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GD HAR ORDET

Inom EU pågår ett intensivt arbete med att integrera 
Europas el- och gasmarknader. Vi är i hög utsträckning 
delaktiga i detta arbete och under året togs viktiga steg 
för att genomföra den inre marknaden för el. Jag tänker 
bland annat på att elmarknaderna inom norra Europa fick 
en gemensam priskoppling för elspothandeln och att EU:s 
medlemsstater beslutade om övergripande marknadsregler 
för gränsöverskridande elhandel och elbörser. 

Den nordiska elmarknaden är på många sätt en förebild 
för integrationen inom Europa, men ibland behöver vi 
i Norden tala med en gemensam röst för att påverka 
regelutvecklingen i den riktning som vi önskar. Därför har 
vi inom ramen för vår samarbetsorganisation NordREG 
under året vidareutvecklat metoder för att skapa nordiska 
positioner. På så sätt kommer vi kunna agera kraftfullare, 
vilket i sin tur kommer att gynna nordiska elkonsumenter. 
Under 2014 tog också de europeiska energitillsynsmyn-
digheterna fram ett visionsdokument kallat Bridge 2025. 
Dokumentet beskriver hur el- och gasmarknaderna inom 
EU bör utvecklas. Jag är glad och stolt över att Ei fått så 
pass mycket gehör för våra uppfattningar, särskilt i de 
delar som gäller slutkundsmarknaden.

När det gäller den nordiska och svenska elmarknaden 
har vi under året lämnat förslag till regler som möjliggör 
en gemensam nordisk balansavräkning och tagit fram ett 
ramverk för att inrätta en ny modell för informationsut-
byte på elmarknaden (tjänstehubb). En framtidssäkrad 
informationshantering där alla aktörer kan utbyta infor-
mation och uppgifter på lika villkor är viktig för en väl 
fungerade elmarknad oavsett om kunderna köper el eller 

energitjänster inom Sverige eller Norden. Den underlät-
tar också att elhandlaren kan bli kundens huvudsakliga 
kontaktpunkt.

Sverige är sedan den 1 november 2011 indelat i fyra 
elområden. I den uppföljning som vi gjorde under året 
konstaterar vi att för det mesta är det ingen eller liten 
skillnad i elspotpriset mellan områdena och att konkur-
rensen huvudsakligen fungerar väl.

Aktiva kunder är också en förutsättning för en god kon-
kurrens. Det är därför glädjande att så pass många kunder 
är aktiva på marknaden och att andelen inaktiva kunder 
med anvisningsavtal har sjunkit något. Däremot är det 
fortfarande vanligt med mycket stora prisskillnader mel-
lan anvisningsavtal och genomsnittliga rörliga avtal. Detta 
tycker jag är problematiskt. Det riskerar att underminera 
förtroendet för marknaden. Den branschöverenskom-
melse som handlar om att bättre informera dessa kunder 
om konsekvenserna av anvisningsavtal verkar inte heller 
följas av alla företag. Vi har därför bland annat föreslagit 
att det ska bli obligatoriskt att informera om detta på fak-
turan. Under vår tillsyn har vi även sett att en del företag 
slarvar med viktig information till kunderna och vi har 
fattat beslut om en rad förelägganden inom detta område 
under 2014. Just kundinformation är något som vi också 
kommer att följa ytterligare under kommande års tillsyn.

Leveranskvalitet är ett område som också är av stort 
intresse för alla kunder. Det är därför glädjande att ella-
gens definition av avbrott förtydligats. På Ei har vi under 
året också följt upp hur det är ställt med kvaliteten i de 
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svenska elnäten. Slutsatsen är bland annat att den varierar 
på ett sätt som inte kan förklaras av geografiska faktorer. 
Vi har bland annat därför arbetat med att ta fram regler 
som ska förstärka incitamenten för god leveranskvalitet i 
elnätsregleringen för tillsynsperioden 2016 - 2019.

Under året har vi även för första gången fattat beslut 
om gasnätsföretagens intäktsramar på förhand. Några 
av företagen har överklagat besluten till förvaltningsrät-
ten. Domstolsprocesser har vi blivit vana vid och i slutet 
av året fick vi besluten från kammarrätten i målen om 
förhandsregleringen för elnätsföretagens intäkter för 
perioden 2012 - 2015. Domstolen gick helt på företagens 
linje och fastställde förvaltningsrättens domslut. Vi tycker 
detta är mycket problematiskt eftersom det kan leda till 
mycket kraftiga höjningar av elnätsavgifterna. Vi har 
med anledning av detta överklagat domarna till Högsta 
förvaltningsdomstolen. 

Med tanke på utfallet av de pågående processerna så 
här långt är jag mycket nöjd med att regeringen, på Ei:s 
initiativ, har ändrat regelverket för nästa reglerperiod så 
att reglerna blir både tydligare och bättre. För framti-
den hoppas jag på färre eller i vart fall mer renodlade 
rättsprocesser.

Marknaderna är i en verklig brytningstid. Det avspeglar i 
mångt och mycket det arbete som pågår på Ei. Det är ut-
manande men skapar även möjligheter och ger en positiv 
känsla av att arbeta med viktiga frågor. Internt har året 
även präglats av ett förändrings- och förbättringsarbete 
för att bli en effektivare myndighet. Till grund för detta 

har vi arbetat vidare med vår värdegrund. Avslutnings-
vis vill jag tacka Ei:s personal för ett mycket gott arbete 
under 2014. Det är en glädje att få arbeta med så kunniga 
och engagerade medarbetare. Ett stort tack också till de 
företag, kunder, myndigheter och organisationer som varit 
involverade i vårt arbete och lämnat värdefulla synpunkter.

Anne Vadasz Nilsson

Foto: M
icke Lundström
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ÅRET I KORTHET

Januari

Tydligare regler om ersättning vid elavbrott

En lagändring trädde i kraft den 1 januari 2014, som 
innebar att det förtydligas att det räcker med elavbrott på 
en fas för att elnätsföretaget ska vara skyldigt att betala 
ut ersättning till sina kunder. Ändringen beslutades av 
regeringen efter förslag från Ei.

Februari

Inom 14 dagar ska naturgaskunderna kunna byta leverantör

Ei gjorde en föreskriftsändring som innebar att ett leve-
rantörsbyte ska kunna genomföras när som helst under en 
månad, och inte som innan enbart vid ett månadsskifte. 
Ändringsföreskriften har beteckningen EIFS 2014:1. 

Elavbrott kostar samhället miljardbelopp

Ei:s rapport Leveranssäkerheten i elnäten 2012 (Ei R2014:04) 
visar att Vattenfall, Fortum och Eon har störst problem med 
långa elavbrott. Rapporten visar även på stora skillnader i 
leveranssäkerheten över landet med en utveckling där leve-
ranssäkerheten successivt förbättras i glesbygden samtidigt 
som den tycks försämras i flera tätorter. 

Mars

Förslag om att lagring av naturgas i rörledning  
bör särredovisas

Ei uppmärksammade regeringen på att befintliga regler för 
naturgasföretagens redovisning i olika verksamheter inte är 
harmoniserade med de regler som gäller för intäktsramar. 

ÅRET I KORTHET
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Lagring av gas i rörledning ingår inte i samma intäktsram 
som den verksamhet som naturgasföretagen är skyldiga att 
särskilt redovisa till Ei. Ei föreslår i rapporten att lagring i 
rörledning ska särredovisas från annan lagringsverksamhet.

Förslag om ny reglering av elnätsföretagens intäktsramar

Ei överlämnade ett förslag till regeringen om tydligare 
reglering av elnätsföretagens intäktsramar. Förslaget inne-
bär att väsentliga principer för regleringen läggs fast av 
regeringen i författning. Vidare innebär förslaget ändrad 
kapitalkostnadsmetod som ger bättre incitament för in-
vesteringar i elnäten och bättre avspeglar elnätsföretagens 
verkliga kostnader.

Maj

Nya föreskrifter om förhandsreglering av naturgas

Ei har tagit fram nya föreskrifter om förhandsprövning av 
naturgasföretagens avgifter. Föreskrifterna trädde i kraft 
den 15 maj respektive den 2 juni 2014. 

Juni

Förslag om elavtalets namn på fakturan

För att göra elkundernas fakturor tydligare och göra 
det lättare för kunderna att jämföra sitt eget elavtal med 
andra alternativ, lämnade Ei ett förslag till regeringen att 
det ska vara obligatoriskt för alla elhandlare att skriva ut 
elavtalets namn på fakturan.   

Ei analyserar kostnaderna för  
myndighetens naturgasverksamhet

Ei fick tillsammans med Energimyndigheten i uppdrag att 
göra en översyn av förordningen (2008:1339) om vissa 
avgifter på naturgasområdet.

Centraliserad informationshanteringsmodell

I rapporten Informationshanteringsmodell för den fram-
tida svenska elmarknaden (Ei R2014:16) som Ei lämnade 
till regeringen, ger Ei förslag som innebär att marknadens 
aktörer kan konkurrera på mer lika villkor. Rapporten är 
ytterligare ett viktigt steg mot att göra elhandlaren till den 
centrala kontaktpunkten för kunden. 

September

Ändrade regler för elnätsföretagens intäktsramar

I början av september beslutade regeringen om en ny för-
ordning om intäktsram för elnätsföretag. Den beslutade 
förordningen bygger på förslag som Ei överlämnade till 
regeringen i mars och innebär att det införs en tydligare 
reglering som preciserar hur elnätsföretagens intäktsramar 
ska beräknas. 

Kontroll av fjärrvärmeföretagens webbplatser

För att stärka kundernas ställning på fjärrvärmemark-
naden har Ei undersökt om fjärrvärmeföretagen angett 
korrekt prisinformation på sina webbplatser. Det visade 

Foto: C
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sig att många webbplatser hade brister i sin information, 
vilket åtgärdades efter påpekande från Ei.

Dokumentet Bridge 2025 presenteras

Dokumentet Bridge 2025 presenterades i september. 
Bridge 2025 är de europeiska tillsynsmyndigheternas 
gemensamma vision för hur el- och gasmarknaderna i 
Europa bör utvecklas de kommande tio åren. Ei har varit 
aktiv i arbetet med att ta fram dokumentet. 

