som följer 
med att vara statlig tjänsteman. I dessa frågor utgår Ei 
från den gemensamma värdegrunden för de statsanställda 
som har utarbetats av Krus5. Varje medarbetare har under 
året fått den reviderade värdegrunden för de statsanställda.

5 Kompetensrådet för Utveckling i Staten

Kön 2013 12 31 2012 12 31

Kvinnor 65 59

Män 43 40

Summa 108 99

Antal anställda inkluderat tjänstlediga

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

Kvinnor 5 40 15 60

Män 5 28 7 40

Summa 10 68 22

Antal anställda fördelat på ålder och kön 
redovisat i procent

Ei har också en policy avseende objektivitet och opartisk-
het. Av policyn framgår det bl.a. att det är av stor vikt att 
alla åtgärder som myndigheten vidtar är objektivt grun-
dade och att de anställdas opartiskhet inte kan ifrågasättas. 
Ei har också särskilda riktlinjer avseende mutor, jäv och 
bisysslor.

Information om regelverk, värdegrund och interna 
riktlinjer ingår som en del i introduktionsutbildningen av 
samtliga nyanställda. Under 2013 har Ei haft en intro-
duktionsutbildning med 10 nyanställda. Frågorna berörs 
också i andra sammanhang och utgör en naturlig del i 
myndighetens löpande verksamhet.

Hälsa och sjukfrånvaro 

För samtliga medarbetare var sjukfrånvaron 1,7 procent 
av totalt arbetad tid. Under 2012 var motsvarande siffra 
2,5 procent. 

Ei har många yngre föräldralediga medarbetare. Under 
2013 har 12 personer tagit ut föräldraledighet. 

Varje medarbetare kan avsätta en timmes arbetstid i 
veckan för friskvård och får en årlig friskvårdsersätt-
ning. 51 procent av den tillgängliga friskvårdstiden har 
använts och 70 procent av medarbetarna har tagit ut 
friskvårdsersättningen. 



ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2013

38 FAKTA OCH PRESTATIONER

FAKTA OCH pRESTATIONER

Alla belopp i tkr Tillsyn och prövning Regelutveckling Kundinformation

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Intäkter av anslag 48 808 53 017 45 537 43 942 35 212 37 160 5 952 6 032 9 902

Övriga intäkter 1 750 2 250 2 523 1 575 1 495 2 059 213 256 549

Verksamhetens kostnader 51 596 56 160 48 194 46 452 37 301 39 328 6 292 6 390 10 480

Alla belopp i tkr Resultaträkning Resultaträkning Resultaträkning Resultaträkning Resultaträkning

2013 2012 2011 2010 2009

Intäkter av anslag 98 702 94 261 92 599 86 186 85 004

Övriga intäkter 3 538 4 001 5 131 7 046 2 599

Verksamhetens kostnader 104 339 99 851 98 002 92 265 86 670

Ekonomisk resultat totalt för åren 2009 till 2013 

Ekonomisk resultat fördelat per verksamhetsgren för åren 2011 till 2013 

Ei:s verksamhet finansieras till största delen av förvaltningsanslaget. Den del av verksamheten som berör 
naturgas finansieras genom en avgift enligt förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. 
Verksamheten är från 2013 indelad i tre verksamhetsgrenar; tillsyn och prövning, regelutveckling samt 
kundinformation. Tidigare utgjordes verksamheten av fyra verksamhetsgrenar: tillsyn och prövning, kund-
information, övervakning och analys samt internationellt samarbete. Den nya indelningen är gjord för att 
beskriva verksamheten på ett mer ändamålsenligt sätt. 

Den största verksamhetsgrenen är tillsyn och prövning 
som står för 49,5 procent av Ei:s totala kostnader under 
2013. Fördelningen mellan verksamhetsgrenarna är rörlig 
och påverkas bland annat av mängden regeringsupp-
drag och graden av harmoniseringen av regelverken på 
europeisk nivå. Vidare kan en tillsynsinsats resultera i ett 
regelutvecklingsarbete och ändringar i regelverken kan 

kräva efterföljande tillsynsinsatser och behov av informa-
tion till kunderna. Resurserna vi lägger på regelutveckling 
har ökat under 2013. Ökningen beror framförallt på att 
antalet regeringsuppdrag varit fler än under 2012, samti-
digt som regelutvecklingstakten på europeisk nivå varit i 
ett intensivt skede. Ei strävar mot en ökad andel tillsyn. 