Oktober

Ny reglering för gasnätsföretagen

Ei beslutade i oktober om gasnätsföretagens intäktsramar 
för perioden 2015 – 2018. Det är första gången som nivån 
på gasnätsavgifterna prövas i förväg. 

Fortfarande många kunder med anvisningsavtal

Den 29 oktober lämnade Ei över rapporten Avtal och 
information till anvisade kunder – en uppföljning (Ei 
R2014:19) till regeringen. Rapporten är en uppföljning 
av elhandlarnas anvisningsavtal, bland annat vad gäller 
avtalsformer och prisskillnader mellan anvisningsavtal 
och andra avtal. I jämförelse med Ei:s tidigare uppföljning 
från 2013 har andelen kunder med anvisningsavtal sjunkit 
med 1,6 procentenheter till 15,5 procent.

November

Utredning om anslutningsregler för naturgas

Ei har utrett om det behövs nya regler kring anslutning av 
kunder till naturgasnätet. Den 7 november överlämnades 
rapporten Vem ska ansluta naturgaskunder? (Ei R2014:20) 
till regeringen. Ei konstaterade att dagens system fungerar 
bra och att det inte behövs någon ny reglering.

Kammarrätten gick på företagens linje

Den 10 november kom domarna från Kammarrätten i 
Jönköping om elnätsföretagens intäktsramar. Kammarrät-
ten gick på företagens linje och fastställde förvaltningsrät-
tens domar från förra året. Domarna ger elnätsföretagen 
fortsatt rätt att höja sina avgifter för perioden 2012–2015 
med drygt 60 miljarder kronor jämfört med perioden 
2006–2009. Ei beslutade i slutet av november att över-
klaga domarna.

Översyn av naturgasavgifter

Ei har tillsammans med Energimyndigheten sett över 
förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgas-
området. I slutet av november överlämnades ett förslag 
om regeländringar till regeringen, med innebörden att 
avgifterna ska betalas av innehavaren av de naturgasled-
ningar som regleras av naturgaslagen samt att avgifterna 
ska baseras på energimängden i den levererade natur-
gasen. Dessutom föreslogs att avgifterna framöver ska 
betalas in till statskassan, för att därefter återbetalas till 
myndigheterna genom förvaltningsanslagen.

December

Nya föreskrifter om mätning och rapportering av naturgas

Ei tog fram nya föreskrifter om mätning och rapporte-
ring av överförd naturgas samt anmälan om leverans och 
balansansvar (EIFS 2014:8). De nya mätföreskrifterna 
har tagits fram för att överensstämma med de ändringar 
i naturgaslagen (2005:403) som föranleddes av energief-
fektiviseringsdirektivet. Föreskrifterna ersätter tidigare 
föreskrifter och börjar gälla 2015.
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UPPDRAG OCH VISION

Vårt uppdrag är att arbeta för väl  
fungerande energimarknader.

Ei har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärr-

värme- och naturgasmarknaderna, för att stärka kundernas 

ställning och trygga samhällets behov av fungerande energi-

distribution och energihandel.

Det betyder att Ei på uppdrag av regeringen reglerar villko-

ren för de monopolföretag som driver elnät och naturgasnät. 

Ei har också tillsyn över företagen på de konkurrensutsatta 

energimarknaderna, så att marknadens funktion upprätthålls 

och kundernas intressen tas till vara. 

Vår vision är att skapa förutsägbarhet  
på ständigt föränderliga marknader.

Energimarknaderna befinner sig i ständig förändring. Integra-

tionen med EU, miljökrav, teknikutveckling, nya konsument-

beteenden 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 mark-

naderna. De ska också känna sig trygga i att marknaderna 

inte kommer att sättas ur spel eller vara bristfälliga imorgon. 

Foto: Johnér B
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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.

Måluppfyllelse verkningsfull tillsyn

Ei:s tillsyn visar att det finns företag som inte följer 
regelverket. Däremot åtgärdas ofta bristerna efter Ei:s 
tillsyn, vilket visar att den varit verkningsfull och att den 
bidrar till väl fungerande energimarknader. Som exempel 
på verkningsfull tillsyn under året kan nämnas tillsyn av 
prisinformation på fjärrvärmeföretagens webbplatser, till-
syn av mätvärdeshanteringen på elmarknaden samt tillsyn 
av anvisningsavtal. Där har företagen åtgärdat bristerna 
och uppfyller därmed regelverkets krav.  

Måluppfyllelse effektiv tillståndsgivning

För att effektivisera tillståndsgivningen hanterar Ei från 
hösten 2014 ansökningar om linjekoncession digitalt. Det 
minskar pappershanteringen och förenklar processen både 
för de företag som ansöker om koncession och de parter 
som ska yttra sig i ärendet. 

Ett fokusområde under året har också varit att utveckla 
och höja kvaliteten på den granskning som Ei gör av 
ansökningar om att få driva elledningar. Bland annat har 
mer fördjupade granskningar gjorts vad gäller miljökon-
sekvensbeskrivningar och samrådsprocesser. En effekt av 
kvalitetshöjningen är att ett antal koncessionsansökningar 
har avvisats under året. För att underlätta för företagen 
att göra rätt, har Ei fört dialog med de stora nätbolagen 
och digitaliserat remissförfarandet. 

Det har varit en stor tillströmning av koncessionsärenden 
under år 2014 och det finns många äldre förlängningsä-
renden som väntar på hantering. I det arbetet har Ei inte 
uppnått målet om effektiv tillståndsgivning.

VÅRA MÅL
FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN HAR Ei SATT UPP TRE MÅL. 

Foto: Johnér B
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EFFEKTIV KUNDINFORMATION

Vi har en effektiv kundinformation till energikun-
der om spelreglerna på energimarknaderna, med 
syfte att skapa förståelse för deras rättigheter och 
hjälpa dem göra medvetna och aktiva val. 

Måluppfyllelse effektiv kommunikation

Enligt instruktionen ska Ei göra det möjligt för el-, 
naturgas- och fjärrvärmekunder att göra aktiva val 

genom lättillgänglig och tillförlitlig information. Det sker 
genom funktionen konsumentkontakt som informerar 
via prisjämförelsesajten Elpriskollen och genom tele-
fonupplysning. Konsumentkontakt har tagit emot 1845 
frågor under året och undersökningar som gjorts visar 
att kunderna är mycket nöjda med den hjälp de fått. För 
att ytterligare bidra till att målet uppfylls har texterna på 
Elpriskollen skrivits om i klarspråk och viss information 
har omarbetats till lättläst svenska.

TYDLIG REGELUTVECKLING

Vi lämnar väl underbyggda och tydliga förslag till 
regeländringar och regelförenklingar som lång-
siktigt bidrar till väl fungerande energimarknader 
och stärker förtroendet för marknaderna. 

Måluppfyllelse tydlig regelutveckling

Ei arbetar för tydliga spelregler på energimarknaderna. 
För att förtydliga regelverket har Ei bland annat föreslagit 
regeländringar för att kunderna ska få information om 
sitt elavtal via fakturan, lämnat förslag om en central in-
formationshanteringsmodell (hubb) samt ett antal förslag 
för att förtydliga regelverket kring gas. 

Inom vissa områden är regelverket otydligt. Det visar 
bland annat Ei:s beslut från 2011 om intäktsramar för 
elnätsföretag 2012 – 2015. Besluten har överklagats av 
ett stort antal företag. För att förtydliga regelverket har 
Ei lämnat ett författningsförslag om hur elnätsregleringen 

skulle kunna utvecklas och förtydligas till kommande 
reglerperiod. Förslaget har lett till en ny förordning med 
tydligare regler.

Under år 2014 har Ei förberett införandet av REMIT som 
är en EU-förordning som syftar till att motverka mark-
nadsmissbruk på grossistmarknaden. Förordningen ska 
bidra till att förtroendet för marknaden upprätthålls. 

Enligt instruktionen har Ei också i uppdrag att samarbeta 
med andra europeiska myndigheter och aktörer. Myn-
digheten har bland annat varit delaktig i arbetet med 
nätkoder som påverkar den svenska marknaden och i vi-
sionsdokumentet Bridge 2025. I Bridge 2025 fick Ei bland 
annat gehör för visionen om att åstadkomma integrerade 
slutkundsmarknader i Europa.

I Ei:s intressentundersökning 2014 menar flera av de 
intervjuade att Ei har blivit allt bättre i sina underlag till 
regeringen. Någon annan typ av mätningar rörande detta 
mål har vi inte gjort under 2014.
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tillsyn kan vara initierad av myndigheten eller genom 
klagomål och anmälningar från enskilda.

Ei deltar även i tillsynsarbetet på internationell nivå 
genom att vara en aktiv remissinstans för The European 
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
yttranden.

PLANLAGD TILLSYN 

Tillsyn över nätavgifter

Sedan 2012 prövas elnätsföretagens avgifter på förhand. 
Under 2011 beslutade Ei vilka totala intäkter som el-
nätsföretagen får ha under tillsynsperioden 2012 – 2015. 
Cirka 180 beslut fattades och av dessa överklagades 96 
till förvaltningsrätten. Dom i målen meddelades den 11 
december 2013 och innebar att rätten i huvudsak gick på 
nätföretagens linje. Ei gjorde bedömningen att konsekven-
serna av domstolsutslaget skulle bli mycket allvarliga för 
kunderna och överklagade därför 93 domar till Kammar-
rätten i Jönköping. 

Resultat: Den 11 november 2014 meddelade kammar-
rätten att de fastställer domarna från förvaltningsrätten. 
Domarna ger elnätsföretagen fortsatt rätt att höja sina 
avgifter för perioden 2012–2015 med drygt 60 miljarder 
kronor jämfört med perioden 2006–2009. I slutet av 
november beslutade Ei att överklaga domarna hos Högsta 
förvaltningsdomstolen.

TILLSYN OCH PRÖVNING

Enligt instruktionen har Ei till uppgift att kontrollera att 
marknadernas aktörer följer lagar och regler inom energi-
marknadsområdet. De lagar som främst avses är ellagen, 
naturgaslagen, fjärrvärmelagen, lagen om ingripande mot 
marknadsmissbruk vid handel med grossistenergipro-
dukter, 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-förord-
ningar inom sitt område. 

TILLSYN

Syftet med Ei:s tillsynsinsatser under året har varit att bi-
dra till målet ”Verkningsfull tillsyn och effektiv tillstånds-
givning”. 

Ei:s mål: 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.

Tillsynen kan delas in i planlagd tillsyn och indikations-
styrd tillsyn. I den planlagda tillsynen granskar Ei ener-
giföretagen enligt i förväg fastställda prioriteringar. Till 
skillnad från den planlagda tillsynen är indikationsstyrd 
tillsyn något som initieras av en särskild händelse. Denna 

Tillsyn och prövning 
total kostnad 55,5 % 

Övrig verksamhet 44,5 %

Verksamhetsgrenens andel 
av total kostnad MSEK 62,4
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Tillsyn av elnätsföretagens uppgifter  
till grund för intäktsramarnas storlek

Elnätsföretagens beslutade intäktsramar bygger på 
uppgifter som företagen redovisat till Ei. Under 2013 och 
2014 har en omfattande tillsynsinsats genomförts. I de fall 
uppgifterna visat sig felaktiga och lett till för höga intäkts-
ramar har Ei fattat beslut om sänkning av intäktsramen.

Resultat: Under 2014 har Ei genomfört 13 tillsynsinsatser 
avseende löpande kostnader och kapitalbas och intäkts-
ramen har sänkts för fyra företag. Hela tillsynsinsatsen 
avslutas 2015.

Tillsyn av gasnätsföretagens intäkter

Granskningen av gasnätsföretagens avgifter sker från 
och med den 1 januari 2015 på förhand. Under 2014 
beslutade Ei om intäktsramarna för tillsynsperioden  
2015 – 2018. 

Resultat: Nio beslut fattades och fyra överklagades till 
förvaltningsrätten.

Tillsyn över gasnät

Under 2011 infördes bestämmelser i naturgaslagen, som 
bland annat specificerar vilken information naturgasföre-
tag ska ha med i sina avtal och på sina webbplatser. Under 
2014 granskade Ei hur landets samtliga sex naturgasföre-
tag följer reglerna och fann att två företag hade brister i 

sin information. Båda företagen fick föreläggande om att 
åtgärda brister i sin information inom fyra veckor.

Resultat: Företagen åtgärdade bristerna och Ei bedömde 
att de därmed följer regelverket.

Tillsyn över leveranskvaliteten i elnäten

Statistik som redovisas i rapporten Leveranssäkerheten 
i elnäten 2012 (Ei R2014:04), visar att behovet av att 
vädersäkra näten fortfarande är stort, trots att elnätsfö-
retagen har gjort omfattande vädersäkringsåtgärder de 
senaste åren. Rapporten visar att det finns stora skillnader 
i leveranssäkerheten mellan olika områden inom ett och 
samma nätföretag. Elavbrotten medför även stora kostna-
der för samhälle och näringsliv.

Resultat: Baserat på den statistik som redovisas i rap-
porten kommer områden med ökade antal avbrott och 
avbrottstider i tätort, leveranssäkerheten i regionnäten, 
elnätsföretag med många kunder som drabbas av minst 
tolv avbrott, elnätsföretag med stor spridning i leverans-
säkerheten inom sitt nät samt elnätsföretag med 24-tim-
marsavbrott att särskilt följas upp i Ei:s tillsyn.

Tillsyn över mätvärdeshantering på elmarknaden

Ei granskade 2012 tjugo elnätsföretags avläsning och 
rapportering av mätvärden. Ei fann brister i några av de 
utvalda nätföretagens mätvärdeshantering. Det handlade 



ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2014

TILLSYN OCH PRÖVNING 15

bland annat om att kunder inte fått tillgång till förbruk-
ningsstatistik och kvittenser av mottagna meddelanden. I 
januari 2014 beslutade Ei att förelägga företagen att åt-
gärda bristerna. Föreläggandena var förenade med ett vite. 

Under 2014 granskade Ei om femton nätföretag rapporte-
rade förbrukningsstatistik till sina kunder. I oktober 2014 
beslutade Ei att förelägga två företag att åtgärda bristerna.

Resultat: Alla företag har följt Ei:s förelägganden. Ären-
dena är numera avskrivna.

Tillsyn över ursprungsmärkning av el

I november 2013 inledde Ei en tillsyn över hur sex 
elhandlare sköter sin ursprungsmärkning av el. Tillsy-
nen avslutades i mars 2014 och visade att samtliga av 
de aktuella företagen hade korrekt ursprungsmärkning. 
Bakgrunden till tillsynen är att alla elhandlare sedan den 1 
juli 2013 på sina fakturor ska visa kunden hur den el som 
elhandlaren sålt är producerad. De ska kunna visa om 
elen kommer från kärnkraft, förnybar energi eller fossila 
energikällor. Elhandlarna ska även visa miljöpåverkan av 
den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall. 
För att elhandlaren ska kunna garantera ursprunget på 
elen måste de köpa så kallade ursprungsgarantier. Under 
sommaren 2014 påbörjades en ny tillsyn, denna gång över 
sexton elhandlare. 

Resultat: Nio av sexton ärenden avslutades under 2014, 
utan åtgärd från Ei. Sju ärenden är under fortsatt hand-
läggning. 

Tillsyn över elnätsföretagens information

I december 2013 inledde Ei en granskning av hur tio 
elnätsföretag informerar kunder med anvisat avtal om 
möjligheten att välja andra elavtal och elhandlare. Ei be-
dömde att inget av de granskade elnätsföretagen uppfyllde 
kraven helt och beslutade att begära rättelse. 

Resultat: I april 2014 hade samtliga granskade bolag 
skickat in sina redogörelser och alla de granskade elnäts-
företagen uppfyllde då kraven.

Tillsyn över konsumentrelaterade bestämmelser  
i ellagen

Under året har Ei fortsatt sin granskning av om elhandlare 
följer ellagens konsumentbestämmelser. Bestämmelserna 
omfattar bland annat avtalsinformation, konsumentinfor-
mation samt klagomålshantering. Urvalet har i stort skett 
efter antalet kunder som elhandlarna har. 

Resultat: Av tio utvalda elhandlare fick tre förelägganden 
om åtgärder för att uppfylla lagstiftningens krav. Två 
ärenden har skrivits av efter att företagen redovisat vilka 
åtgärder de vidtagit. Ett ärende kvarstår.
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Tillsyn över fjärrvärme

För att säkra kundernas ställning på fjärrvärmemark-
naderna har Ei kontrollerat att fjärrvärmeföretagen 
publicerar korrekt prisinformation på sina webbplatser. 
Under sommaren kontrollerades samtliga 220 företags 
webbplatser. Cirka 40 procent av företagen hade brister i 
sin information. 

Resultat: Resultatet av tillsynen är att alla företag hade åt-
gärdat bristerna vid årets slut, vilket bidragit till en bättre 
prisinformation till kunderna.

Tillsyn över regionnäten

Ei har under 2014 utfört planlagd tillsyn över regionnäten 
avseende leveranskvaliteten, det vill säga leveranssäkerhet 
och spänningskvalitet. 

Av de fem regionnätsföretag som verkar i Sverige har 
Ei granskat Vattenfall, Eon och Fortum, eftersom de tre 
tillsammans står för mer än 95 procent av ledningslängd 
och överförd energi.

Syftet med denna planlagda tillsyn är att ta del av region-
nätsföretagens verksamhetsprocesser för att säkerställa 
att leveranskvaliteten, det vill säga leveranssäkerheten och 
spänningskvaliteten i regionnäten, upprätthålls.

Nätföretagen har svarat på Ei:s frågor om leveranssäker-
het och spänningskvalitet. De har också redogjort för 
vissa avbrott som valts ut från den årliga avbrottsstatistik 
som nätföretagen skickar in till Ei. 

Resultat: Svaren som nätföretagen har skickat in till Ei 
visar att nätföretagen har en dokumenterad strategi som 
de jobbar efter för att uppfylla ellagen, föreskrifter och 
gällande regler. Därför bedömer Ei att inga ytterligare 
åtgärder behövs kopplat till denna granskning.

INDIKATIONSSTYRD TILLSYN

Tillsyn efter klagomål från kunder

Flera av Ei:s tillsynsärenden är ett resultat av klagomål 
som kommit in från kunder till Ei:s funktion för konsu-
mentkontakt. Den indikationsstyrda tillsynen under året 
har bland annat varit riktad mot elhandlare som lämnat 
ofullständig information i samband med villkorsändringar 
samt mot elhandlare som trots förbud mot detta har tagit 
ut fakturaavgift av sina kunder samt använt ett system 
med förskottsbetalning. 

Resultat: Alla ärenden utom ett, har avslutats efter att 
företagen redovisat sina åtgärder, som Ei bedömer vara 
tillräckliga för att uppfylla regelverket. 

Tillsyn enligt transparensförordningen och REMIT

Från och med januari 2015 kommer Ei att bedriva tillsyn 
över grossistmarknaden enligt Transparensförordningen 
och REMIT (Regulation on wholesale Energy Market 
Integrity and Transparency). Under 2014 har Ei förberett 
för de nya tillsynsinsatserna genom att bland annat förbe-
reda organisationen och informera branschen.

Transparensförordningen innebär bland annat att alla 
producenter ska publicera information om sin verksam-
het. Exempel på det är att installerad produktionskapa-
citet och faktisk produktion från elproducenter ska pu-
bliceras medan stamnätsägarna exempelvis ska publicera 
mängden aktiverad balansenergi.

Syftet är att sådana uppgifter som har betydelse för 
elmarknadens aktörer ska finnas lättillgängligt, samlat och 
nåbart. REMIT syftar till att motverka marknadsmissbruk 
i form av insiderhandel och marknadsmanipulation. 