Tabellen ovan beskriver Ei:s resultat fördelat per verksamhetsgren för åren 2011-2013. Verksamheten är från och med 2013 indelad i tre verksamhetsgrenar; 

Tillsyn och prövning, Regelutveckling och Kundinformation. Tidigare verksamhetsgrenar var Tillsyn och Prövning, Övervakning och analys, Internationellt 

samarbete och Kundinformation. För att skapa en jämförbarhet över åren har vi för 2011 och 2012 slagit ihop de tidigare verksamhetsgrenarna Internationellt 

samarbete och Övervakning och analys till Regelutveckling.
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Kostnaderna för kundinformation är i princip oförändrade 
jämfört med 2012 och ligger på en eftersträvansvärd nivå. 

ÅRETS pRESTATIONER

I tabellen på nästa sida 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 (volym). 

Antalet beslutade anslutningsärenden har minskat 2013 
jämfört med 2012 och 2011, även om den totala kostna-
den för dessa ärenden har varit relativt jämn. Det högre 
antalet ärenden i början av perioden förklaras av en större 
mängd ärenden kopplade till utbyggnaden av telemaster 
för 3G-systemet. De enklaste av dessa handlades i början 
av perioden, därav den lägre kostnaden per ärende i bör-
jan, vartefter ärendena har ökat i komplexitet och därmed 
även kostnaden per handlagt ärende då i princip individu-
ella utredningar har krävts. 

Antalet granskade nätavgifter var betydligt lägre 2013 
än 2012, samtidigt som den sammanlagda kostnaden 
för området är i princip oförändrad. Observera att 
volymsiffran inte är jämförbar mellan åren. Gransk-
ningen 2012 bestod i beslut om intäktsramar för samtliga 
elnätsföretag medan granskningen 2013 bestod av omfat-
tande fördjupande genomgångar av ett särskilt urval av 
underlag till de beslut som fattades 2012. Granskning-
arna 2013 krävde därmed betydligt större arbetsinsats 
per beslut än de som fattades 2012.

Antalet granskade företag avseende leveranskvaliteten 
under 2013 var också betydligt lägre än under 2012, 
trots att kostnaden för området är i princip oförändrad. 
Observera att volymsiffran inte är jämförbar mellan åren. 
Under 2012 gjordes ett större antal inledande granskningar 
på grund av de omfattande stormarna under vintern 
2011/2012 som ledde till en stor mängd avbrott för 

elnätskunder. Under 2013 gjorde Ei fördjupade gransk-
ningar av ett särskilt urval av ett mindre antal företag. 
En mer omfattande granskning gör den mer kostsam 
per granskningsobjekt. 

Antalet anmälningsärenden var i princip oförändrat 
mellan åren. Ärendetypen är ny från 2012. 

Tillsynsområdet resulterade i en rapport under 2013. 
Ett lågt antal rapporter är normalt då tillsynsarbetet 
oftast inte resulterar i rapporter. 

Antalet rapporter på regelutvecklingsområdet har ökat 
vilket beror på den större mängden regeringsuppdrag 
som har avrapporterats under 2013. 

Antalet rapporter på internationell nivå uppgick till 
63 under 2013 vilket var betydligt fler än 2012 (36) 
och 2011(23). Kostnaderna för rapporterna har dock 
minskat över åren. Anledningen till detta är i huvudsak 
att energimarknaderna just nu genomgår en intensi-
fierad genomlysning och utveckling. Det har bidragit 
till väsentligt fler arbetsuppgifter i de internationella 
arbetsgrupper som Ei deltar i. Viss resursbesparing har 
samtidigt kunnat ske genom bättre samordning inom Ei 
och ökade möjligheter till video- och telefonmöten.

Antalet föreskriftsändringar är något större i år än 
tidigare, samtidigt som den sammanlagda kostnaden 
för dem är lägre än den sammanlagda kostnaden året 
innan. Observera att volymsiffran inte är jämförbar 
mellan åren. Arbetet med föreskrifterna under 2013 
var av mer administrativ karaktär än arbetet med 
föreskrifterna tidigare år, och därmed mindre resurs-
krävande per föreskrift. 
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Antalet frågor från allmänheten har ökat från 611 år 
2012, till 736 år 2013. År 2013 besvarades även 273 
telefonfrågor under perioden oktober-december. Svarstiden 
på brev- och telefonsvar har minskat 2013 jämfört med 
2012. En förklaring är ett nytt arbetssätt inom funktionen, 
Konsumentkontakt. Konsumentkontakt besvarade under 
2013 98 % av de inkomna frågorna inom 5 dagar. Tidigare 
besvarades 70 % av frågorna inom 10 dagar. 