TILLSTÅND OCH PRÖVNING

Nätföretagen måste ha tillstånd, så kallade nätkoncessio-
ner, för att bygga och använda sina elnät. Syftet med nät-

Områdeskoncession (43 st) 13 %
Överlåtelser koncession (8 st) 2 %
Icke koncessionspliktiga nät (29 st) 9 %
Ny linjekoncession (60 st) 18 %
Förlängning av linjekoncession (173 st) 52 % 
Övriga beslut linjekoncession (21 st) 6 %

Beslutade koncessioner 2014



ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2014

TILLSYN OCH PRÖVNING 17

koncessionerna är att säkerställa en rationell utbyggnad av 
elnäten med begränsat intrång på hälsa, miljö och natur. 

En nätkoncession kan beviljas för ett område eller för en 
linje. Från och med 1 juni 2013 gäller nätkoncessioner 
som huvudregel tills vidare med vissa möjligheter till 
omprövning. 

Äldre koncessionsärenden

Övergångsbestämmelserna till en ändring av ellagen som 
trädde i kraft den 1 juni 2013 medförde att många tidsbe-
gränsade nätkoncessioner kom att gälla tills vidare. Vissa 
inneliggande ärenden om förlängning av nätkoncession 
måste dock prövas av Energimarknadsinspektionen. Först 
i slutet av 2013 stod det klart vilka ärenden som måste 
bli föremål för prövning. Det rör sig om ett stort antal 
ärenden, och hanteringen har påbörjats under 2014.

Koncessionsärenden under 2014

Det har varit en fortsatt stor tillströmning av koncessions-
ärenden under 2014. Under året har 65 ansökningar om 
tillstånd att bygga nya ledningar kommit in till myndighe-
ten. 60 beslut om ny linjekoncession har tagits.

Koncessionshanteringen

Fokus under året har varit att utveckla och höja kvaliteten 
på den granskning som Ei gör av ansökningar som kom-

mer in om att få bygga och använda elledningar. Bland 
annat har mer fördjupade granskningar gjorts vad gäller 
miljökonsekvensbeskrivningar och samrådsprocesser. 
En effekt av åtgärderna är att ett antal koncessionsan-
sökningar har avvisats under året. För att underlätta för 
företagen att göra rätt, har Ei fört dialog med de stora 
nätbolagen och utvecklat webbinformationen. 

Digitalisering 

Från hösten 2014 har Ei övergått från att ta emot och re-
mittera ut ansökningar om linjekoncession på papper till 
att hantera dem elektroniskt. Förändringen har inneburit 
att pappershanteringen har minskat samtidigt som proces-
sen gör det enklare både för företag som ansöker om 
koncession och de parter som ska yttra sig i ärendet.

För att effektivisera det interna arbetet har Ei under 2014 
påbörjat arbetet med att skanna de gällande koncessions-
besluten och digitalisera tillhörande kartor.

Prövning av anslutningsavgifter

Användandet av en schablon för att fastställa avgifter 
för anslutning till elnätet ska främja en enkel, snabb och 
förutsägbar handläggning. Detta ger både kunder och fö-
retag rimliga planeringsförutsättningar. Nya ärenden som 
omfattas av metoden hanterar Ei inom den lagstadgade 
tiden fyra månader.
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Ei ska enligt instruktionen verka för väl fungerande el-, 
naturgas- och fjärrvärmemarknader. Ei ska också för 
Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för 
el och naturgas inom Norden och EU, liksom samarbeta 
med europeiska tillsynsmyndigheter och med byrån för 
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER). 
Syftet är att verka för en harmonisering av regelverk så att 
likvärdiga förutsättningar skapas på marknaderna för el 
och naturgas inom Norden och EU. 

TYDLIG REGELUTVECKLING

Ei:s mål: Tydlig regelutveckling

Vi lämnar väl underbyggda och tydliga förslag till 
regeländringar och regelförenklingar som lång-
siktigt bidrar till väl fungerande energimarknader 
och stärker förtroendet för marknaderna. 

Ei arbetar för tydligare regler på energimarknaderna och 
har haft flera regeringsuppdrag inom regelutveckling och 
gett förslag på ett antal föreskrifter. Ei har även aktivt 
deltagit i arbetet inom EU och Norden med att förbättra 
el- och gasmarknaderna tillsammans med ACER och de 
övriga energitillsynsmyndigheterna inom Europa. Genom 
sitt deltagande har Ei möjlighet att påverka spelregler som 
ska gälla för de aktörer som verkar på energimarknaderna 
inom EU.

REGERINGSUPPDRAG INOM REGELUTVECKLING 

Regelförändringar som möjliggör  
nordisk balansavräkning

Uppdraget innebar att ta fram förslag på förändringar 
som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för 
en nordisk slutkundsmarknad. Genom rapporten Regel-
förändringar som möjliggör nordisk balansavräkning  
(Ei R2014:06), lämnar Ei författningsförslag som gör det 

möjligt för Svenska kraftnät att i samarbete med systemo-
peratörerna i övriga nordiska länder etablera en gemen-
sam balansavräkning enligt den modell som systemopera-
törerna utarbetat. 

I rapporten lämnar Ei förslag som innebär att Svenska 
kraftnät tillåts ge en annan aktör i uppdrag att utföra ba-
lansavräkningen. Vidare föreslås även andra förändringar 
av såväl ellagen (1997:857) som förordningen (1999:716) 
om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. 
Ändringsförslagen innebär att Svenska kraftnät ges möj-
lighet att harmonisera och samordna viss rapportering till 
grund för balansavräkningen med övriga nordiska länder 
utifrån en modell som utarbetats av systemoperatörerna. 

Etablering av en central informationshanteringsmodell

Uppdraget innebär att ta fram förslag till övergripande 
ramverk för den informationshanteringsmodell som 
bedöms vara lämplig för den framtida svenska elmark-
naden. I rapporten Informationshanteringsmodell på den 
framtida svenska elmarknaden (Ei R2014:16) lämnar Ei 
förslag som innebär att Svenska kraftnät ska etablera en 
central informationshanteringsmodell, en tjänstehubb, för 
den svenska elmarknaden.

Uppföljning av timmätningsreformen

I februari överlämnade Ei rapporten Uppföljning av tim-
mätningsreformen (Ei R2014:05) till regeringen. Uppfölj-
ningen visade på en låg efterfrågan på timavtal då endast 
cirka 8 600 elanvändare valt att teckna dessa elhandelsav-
tal. Ei:s slutsats är att en förutsättning för att fler elanvän-
dare ska välja timavtal är att marknaden för produkter 
och tjänster för styrning av elanvändarnas elförbrukning 
utvecklas. Detta för att dessa produkter och tjänster 
är en förutsättning för en ökad efterfrågeflexibilitet på 
elmarknaden. Med hänsyn till detta och tillsammans med 
kommande regeländringar och pågående arbete ansåg Ei 

REGELUTVECKLING 

Regelutveckling
total kostnad 60,5 % 

Övrig verksamhet 39,5 %

Verksamhetsgrenens andel 
av total kostnad MSEK 44,4
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i rapporten att det inte fanns skäl att föreslå ytterligare 
åtgärder. 

Uppföljning av anvisningsavtal på elmarknaden

Ei har följt upp elhandlarnas anvisningsavtal på elmark-
naden i rapporten Avtal och information till anvisade 
kunder – en uppföljning (Ei R2014:19) som överlämnades 
till regeringen i slutet av oktober. Ei konstaterade i rap-
porten att andelen kunder med anvisningsavtal sjunkit 
med 1,6 procentenheter till 15,5 procent jämfört med Ei:s 
tidigare uppföljning från 2013.

Trots den positiva utvecklingen hade fortfarande cirka 
700 000 kunder anvisningsavtal, vilket Ei anser är ett 
problem eftersom merparten av kunderna betalar ett 
väsentligt högre pris för sin el än andra kunder. Kunder 
med anvisningsavtal får oftast dessa avtal vid flytt och 
därför föreslog Ei att en elhandlarcentrisk flyttprocess ska 
införas för att minska andelen kunder med ofördelaktiga 
elhandelsavtal. Som en följd av detta har Ei fått ett nytt 
uppdrag av regeringen om att utreda kostnaden och nyt-
tan av att införa en elhandlarcentrisk flyttprocess. 

Effekterna av elområdesindelningen

Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra el-
områden. Genom rapporten Utvärdering av effekterna av 
elområdesindelningen (Ei R2014:08) ger Ei en helhetsbild 
av utvecklingen på elmarknaden sedan elområdesrefor-
men infördes och belyser konsekvenserna av denna för 
olika aktörer på marknaden. 

Ei bedömer att elområdesreformen i stort har genomförts 
utan allvarligare konsekvenser och att utvecklingen sedan 
slutet av 2011 i många avseenden har gått i en gynnsam 
riktning för marknaden som helhet. Elområdesindelningen 
har, precis som förväntades, gett upphov till regelbundna 
prisdifferenser på elspotmarknaden inom Sverige, vilka 
också har påverkat våra handelspartner i öst, väst och syd. 
Enligt Ei:s rapport är inte prisskillnaderna och konsekven-
serna så stora som det tidigare befarats att de kunnat bli.

Nätkoder för el- och gasmarknaden  

En gemensam el- och gasmarknad är målsättningen 
för EU:s medlemsstater och under 2009 togs beslut om 
att införa ett gemensamt regelverk för att uppnå en väl 
fungerande inre marknad. Ei har deltagit i ACER:s och 

Elområde 1 
(Luleå)

Elområde 2 
(Sundsvall)

Elområde 3
(Stockholm)

Elområde 4
(Malmö)
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NordREG:s arbete med nya regler för el- och gasmarkna-
derna, främst i form av så kallade nätkoder och EU-kom-
missionsriktlinjer. Som en del av Europa påverkas Sverige 
av regeländringarna och Ei deltar därför i arbetet. 