Ei:s naturgasverksamhet är avgiftsfinansierad. Kostnaderna 
har under 2013 minskat något i jämförelse mot 2012 vilket 
beror på att Ei under 2012 hade en större mängd uppdrag 

Verksamhet
Ack +/-  

t.o.m. 2011
2012 +/- Intäkter 2013 Kostnader 2013 2013 +/-

Ack. +/-  
utgå 2013

Offentligrättslig verksamhet

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

202 -1589 2877 -4976 -2099 -3486

prestationer per verksamhetsgren, volym och kostnad

Avgiftsbelagd verksamhet, tkr  

Volym 2013 Kostnad 2013 tkr Volym 2012 Kostnad 2012 tkr Volym 2011                                                            Kostnad 2011 tkr

Tillsyn och prövning

Beslut koncessionsärenden 322  14 102    305  12 821    282  10 081    

Beslut anslutningsärenden 135  3 390    224  4 399    427  3 742    

Granskning av nätavgifter 11  16 237    176  16 149    360  14 948    

Tillsyn leveranskvalitet  
(antal granskade företag)

9  5 167    164  5 356    68  4 906    

Anmälningsärenden 20  706    17  858    

Rapporter 1  355    4  4 369    2  1 792    

Regelutveckling

Rapporter 12  18 986    6  8 958    4  13 335    

Internationella rapporter 63 6 065 36  8 878    23  8 393    

Föreskrifter 8  2 644    6  4 050    4  3 848    

Kundinformation

Rapporter 0 0 1  1 602    2  2 319    

Frågor från allmänheten 736 3 387 611 4 375 864 4 234

knutna till naturgas. Arbetsbelastningen på naturgasområ-
det har dock under 2013 varit fortsatt på en hög nivå. Även 
intäkterna för naturgas har minskat mot föregående år 
vilket är en följd av en lägre naturgasförbrukning, eftersom 
avgiftsintäkterna bestäms av volymen naturgas i systemet 
och inte av Ei:s nedlagda resurser. För 2013 redovisar Ei 
ett negativt resultat för sin avgiftsbelagda verksamhet. 
Även det ackumulerade resultatet blev ytterligare negativt. 
För att komma till rätta med det negativa resultatet har Ei 
under 2013 lämnat in ett förslag till Näringsdepartemen-
tet om en förordningsändring i syfte att höja avgiften och 
därmed täcka de kostnader Ei har för verksamheten. 
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äRENDEbALANSEN

Ärendebalansen har minskat något under 2013. Ingående 
balans uppgick till 1928 ärenden och utgående balans 
uppgick till 1641 ärenden. Under året har 3163 nya 
ärenden upprättats eller inkommit till myndigheten. Antal 

Ingående balans Nya ärenden 2013 beslutade  
ärenden 2013

Utgående balans beslutade ej  
avslutade ärenden

Stödjande och styrande 67 378 350 95 66

Administrativa ärenden 62 339 310 91 66

Inkomna 17 144 137 24 9

Upprättade 45 195 173 67 57

Utredningar och remisser 5 39 40 4 0

Inkomna 5 39 40 4 0

Upprättade 0 0 0 0 0

Tillsyn och prövning 1812 1920 2292 1440 294

Tillsyn - el 831 827 1172 486 172

Inkomna 15 55 45 25 23

Upprättade 816 772 1127 461 149

Tillstånd - el 829 207 322 714 78

Inkomna 829 207 322 714 78

prövning- el 103 209 135 177 42

Inkomna 103 209 135 177 42

Tillsyn och tillstånd - naturgas 29 19 19 29 2

Inkomna 20 3 3 20 2

Upprättade 9 16 16 9 0

Tillsyn och redovisning - fjärrvärme 20 658 644 34 0

Inkomna 0 1 1 0 0

Upprättade 20 657 643 34 0

Kundinformation 30 737 736 31 13

Kundinformation, frågesvar 30 737 736 31 13

Inkomna 30 737 736 31 13

Regelutveckling 19 128 72 75 14

Regelutveckling 19 128 72 75 14

Inkomna 9 38 40 7 2

Upprättade 10 90 32 68 12

Totalsumma 1928 3163 3450 1641 387

Inkomna 889 1426 1414 901 169

Upprättade 1039 1737 2036 740 218

ärendebalanser 2013

beslutade ärenden uppgick till 3450 stycken. Verksam-
hetsgrenen tillsyn och prövning står för flest antal ärenden 
såväl avseende balansen som nya ärenden. 
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FINANSIELL REDOVISNING

Anslaget för 2013 uppgick till 99 520 tkr. Ei fick föra över 4 500 tkr från 2012 till 2013. 
Det disponibla beloppet för 2013 uppgick således till 104 020 tkr. 

RESULTATRäKNING 

Verksamhetens intäkter uppgick till 102 240 tkr och består till största delen av anslag, till en 
mindre del av avgiftsintäkter och till en liten del av bidrags- och finansiella intäkter.  

Verksamhetens kostnader uppgick till 104 339 tkr, vilket är en ökning med ca 4 500 tkr (4,5 %) 
jämfört med 2012. Personalkostnaderna ökade med ca 1 300 tkr (2 %). Övriga driftskostnader 
har totalt ökat med 2 681 tkr (8 %), framförallt på grund av köp av konsulttjänster inom IT och 
lokaler. 

Årets kapitalförändring uppgår till -2 099 tkr och är i sin helhet hänförbar till den avgifts-
belagda verksamheten.

bALANSRäKNING 

Balansomslutningen har minskat med ca 1 100 tkr jämfört med 2012. Minskningen beror på 
att Ei har bromsat IT-investeringstakten under 2013 i avvaktan på byte av IT-driftsleverantör. 
Samtidigt har vi gjort avskrivningar på tidigare investeringar, vilket har gjort att det samman-
lagda tillgångsvärdet har minskat. 
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RESULTATRäKNING
(tkr) Not 2013 2012

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 98 702 94 263

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 3 267 3 519

Intäkter av bidrag 90 169

Finansiella intäkter 2 181 312

Summa 102 240 98 262

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 3 -63 996 -62 658

Kostnader för lokaler -4 937 -4 798

Övriga driftkostnader 4 -32 704 -30 023

Finansiella kostnader 5 -119 -85

Avskrivningar och nedskrivningar -2 581 -2 288

Summa -104 339 -99 851

Verksamhetsutfall -2 099 -1 589

Uppbördsverksamhet

Skatteintäkter m.m. 140 140

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -140 -140

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 6 -2 099 -1 589
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bALANSRäKNING
(tkr) Not 12/31/2013 12/31/2012

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 7 5 798 7 652

Summa 5 798 7 652

materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 111 294

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 9 764 952

Summa 875 1 246

Fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 10 1 689 1 042

Övriga fordringar 0 20

Summa 1 689 1 062

periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 11 1 144 1 413

Övriga upplupna intäkter 12 688 1 088

Summa 1 832 2 501

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 13 -4 625 -15 601

Summa -4 625 -15 601

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 15 497 25 364

Summa 15 497 25 364

SUmmA TILLGÅNGAR 21 065 22 224

KApITAL OCH SKULDER

myndighetskapital

Statskapital 60 60

Balanserad kapitalförändring 14 -1 388 201

Kapitalförändring enligt resultaträkningen -2 099 -1 589

Summa -3 427 -1 328

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 47 96

Övriga avsättningar 16 530 407

Summa 578 502

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 17 6 447 8 838

Skulder till andra myndigheter 18 5 472 3 793

Leverantörsskulder 4 825 3 616

Övriga skulder 19 1 110 1 218

Summa 17 854 17 465

periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 20 6 061 5 586

Summa 6 061 5 586

SUmmA KApITAL OCH SKULDER 21 065 22 224
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag

Anslag
(tkr)

Not Ingående över-
föringsbelopp

Årets tilldelning 
enligt 

regleringsbrev

Indragning Totalt 
disponibelt 

belopp

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp

Uo 21 1:8 Ramanslag

ap 1. Energimarknadsinspektionen: 
förvaltningskostnader

21 16 274 99 520 -11 774 104 020 -98 702 5 318

Summa 16 274 99 520 -11 774 104 020 -98 702 5 318

Redovisning mot inkomsttitel

Inkomsttitel
(tkr)

Not beräknat 
belopp

Inkomster

2714 sanktionsavgifter mm 22

221 straffavgifter 50 140

Summa 50 140
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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 Ekonomistyrningsverket (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 (Förordning om myndigheters 
bokföring) tillämpar myndigheten brytdagen den 3 januari. Efter brytdagen har 
fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Motsva-
rande beloppsgräns föregående år var 10 tkr. 