Arbetet med nätkoderna för el pågår och i början av 
december röstade EU:s medlemsstater ja till kommissions-
riktlinjen för el, Congestion Management and Capacity 
Allocation (CACM). Riktlinjen innehåller bland annat 
metoder för hur beräkning och fördelning av kapacitet 
ska hanteras och fördelas mellan elspotmarknaden och 
inom dagenmarknaden liksom regler för elbörser. Syftet 
med att harmonisera regelverken är att öka handeln med 
el inom Europa. Fler nätkoder och riktlinjer för el är 
under bearbetning och kommer att beslutas under kom-
mande år.

Arbetet med nätkoder för gas går enligt plan och i no-
vember hade beslut tagits om tre nätkoder och arbetet 
med den fjärde och sista planerade nätkoden var långt 
framskridet. Det innebär att det nu finns EU-gemensamma 
regler för bland annat fördelning och allokering av han-
delskapacitet, balanshållning i gasnätet och informations-
utbyte mellan gasnätstransmissionsföretagen. 

Under året har Ei redovisat tre yttranden till regeringen i 
enlighet med uppdraget om nätkoder i regleringsbrevet. 

Dessa yttranden har avsett ENTSO-E:s förslag till regler 
avseende HVDC-kablar, förslag till regler som rör pris-
säkring på elmarknaden samt förslag till balansregler för 
elnät.

Åtgärder för att effektivisera vissa  
miljökonsekvensbedömningar

Ei fick i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå 
lämpliga åtgärder för att arbetssättet med miljökon-
sekvensbedömningar gällande projekt av gemensamt 
intresse ska bli mer effektivt. Förfaranden för miljökon-
sekvensbedömningar som krävs enligt unionsrätten ska 
även tillämpas konsekvent. 

Delrapport – åtgärder som inte kräver lagändring  
(Ei R2014:02) är den första rapporten av två. I rapporten 
föreslog Ei en rad åtgärder som inte kräver några lagänd-
ringar, bland annat att Ei ska ta fram rutiner för fullgö-
rande av den behöriga myndighetens uppgifter. Dessutom 
föreslår Ei att projekt av gemensamt intresse bör tas in i 
den övergripande planeringen på ett strategiskt stadium, 
att gränsöverskridande miljöeffekter bör adresseras tidigt 
och att processen bör stämmas av i förhand med berörda 
myndigheter i andra medlemsstater. 
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I den andra rapporten, Slutrapport – åtgärder för att 
effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar (Ei 
R2014:10), lämnar Ei förslag på författningsändringar 
som krävs för att vi ska kunna uppfylla Europeiska kom-
missionens riktlinjer. Ei föreslår att det anges särskilt i 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och havsmil-
jöförordningen (2010:1341) att vattenmyndigheterna res-
pektive Havs- och vattenmyndigheten ska beakta projekt 
av gemensamt intresse i arbetet med vattenförvaltningen 
enligt dessa förordningar. Dessutom ska samråd ske med 
de projektansvariga och den myndighet som ska fullgöra 
den behöriga myndighetens uppgifter, vilket ofta är Ei.

Handbok för projekt av gemensamt intresse

Ei fick i uppdrag att ta fram en handbok, Handbok för 
projekt av gemensamt intresse (Ei R2014:12). Handboken 
ska kunna användas som stöd av den som är intresserad 
av att genomföra ett så kallat projekt av gemensamt 
intresse, ett stort gränsöverskridande energiinfrastruk-
turprojekt som kan få särskilt finansiellt stöd. Syftet med 
infrastrukturförordningen är att integrera de inre markna-
derna för el, gas och olja samt att säkra försörjningstrygg-
heten för dessa energikällor.

Enklare faktura

Regeringen gav Ei i uppdrag att utreda vilka informa-
tionskrav som kan ställas på elfakturan. I rapporten Enk-
lare faktura (Ei R2014:13) finns förslag som innebär att 
alla kunder kommer att få grundläggande information om 
sitt elavtal på sin elfaktura. Förslaget som Ei lämnat inne-
bär att avtalets namn ska framgå av fakturan. Ei föreslog 
också att myndigheten skulle få i uppdrag att utforma 
bestämmelser om vilken ytterligare väsentlig information 
som ska framgå av fakturan, som exempelvis information 
om avtalets villkor. 

Redovisning av lagring av gas i rörledning

Från den 1 januari 2015 kommer naturgasföretagens 
intäkter att vara reglerade i förhand genom beslut som 
fastställs av Ei. Under arbetet med att ta fram den nöd-
vändiga lagstiftningen för att införa en förhandsprövning 
uppmärksammade Ei regeringen på att befintliga regler 
avseende företagens redovisning i olika verksamheter inte 

är harmoniserade med indelningen i intäktsramar. Lagring 
av gas i rörledning ingår inte i samma intäktsram som den 
verksamhet som företagen är skyldiga att särskilt redovisa 
till Ei. 

Regeringen gav Ei i uppdrag att ge förslag på regler som 
gör att indelningen stämmer överens med de krav som 
finns avseende redovisning av företagens olika verksam-
heter. I rapporten Förändrade regler för redovisning av 
lagring av gas i rörledning (Ei R2014:07) föreslog Ei att 
lagring i rörledning ska särredovisas från annan lagrings-
verksamhet, vilket även är viktigt för att Ei ska kunna 
utöva en effektiv tillsyn över de uppgifter som ligger till 
grund för intäktsramarna i respektive verksamhet.

Fördjupad kostnadsredovisning av  
uttagen tillsynsavgift

Tillsammans med Energimyndigheten fick Ei i upp-
drag av regeringen att göra en översyn av förordningen 
(2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. I 
delrapporten Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen 
tillsynsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa 
avgifter på naturgasområdet (Ei R2014:14) redovisades 
en fördjupad kostnadsredovisning för de avgifter som Ei 
tar ut med stöd av förordningen. 

Del två av uppdraget resulterade i rapporten Översyn av 
förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgas-
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området (Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978) som över-
lämnades till regeringen i slutet av november 2014. Där 
föreslog Ei att avgifterna ska betalas av innehavaren av de 
naturgasledningar som regleras av naturgaslagen samt att 
avgifterna ska baseras på energimängden i den levererade 
naturgasen. Dessutom föreslogs att avgifterna framöver 
ska betalas in till statskassan, för att därefter återbetalas 
till myndigheterna genom förvaltningsanslagen.

Vem ska ansluta naturgaskunder 

Ei har utrett om det behövs nya regler kring anslutning 
av kunder till naturgasnätet. Den 7 november överläm-
nades rapporten Vem ska ansluta naturgaskunder? (Ei 
R2014:20) till regeringen. I rapporten har Ei kommit fram 
till att dagens system fungerar bra och att det inte behövs 
någon ny reglering.

Bättre och tydligare reglering av  
elnätsföretagens intäktsramar

I slutet av mars lämnade Ei ett antal författningsförslag till 
regeringen om hur elnätsregleringen skulle kunna utveck-
las och förtydligas inför den andra tillsynsperioden som 
innefattar åren 2016 – 2019. Därmed fick myndigheten 
i uppdrag av regeringen att lämna förslag på de närmare 
bestämmelser som ska styra hur elnätsföretagens intäkts-
ramar ska bestämmas. Dessa förslag inklusive konsekvens-
beskrivningar redovisas i rapporten Bättre och tydligare 
reglering av elnätsföretagens intäktsramar (Ei R2014:09). 

I september beslutade regeringen om en ny förordning 
om intäktsram för elnätsföretag. Den nya förordningen 
innebär att det införs en tydligare reglering som preci-
serar hur elnätsföretagens intäktsramar ska beräknas. 
Den beslutade förordningen bygger på det förslag som Ei 
överlämnade till regeringen i mars 2014.

FÖRESKRIFTER

Mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme

Ei beslutade i februari 2014 om en ny föreskrift om mät-
ning, rapportering och debitering av fjärrvärme Ener-
gimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
om mätning, rapportering och debitering av levererad 
värmeenergi (fjärrvärme) (EIFS 2014:2).

Från och med den 1 januari 2015 ska mätning och rap-
portering av fjärrvärme ske månadsvis till kunderna, och 
debitering på faktisk förbrukning ska göras minst varje 
kvartal. Föreskriften reglerar hur mätning och rappor-
tering ska utföras av fjärrvärmeföretagen samt vad som 
sker om mätvärden saknas eller har brister.

Förhandsreglering av naturgas

Den 1 juni 2013 trädde nya bestämmelser i naturgaslagen 
i kraft som innebär en förhandsreglering av naturgas-
företagens tariffer. De nya reglerna ska tillämpas första 
gången för den tillsynsperiod som inleds den 1 januari 
2015. Det innebär att en ram ska beslutas i förväg för 
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varje naturgasföretag. Ramen reglerar hur stora avgifter 
företaget totalt får ta ut av sina kunder under åren  
2015 – 2018.

Genom förordningen (2014:35) om fastställande av 
intäktsram på naturgasområdet (kapitalbasförordningen) 
har Ei bemyndigats att meddela föreskrifter, som presen-
teras i Energimarknadsinspektionens föreskrifter om in-
täktsramar för naturgasföretag (Ei R2014:11). Med stöd 
av regeringens bemyndiganden har Ei utfärdat två före-
skrifter; Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 
2014:5) om naturgasföretagens förslag till intäktsram och 
insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens 
storlek samt Energimarknadsinspektionens föreskrifter 
(EIFS 2014:6) om skäliga kostnader och en rimlig avkast-
ning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag. 

Ändring av naturgasföreskrift

En ändringsföreskrift (EIFS 2014:1) har tagits fram till 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om mätning och rapportering av överförd natur-
gas, samt anmälan om leverans och balansansvar (EIFS 
2008:1). Föreskriftsändringen innebär att naturgaskunder 
ska kunna byta naturgasleverantör inom 14 dagar och 
att ett byte ska kunna genomföras när som helst under 
en månad, inte som innan då det enbart gick att byta vid 
ett månadsskifte. Utöver nya regler kring byten, ska alla 
kunder med månadsavläsning få sina mätare avlästa den 
första dagen varje månad. Bestämmelserna rörande byte 
av naturgasleverantör gäller från den 1 mars 2014 och 
bestämmelsen om tidpunkt för mätaravläsning gäller från 
den 1 augusti 2016.

Ändring av föreskrift om mätning och rapportering 
av överförd el

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om mätning och rapportering av överförd el (EIFS 

2011:3) reviderades med anledning av energieffektivise-
ringsdirektivet och förändringar i ellagen (1997:857) och 
mätförordningen. De ändringar som genomfördes be-
skrivs i föreskriften (EIFS 2014:7) och innebär en skyldig-
het för nätkoncessionshavare att rapportera elanvändares 
och elproducenters mätresultat på begäran till ett företag 
som de utsett. I föreskriften infördes också regler som rör 
rapportering av historisk förbrukning för elanvändare 
som har smarta elmätare.

Upphävda föreskrifter

Under 2014 har Ei tagit fram tre föreskrifter som upphä-
ver tidigare föreskrifter.

Statens energimyndighets föreskrifter NUTFS 2000:4 om 
offentliggörande av avgifter och övriga villkor för trans-
porterad naturgas upphör att gälla enligt Ei:s föreskrift 
EIFS 2014:3.

Statens energimyndighets föreskrifter NUTFS 2000:7 om 
avgiftsrapport med uppgift att ligga till grund för natur-
gasavgift upphävs enligt Ei:s föreskrift EIFS 2014:4.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om mätning och rapportering av överförd naturgas 
samt anmälan om leverans och balansansvar EIFS 2008:1 
ersätts av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om mätning och rapportering av överförd 
naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar 
EIFS 2014:8.

INTERNATIONELLA SAMARBETEN

I enlighet med Ei:s instruktion finns myndigheten med 
som en aktör inom regelutveckling och tillsyn både på den 
europeiska och nordiska arenan. 

Under året har Ei tillsammans med de nordiska tillsyns-
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myndigheterna i NordREG bland annat utvärderat arbetet 
med att föreslå en modell och gemensamma rekommenda-
tioner för att åstadkomma en nordisk slutkundsmarknad 
för el. Under året har bland annat gemensamma metoder 
för mätning samt modell för in- och utflyttning föreslagits. 
Vidare har en studie om barriärer för en nordisk elmark-
nad genomförts. En ny handlingsplan har utarbetats för 
de kommande fyra åren. Inom ramen för det nordiska 
arbetet har Ei deltagit i ett antal workshopar som bland 
annat handlat om kapacitetsberäkningsmetoder och 
smarta elnät. NordREG har även, i syfte att gemensamt 
påverka utvecklingen av EU:s regelverk, tagit fram två 
gemensamma rekommendationer. Den ena rekommenda-
tionen handlar om regler för elbörser och den andra om 
utformningen av marknaden för prissäkringsinstrument.

På europeisk nivå har Ei och övriga tillsynsmyndigheter 
fokuserat på de åtaganden som myndigheterna har fått 
till följd av det tredje inre marknadspaketet. Det innebär 
bland annat att arbeta vidare med att utforma detaljregler 
för den inre marknaden i form av nätkoder och EU-
kommissionsriktlinjer men också att löpande tillämpa 
EU:s gemensamma regler. En av uppgifterna är att vara 
ledamot i ACER:s tillsynsnämnd och där ta ställning till 
ett stort antal sakfrågor som det åligger tillsynsnämnden 
att yttra sig över. Det senare kräver exempelvis att Ei 
tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter följer och 
analyserar de aktiviteter som transmissionsnätsoperatö-
rerna genomför, till exempel deras investeringsplaner och 
utformning av nättariffer. 

Ei har även aktivt deltagit i utformningen av dokumentet 
Bridge 2025 där de europeiska tillsynsmyndigheterna 
arbetat fram en gemensam vision för hur el- och gas-
marknaderna i Europa bör utvecklas de kommande tio 
åren. Dokumentet presenterades den 23 september 2014. 
Bakom Bridge 2025 står ACER och Council of European 
Energy Regulators (CEER) där Ei är en av medlemmarna.

NordREG –  
Nordic Energy Regulators

De nordiska tillsynsmyndigheterna för el har sedan 

cirka tio år en samarbetsorganisation, NordREG, 

för frågor som rör våra nordiska energimarknader. 

Förutom Sverige deltar 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. ACER:s arbete startade den 

3 mars 2011. Syftet med ACER är att ge medlems-

staterna en möjlighet att ha ett nära samarbete 

samt att gemensamt kunna undanröja hindren för 

gränsöverskridande handel med el och naturgas 

för att uppnå målen i EU:s energipolitik. Ei deltar 

som Sveriges representant i ACER:s tillsynsnämnd. 

Vidare deltar Ei i ACER:s arbetsgrupper som utreder 

de frågor som handläggs av ACER. 

CEER –  
Council of European Energy Regulators

CEER är en organisation för självständiga nationella 

tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och 

EEA (European Economic Area). Energimarknads-

inspektionens arbete inom CEER syftar till att främja 

en konkurrenskraftig och effektiv inre marknad 

för el och gas i Europa. Detta uppnås genom att 

fördjupa samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna 

inom ramen för gällande direktiv, förordningar  

och beslut.
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Regeringsuppdrag Ei rapport nr

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvens-
bedömningar
Delrapport – åtgärder som inte kräver lagändring

Ei R2014:02

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05

Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06

Förändrade regler för redovisning av lagring av gas  
i rörledning

Ei R2014:07

Utvärdering av effekterna av elområdesindelningen Ei R2014:08

Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens  
intäktsramar

Ei R2014:09

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvens-
bedömningar
Slutrapport – åtgärder inklusive författningsändringar

Ei R2014:10

Handbok för projekt av gemensamt intresse Ei R2014:12

Enklare faktura Ei R2014:13

Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen tillsynsavgift 
enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på 
naturgasområdet

Ei R2014:14

Informationshanteringsmodell på den framtida svenska 
elmarknaden

Ei R2014:16

Avtal och information till anvisade kunder – en uppföljning Ei R2014:19

Vem ska ansluta naturgaskunder? Ei R2014:20

Översyn av förordningen (2008:1330)
om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21

ACER

ACER Opinion on ENTSO-E Network Electricity Balancing Code  
(ACER Opinion 07-2014)

ACER Opinion on the Proposal for operation of the ENTSO-E Central  
Transparency Platform (ACER Opinion 03-2014) 

ACER Opinion on the Annual Report 2013 of ENTSO-G  
(ACER Opinion 10-2014)

ACER Opinion on the ENTSO-E R&D Implementation plan 2015-2017  
(ACER Opinion 11-2014)

ACER Recommendation on the Network Code on Forward Capacity  
Allocation (ACER Recommendation 02-2014)

ACER Opinion on ENTSO-E Annual Report 2013 (ACER Opinion 12-2014)

ACER Opinion on ENTSOG’s Summer Supply Outlook 2014  
(ACER Opinion 13-2014)

ACER Recommendation on the Network Code on Interoperability and Data 
Exchange Rules (ACER Recommendation 02-2014) 

ACER Opinion on High-Voltage Direct Current Connections and  
DC-Connected Power Park Modules NC (ACER Opinion 14-2014)

ACER Opinion on ENTSO-E Summer Outlook Report 2014 and Winter Review 
2013/14 (ACER Opinion 15-2014)

ACER Opinion on Implementation of Investments in the Electricity  
Transmission Network (ACER Opinion 16-2014)

ACER Recommendation on the Network Code on HVDC  
(ACER Recommendation 4-2014)

ACER Opinion on the ENTSOG Winter Supply Outlook 2014-15  
(ACER Opinion 19-2014)

ACER Opinion on the ENTSO-E  Guideline for CBA of Grid Development 
Projects (ACER Opinion 01-2014)

ACER Recommendation on Incentives for Projects of Common Interest  
and on a Common Methodology for Risk Evaluation  
(ACER Recommendation 03-2014) 

ACER Opinion on the National Ten Year Electricity Network Development 
Plan (ACER Opinion 08-2014)

ACER Opinion on the ENTSOG’s Annual Working Programme 2015  
(ACER Opinion 18-2014)

ACER Opinion on the implementation of the investments  in the gas  
network development plan (ACER Opinion 22-2014)

ACER Opinion on the draft ENTSO-E Work Programme 2014/15  
(ACER Opinion 20-2014)

ACER Recommendation (5-2014) on the regulatory response to the future 
challenges emerging from developments in the internal energy market 
(Energy Regulation: A Bridge to 2025)

ACER Opinion on the ENTSO-E Incidents Classification Scale Methodology 
2014  (ACER Opinion 17-2014)

ACER Opinion on the ENTSOG Winter Supply Outlook 2013-14 
(ACER Opinion 02-2014)

ACER Opinion on the ENTSOG amendments to the Statutes of the 
Association (ACER Opinion 06-2014)

ACER Opinion on ENTSO-E Winter Outlook 2013-14 and Summer Review 
(ACER Opinion 5-2014)

INTERNATIONELLA RAPPORTER DÄR Ei HAR DELTAGIT
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ACER Opinion on the ENTSOG Cost Benefit  Analysis Methodology 
(ACER Opinion 04-2014)

ACER Opinion on the draft  ENTSO-E  SO&AF 2014-2030 
(ACER Opinion 21-2014)

ACER Opinion on the consistency of the electricity national investment 
plans with the TYNDP

ACER Opinion  on the Appropriate Ranges of Transmission Charges Paid by 
Electricity Producers (ACER Opinion 09-2014)

CEER

CEER Public Consultation on draft advice on “How to Involve and Engage 
Consumer Organizations in the Regulatory Process” (June)

CEER Advice on Regulatory and Market Aspects of Demand-Side Flexibility 
(June)

CEER Memo on unbundling of TSO-DSO (September)

CEER Development and Regulation of electricity storage applications 
(September)

CEER Public Consultation Paper on future role of DSO (December)

CEER Position on the European Commission’s European Energy Security 
Strategy (October)

CEER Response to European Commission public consultation on retail 
markets (June)

CEER Status Review on Renewable and Energy Efficiency Support Schemes 
(December)

CEER Annual Report 2013

CEER Annual Report 2014 (November)

CEER Response to the ESMA consultation on draft guidelines on the 
application of C6 and C7 of Annex I of MiFID (December)