Kostnadsmässig anslagsavräkning   

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 mot ansla-
get först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen.

I avräkning mot anslag har semesterlöneskulden (693 tkr) avseende semester-
dagar som intjänats före år 2009 inte förändrats under 2013 på grund av fel i 
den ingående balansen från tidigare år.   

Värderingsprinciper   

Anläggningstillgångar    

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade 
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaff-
ningsvärde 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. Avskriv-
ning 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               
 Förbättringsutgifter på annans fastighet   
 Maskiner och tekniska anläggningar   
 Övriga kontorsmaskiner   
 Inredningsinventarier   

Omsättningstillgångar   

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

Skulder   

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 

Ersättningar och andra förmåner 

Rådsledamöter / andra styrelseuppdrag (tkr) Ersättning

Bo Andersson 2
Inga andra styrelseuppdrag

Lina Bertling 2
Ledamot i styrelsen för PowerCircle

Erik Bjurström 3
Inga andra styrelseuppdrag

Thomas Stääv 3
Ledamot i styrelsen för Kommunföretag AB Eskilstuna
Ledamot i Vitahuset AB Nyköping

Lars Hennix 3
Inga andra styrelseuppdrag

Mia Ohlsson 3
Ledamot i styrelsen för Handelshögskolan vid Karlstads Universitet
Ledamot i Telecområdgivarnas styrelse

Gunilla Glasare 3
Ledamot i Sveriges Geologiska Undersöknings insynsråd
Ledamot i styrelsen för Affärsconcept AB

Ledande befattningshavare  
/ styrelseuppdrag (tkr)

Förmåner Lön

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör  
(fr.o.m. 2013-02-01)

920

Inga styrelseuppdrag

Yvonne Fredriksson, generaldirektör  
(t.o.m. 2013-01-31)

4 144

Ledamot Finansieringsdelegationen vid Strålsäkerhetsmyndigheten  
och Ledamot kammarrätten

Anställdas sjukfrånvaro

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid 36 i resultatredovisningen.
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NOTER
Resultaträkning (tkr) 2013 2012

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 2 6

Intäkter av offentligrättsliga avgifter 2 878 3 513

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 387 0

Summa 3 267 3 519

Not 2 Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 180 312

Övriga ränteintäkter 1 0

Summa 181 312

Not 3 Kostnader för personal

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal)

41 249 39 963

Övriga kostnader för personal 22 748 22 695

Summa 63 996 62 658

Not 4 Övriga driftkostnader

Resor, representation, information 3 479 4 304

Köp av varor 2 596 2 009

Köp av konsulttjänster 10 970 8 390

Köp av IT-tjänster 12 376 12 749

Köp av övriga tjänster 3 283 2 570

Summa 32 704 30 023

Not 5 Finansiella kostnader

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 82 80

Övriga finansiella kostnader 37 5

Summa 119 85

Not 6 Årets kapitalförändring

Avgiftsfinansierad verksamhet, underskott -2 099 -1 589

Summa -2 099 -1 589

balansräkning (tkr) 12/31/2013 12/31/2012

Not 7 balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 16 568 13 765

Årets anskaffningar 0 2 802

Summa anskaffningsvärde 16 568 16 568

Ingående ackumulerade avskrivningar -8 916 -7 327

Årets avskrivningar -1 854 -1 589

Summa ackumulerade avskrivningar -10 769 -8 916

Utgående bokfört värde 5 798 7 652

Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 3 192 3 192

Summa anskaffningsvärde 3 192 3 192

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 898 -2 698

Årets avskrivningar -183 -200

Summa ackumulerade avskrivningar -3 081 -2 898

Utgående bokfört värde 111 294
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balansräkning (tkr) 12/31/2013 12/31/2012