CEER-ACER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal 
Electricity and Natural Gas Markets (November) 

CEER Internal Document Paper on certification of TSOs: state of play 
(November) 

CEER Report on supporters’ implementation of the 2020 Vision for energy 
customers (November)

CEER Status review on Monitoring Access to EU LNG terminals in 
2009-2013 (October)

CEER Public Consultation Vision on the gas storage market (November)

CEER Memo Regulatory Principles Performance Assessment (December)

CEER Response to ESMA consultation paper on draft technical standards on 
MAR (October)

CEER Advice on the quality of electricity and gas distribution services 
(October)

CEER Recommendations on assessment of generation adequacy in European 
countries (March) 

CEER Memo on NRA preparations for REMIT (October) 

CEER Response to the Benchmarks Regulation (January)

CEER Report on European regulatory approaches enabling Smart Grids 
Solutions (“Smart Regulation”) (February)

CEER Memo on investment conditions in European countries in 
2013 (March)

CEER Response to EC consultation on Draft Guidelines on environmental 
and energy State aid for 2014-2020 (February)

CEER Response to European Commission’s Communication on a policy 
framework for climate and energy for the period 2020 – 2030 (April)

CEER Public Consultation draft advice on data management for better retail 
market functioning (April)

NordREG

NordREG Moving report for Board (June)

NordREG Common Nordic Metering Methods Board (June)

NordREG BRS Report (June)

NordREG Market Report (August)

NordREG status report to EMG on the Nordic End-User project (September)

NordREG’s work towards a harmonised Nordic retail market (September)

NordREG ”Strategy for a harmonised Nordic retail market 2015-2018 
(September)

NordREG Position Paper  Competition between Power Exchanges within 
bidding zones (September)

NordREG Market Entrant Processes, Hurdles and Suggestions in the Nordic 
Energy Market - the View of the Market (December)

NordREG WP 2014 (January)

Nordic NRAs proposal for NC FCA improvements (November)
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Ei har till uppgift enligt instruktionen att stärka el-, na-
turgas- och fjärrvärmekundernas ställning och att ta fram 
lättillgänglig och tillförlitlig information, för att möjlig-
göra för kunderna att kunna göra aktiva val.

Ei:s mål: Effektiv kundinformation

Vi har en effektiv kundinformation till energikun-
der om spelreglerna på energimarknaderna, med 
syfte att skapa förståelse för deras rättigheter och 
hjälpa dem göra medvetna och aktiva val. 

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

KONSUMENTKONTAKT

Funktionen konsumentkontakt har funnits sedan 2013. 
Syftet är att effektivisera arbetet internt när det gäller att 
kommunicera med konsumenterna samt ge bättre service 
vid kontakt med Ei. Under 2014 har 97 procent av de 

inkomna frågorna besvarats inom fem dagar. 73 procent 
av frågorna från konsumenterna besvarades redan den 
första dagen. Totalt kom det in 1 845 frågor till konsu-
mentkontakt under året.

Under 2014 lät Ei en utomstående part genomföra en 
uppföljning av konsumentkontakt. Konsumenternas upp-
fattning är att de fått ett snabbt och kunnigt bemötande. 
Två tredjedelar av de intervjuade uppger att de har fått 
svar på sin fråga och en klar majoritet tycker att de har 
fått svar snabbt. Kunderna ger betyg 8 av maximalt 10 i 
fråga om kunnigt, trevligt och begripligt bemötande.  

År 2014 2013 2012

Antal frågor besvarade i procent 97 % 98 % 70 %

Besvarade inom antal dagar 5 dagar 5 dagar 10 dagar

ELPRISKOLLEN

För att stärka konsumenternas ställning på elmark-
naden erbjuder Ei en webbplats för prisjämförelser 
– Elpriskollen.se – där konsumenterna kan jämföra 
priser och villkor på de vanligaste avtalen från samtliga 
elhandelsföretag. Då möjligheten att jämföra priser är 
grunden för aktiva kunder arbetar Ei kontinuerligt med 
att utveckla tjänsten för att följa förändringar på elmark-
naden och informera om aktuella frågor.

KUNDINFORMATION 

Kundinformation
total kostnad 5,0 % 

Övrig verksamhet 95,0 %

Verksamhetsgrenens andel 
av total kostnad MSEK 5,6
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Ett projekt har under året påbörjats för att förbättra 
Elpriskollen.se. Syftet är att förenkla inrapporteringen för 
elhandelsföretagen och utveckla informationen för konsu-
menterna. Projektet kommer att avslutas under 2015.

Under året har texterna på Elpriskollen genomgått en 
klarspråksgranskning och webbplatsen har utökats med 
lättläst information. Under hösten utökades funktiona-

liteten genom införandet av ett webbverktyg för digital 
kunddialog, ”Kundo”, där besökarna via webbplatsen 
kan ställa egna frågor samt se svaret på frågor som ställts 
av andra besökare. Ett förväntat resultat av ”Kundo” är 
att när webbplatsbesökaren själv kan hitta svar på vanliga 
frågor, kan konsumentkontakt lägga mer tid på frågor 
som kräver utredningsarbete.
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Ei ska enligt instruktionen samverka med Konsument-
verket och Konkurrensverket i frågor som rör kundfrå-
gor och 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. 

Utöver den samverkan som Ei bedriver enligt instruktio-
nen har Ei under 2014 fört dialog med branschen, kund-
företrädare och andra intressenter på elmarknaden i olika 
frågor. Ei har även en daglig dialog med privatpersoner 
via myndighetens konsumentkontakt. 

GENOMFÖRDA SAMRÅD

Samverkan med Konsumentverket

Ei har samverkat med Konsumentverket i arbetet med 
regeringsuppdragen Regelförändringar som möjliggör 
nordisk balansavräkning, Läget för svenska konsumenter 
samt regeringsuppdraget Konsumenten i centrum som 
kommer att redovisas under 2015.

Samverkan med Konkurrensverket

Ei har samverkat med Konkurrensverket i arbetet med 
regeringsuppdragen Regelförändringar som möjliggör  
nordisk balansavräkning och Enklare faktura samt Nätkoder. 

Samverkan med Elsäkerhetsverket 

Ei har samverkat med Elsäkerhetsverket i arbetet med 
deras regeringsuppdrag Fysisk leveranssäkerhet. 

Samverkan med Affärsverket svenska kraftnät

Ei har samverkat med Affärsverket svenska kraftnät i 
arbetet med regeringsuppdraget Regelförändringar som 
möjliggör nordisk balansavräkning samt Nätkoder. 

Samverkan med Statens energimyndighet

Ei har tillsammans med Energimyndigheten under 2014 
genomfört en gemensam översyn av Förordningen 
(2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet, ge-
nom översyn av förordningens generella konstruktion och 
dess tillämpningsområde. Det första deluppdraget var att 
lämna en fördjupad kostnadsredovisning för de avgifter 
myndigheten tar ut med stöd av förordningen. 

Ei har samverkat med Energimyndigheten i arbetet 
med deras regeringsuppdrag vindlov.se, en webbaserad 
informationsportal om vindkraft och tillstånd och Energi-
effektiviseringspotential för infrastruktur för el och gas. 
Ei har även samverkat med Energimyndigheten avseende 
nyhetsbrevet Läget på elmarknaden.

Övrig samverkan

Ei har samverkat med Naturvårdsverket och Boverket i 
arbetet med regeringsuppdraget Åtgärder för att effektivi-
sera vissa miljökonsekvensbedömningar. 

Ei har under arbetet med Handbok för projekt av gemen-
samt intresse hämtat information från Boverket, Lantmä-
teriet, Naturvårdsverket, Näringsdepartementet, Riksan-
tikvarieämbetet, Mark- och miljödomstolen vid Nacka 
tingsrätt, Miljösamverkan i Sverige, Sveriges Kommuner 

SAMVERKAN OCH DIALOG
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och Landsting, länsstyrelserna i Jämtlands län, Jönköpings 
län, Skåne län, Stockholms län och Värmlands län, Nykö-
pings kommun samt Stockholms stad. 

SEMINARIER OCH MÖTEN

Förutom att Ei har arbetat med referensgrupper vid flera 
av de regeringsuppdrag som myndigheten haft, har Ei 
under året bjudit in intressenter till seminarier och dialog 
i flera frågor. Bland annat har seminarier anordnats inför 
införandet av REMIT, i regeringsuppdragen Enklare 
faktura samt Etablering av en central informationshan-
teringsmodell. För att öka tillgängligheten bjuder Ei inte 
bara in till egna arrangemang utan försöker även med-
verka på seminarier och evenemang som andra aktörer 
anordnar. 

Under året har Ei anordnat ett antal större aktiviteter 
för att dela kunskap och föra dialog. Som exempel kan 
nämnas Almedalsveckan i juni då Ei dels medverkade som 
talare på ett antal evenemang samt bjöd in till ett runda-
bordssamtal.

I november bjöd Ei in intressenter till ett frukostsemina-
rium om Bridge 2025. I december anordnades ett frukost-
seminarium om kundernas flexibilitet samt ett seminarium 
om framtida funktionskrav för elmätare. 

ENERGIMARKNADSRÅDET

I Energimarknadsrådet deltar företrädare för kunder och 
branschaktörer på energimarknaderna. Syftet är att för-
enkla dialogen mellan olika intressenter och Ei:s ledning 
och också ge möjlighet till aktörer att lämna synpunkter 
på Ei:s verksamhet.

Representanterna lyfter fram frågeställningar till Ei som 
är angelägna utifrån ett kund-, företags- eller samhälls-
perspektiv och som kan utgöra en del av beslutsunderlag 
för initierande av framtida regelutveckling, tillsyns- eller 
utredningsinsatser inom myndighetens verksamhet. Rådet 
har träffats fyra gånger under året. 