Not 9 maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 2 581 2 353

Årets anskaffningar 357 228

Summa anskaffningsvärde 2 938 2 581

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 629 -1 130

Årets avskrivningar -545 -499

Summa ackumulerade avskrivningar -2 174 -1 629

Utgående bokfört värde 764 952

Not 10 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 1 300 1 042

Kundfordringar hos andra myndigheter 389 0

Summa 1 689 1 042

Not 11 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 1 003 1 100

Övriga förutbetalda kostnader 141 313

Summa 1 144 1 413

Not 12 Övriga upplupna intäkter

Övriga upplupna intäkter inomstatliga 0 118

Övriga upplupna intäkter utomstatliga 688 971

Summa 688 1 088

Not 13 Avräkning med statsverket

Uppbörd

Ingående balans -20 -440

Justering av ingående balans 0 440

Redovisat mot inkomsttitel -140 -140

Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde 160 120

Fordringar avseende Uppbörd 0 -20

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -16 274 -14 317

Redovisat mot anslag 98 702 94 263

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -99 520 -96 220

Återbetalning av anslagsmedel 11 774 0

Skulder  avseende anslag i räntebärande flöde -5 318 -16 274

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 160 120

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -160 -120

Saldo 0 0

Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken 0 0

Summa Avräkning med statsverket -4 625 -15 601

NOTER
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balansräkning (tkr) 12/31/2013 12/31/2012

Not 14 balanserad kapitalförändring

Ingående balans 201 253

Övergångseffekt vid införandet av periodiserade inkomster 0 440

Avgiftsfinansierad verksamhet, underskott -1 589 -492

Summa -1 388 201

Not 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning 96 123

Årets pensionskostnad 1 23

Årets pensionsutbetalningar -50 -50

Utgående avsättning 47 96

Not 16 Övriga avsättningar

Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder

Ingående balans 407 657

Årets förändring 123 -250

Utgående balans 530 407

Not 17 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar

Ingående balans 8 838 5 714

Under året nyupptagna lån 190 5 412

Årets amorteringar -2 581 -2 288

Utgående balans 6 447 8 838

beviljad låneram enligt regleringsbrev 13 000 10 000

Not 18 Skulder till andra myndigheter

Utgående mervärdesskatt 97 26

Arbetsgivaravgifter 1 140 984

Leverantörsskulder andra myndigheter 4 234 2 782

Summa 5 472 3 793

Not 19 Övriga skulder

Personalens källskatt 1 110 941

Övrigt 0 277

Summa 1 110 1 218

Not 20 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 4 471 4 246

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 838 1 043

Övriga upplupna kostnader 751 297

Summa 6 061 5 586

Anslagsredovisning

Not 21 Uo 21 1:8 ap.1

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Enligt regeringsbeslutet 2013-06-27 (N2013/3171/KLS; N2013/3283/E) har myndighetens ramanslag minskats med 1 225 tkr.

Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på 3 022 tkr. 

Myndigheten får disponera 4 500 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. knappt 5% av föregående års tilldelning 96 220 tkr enligt regleringsbrevet.

Anslaget är räntebärande. 

Not 22 2714 Sanktionsavgifter m.m.

221 Straffavgifter

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

NOTER



ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2013

51SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

UppGIFTER (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 13 000 10 000 9 000 12 000 15 000

Utnyttjad 6 447 8 838 5 714 3 247 4 510

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 180 312 198 74 112

Räntekostnader 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

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

Avgiftsintäkter 2 878 3 513 4 601 6 873 2 368

Övriga avgiftsintäkter 389 6 198 0 0

Anslagskredit

Beviljad 3 022 2 887 2 707 2 699 2 579

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande 5 318 16 274 14 317 7 776 14 899

varav intecknat 0 0 0 0 0

Bemyndiganden (ej tillämpligt)

personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 88 84 84 83 78

Medelantalet anställda (st) 92 89 88 86 80

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

Kapitalförändring*

Årets -2 099 -1 589 -492 857 892

Balanserad -1 388 201 253 -604 -1 496

* Fr.o.m. år 2012 redovisas periodiseringar som avser upplupna eller förutbetalda intäkter mot inkomsttitel och därför är årets kapitalföränd-
ring hänförligt enbart till den avgiftsfinansierade verksamheten. Balanserad kapitalförändring från 2011 avseende periodiseringsdifferenser i 
uppbörden har  reglerats i samband med övergången och omförts till posten Avräkning med statsverket.

SAmmANSTäLLNING ÖVER  
VäSENTLIGA UppGIFTER
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LEDNINGEN

Övre raden från vänster: Anders Wallinder, Lars Tedebrand, Tony Rosten, Karin Tvingsjö och Per Wenna 

Nedre raden från vänster: Rémy Kolessar, Sara Sundberg, Roger Husblad, Anne Vadasz Nilsson, Ing-Marie Olofsdotter och Caroline Törnqvist 

Saknas på bilden: Göran Morén och Hanna Abrahamsson
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 

resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Eskilstuna 17 februari 2014

Anne Vadasz Nilsson 

Generaldirektör
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