HALLÅ KONSUMENT

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att 
samordna en nationell upplysningstjänst för vägledning 
i konsumentfrågor. Konsumentverket samverkar i detta 
arbete med flera informationsansvariga myndigheter, 
däribland Ei. Tjänsten har fått namnet Hallå Konsument 
och ska kunna nås via webben (hallakonsument.se), via 
e-post och telefon. Upplysningstjänsten ska vara opartisk 
och underlätta för konsumenter att få svar på frågor inom 
olika områden. Hallå Konsument ska finnas tillgänglig för 
konsumenterna från våren 2015.
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OMVÄRLDENS BILD AV Ei

Under våren har utomstående konsulter intervjuat 36 in-
tressenter inom regering/riksdag, myndigheter, energibolag 
och journalister/opinionsbildare för en kvalitativ intres-
sentanalys. Tillsammans ger de intervjuade Bilden av Ei. 

Undersökningen är en uppföljning av en motsvarande 
analys som gjordes våren 2013. 

Undersökningen visar att bilden av Ei har förändrats un-
der det senaste året. En allmän uppfattning är att Ei blivit 
mer kundinriktad.

Intressenterna beskriver att Ei blivit tydligare och skar-
pare och att myndighetens tillsynsarbete är mer kännbart 

OMVÄRLDENS BILD AV Ei

än tidigare. De tillfrågade energibolagen ser negativt på 
utvecklingen och efterlyser en bättre dialog, medan övriga 
intressenter välkomnar förändringen. 

Efter den första undersökningen 2013 ökade Ei bland an-
nat kommunikationen om olika tillsynsärenden. Syftet var 
att visa en tydligare tillsynsroll, större kundfokus och ett 
mer kraftfullt agerande. Årets undersökning bekräftar att 
Ei:s åtgärder har gett resultat. 

Som en följd av den senaste undersökningen har Ei tagit 
flera initiativ för att förbättra dialogen med energibola-
gen, bland annat genom att utöka myndighetens Energi-
marknadsråd med branschrepresentanter.
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Energimarknadsinspektionen har under året anpassat 
organisationen för att bättre möta verksamhetens behov.  

Ansvarsfördelningen mellan sakavdelningarna har 
justerats i syfte att skapa bättre förutsättningar för ökad 
effektivitet och jämnare arbetsbelastning. Avdelningen 
för verksamhetsstöd och strategisk samordning (AVS) har 
påbörjat ett omfattande kartläggningsarbete för den egna 
verksamheten med målsättningen att skapa effektivare 
rutiner, tydligare yrkesroller och ett förbättrat samarbete 
inom organisationen. Arbetet kommer att fortsätta under 
2015.

En översyn av administratörsorganisationen genomfördes 
under året. Utgångspunkten var att kartlägga rollen som 
administratör i organisationen samt utreda förutsättning-
arna för omfördelning av arbetsuppgifter mellan adminis-
tratörer inom sak- och stödverksamhet. Den nya adminis-
tratörsorganisationen träder i kraft i mars 2015.

I syfte att metodutveckla myndighetens viktigaste proces-
ser har Ei internt rekryterat processansvariga handläggare. 
De processansvarigas uppdrag innebär att kartlägga, be-
skriva och dokumentera hur Ei arbetar med processerna 
och hur de kan utvecklas. 

MEDARBETARE OCH ORGANISATION

Vid början av 2014 arbetade 108 personer på Ei och vid 
årets slut var antalet anställda 111 personer. Under året 
har fjorton personer anställts och elva personer slutat. 
Under sommaren anställdes sju personer för tillfälligt 
arbete. Ei har under 2014 valt att öka antalet anställda 
inom befintlig anslagsram, på bekostnad av projektmedel 
i den interna budgeten. Därmed har antalet medarbetare 
ökat under året.

Målsättningen har sedan några år varit att personalom-
sättningen skulle vara maximalt 7 procent i december 

EFFEKTIV ORGANISATION

Foto: Jessicka Strandell / Ei
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2014. En uppföljning av målsättningen har inte kunnat 
genomföras. 

Ei har många föräldralediga medarbetare. Under 2014 har 
elva personer tagit ut föräldraledighet. 

LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP

Ei har på olika sätt arbetat för att öka graden av delege-
ring och ansvarstagande hos medarbetarna i kombination 
med utveckling av ett värdegrundsbaserat ledarskap. 

Ledningsgruppens chefer har deltagit i ett ledarskaps-
program för att bli mer understödjande i sitt ledarskap 
och därigenom få medarbetare aktivt medskapande och 
delaktiga i verksamhetens resultat. 

På medarbetardagarna fördes dialog kring medarbetar-
skapet på Ei. Detta ledde fram till en överenskommelse 
om det medarbetarskap som myndigheten ska sträva efter. 
Arbetsordningen har setts över och kompletterats i syfte 
att förtydliga ansvar och befogenheter. Samtliga chefer har 
ett chefsförordnande som följts upp där det varit aktuellt. 

Medarbetarundersökning 

Medarbetarundersökning av upplevd psykisk och social 
arbetsmiljö på Ei genomfördes under våren 2014. 

Svarsfrekvensen i 2014 års mätning var 91,3 procent. 
Team Quality Index (TQI-värdet) var 55 i årets under-
sökning av 100 möjliga. Detta är en (1) enhet lägre än i 
kartläggningen 2012. 

Att TQI-värdet sjunkit något kan bero på att Ei under 
året haft en hög utvecklingstakt samt genomfört föränd-
ringar i organisationsstruktur, ledarskap och ansvarsom-
råden. Förändringar som syftar till att på sikt förbättra 
arbetsmiljön kan i förändringsskedet ge en något motsatt 
effekt. 

Analys av enkäten, tillsammans med intern dialog i orga-
nisationen, har lett till att områdena ledarskap, samsyn om 
uppdrag samt medarbetarskap och arbetsbelastning har va-
rit prioriterade utvecklingsområden under året. Resultatet 
av medarbetarundersökningen har lett till att handlingspla-
ner med prioriterade åtgärder har tagits fram tillsammans 
med medarbetare på alla nivåer i organisationen. 

VÅR VÄRDEGRUND

På Ei bedriver vi ett aktivt värdegrundsarbete som har en 
direkt koppling till god förvaltningskultur och en effektiv 
och rättssäker statsförvaltning. De ord som genomsyrar 
vårt agerande mot omvärlden och mot varandra är inte-
gritet, öppenhet och kvalitet.

Integritet
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. 

Öppenhet
Vi är tydliga och transparenta med vad vi gör och 

varför. Internt har vi ett öppet arbetsklimat där allas 

bidrag är viktiga. Vi har dialog med externa intres-

senter där vi lyssnar och läser av speciella eller nya 

omständigheter på marknaden. 

Kvalitet
Alla egenskaper i vår verksamhet som ger oss en 

förmåga 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, effektivitet och rättssäkerhet. 

Värdegrundsarbetet

Värdegrundsarbetet 2014 har varit en fortsättning på 
2013 års arbete och det har liksom tidigare samordnats 
av en värdegrundsgrupp med representanter från samtliga 
avdelningar. 

Målsättningen för 2014 var att samtliga medarbetare ska 
känna till värdeorden utmärkt eller bra och att minst 75 
procent av medarbetarna ska uppleva att de är involve-
rade i arbetet med värdeorden. 

En intern enkät som genomfördes i slutet av 2014 visade 
att 87 procent av medarbetarna tyckte att de känner till 
värdeorden utmärkt eller bra. 97 procent av medarbetar-
na svarade att de kände till värdeorden utmärkt, bra eller 
ganska bra. När det gäller medarbetarnas uppfattning 
om huruvida de varit involverade i arbetet med värde-
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grundsarbetet, så svarade 52 procent att de varit invol-
verade på ett utmärkt eller bra sätt. Om de personer som 
svarade att de varit involverade ganska bra räknas med så 
upplever 92 procent att de har varit involverade.  

För att främja värdegrundsdiskussioner på Ei har värde-
grundsgruppen lanserat en kortlek med diskussionsupp-
slag. Samtliga medarbetare har kontinuerligt samtalat 
och reflekterat över värdegrundsrelaterade frågor, bland 
annat under Ei:s myndighetsdagar hösten 2014. Under 
hösten har även arbetet med att förbättra möteskulturen 
påbörjats och samtliga medarbetare har varit engagerade i 
arbetet med att ta fram spelregler för möten.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Alla medarbetare på Energimarknadsinspektionen har 
möjlighet att ta ut en (1) friskvårdstimme per vecka. Dess-
utom finns möjlighet till friskvårdsersättning. Under året 
har en halvdag på temat friskvård genomförts, samt en 
stegräknartävling som Ei:s idrottsförening arrangerade. 

Målsättningen var att öka uttaget av friskvårdstimmar 
och friskvårdsersättning med 10 procent jämfört med 
2013, då uttagna friskvårdstimmar var 51 procent och 
friskvårdsersättning togs ut av 70 procent av personalen. 
2014 var antalet uttagna friskvårdstimmar 47 procent och 
friskvårdsersättning togs ut av 74 procent. 

I början av 2014 erbjöds samtliga chefer och skyddsom-
bud en tvådagars utbildning i systematiskt arbetsmiljö-
arbete. Efter genomförd utbildning fick cheferna göra ett 
prov, vilket ledde till att samtliga diplomerades. 

Sjukfrånvaron på myndigheten är totalt sett låg, fast kan 
över tid variera i hög utsträckning. Detta beror på att ett 
enstaka sjukfall får en stor inverkan på sjuktalen relativt 
sett.

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

Sjukfrånvaro 2014 2013 2012 2011

Totalt 20,70 19,4 41,2 29,7

Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per kön

Sjukfrånvaro 2014 2013 2012 2011

Kvinnor 3,7 2,1 3,3 4,4

Män 1,2 1,1 1,3 0,8

Totalt 2,6 1,7 2,5 2,9

Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid per åldersgrupp

 

Antal anställda fördelat på ålder och kön redovisat i procent

Kön 29 år och 
yngre

30-49 år 50 år och 
äldre

Totalt per 
kön

Kvinnor 5 42 13 60,0

Män 7 25 8 40,0

Summa 12 67 21 100,0

Antal anställda inkluderat tjänstlediga

Kön 2014 12 31 2013 12 31

Kvinnor 67 65

Män 44 43

Summa 111 108

GODA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Under 2014 har ett koncept med en intern karriärtrappa 
för handläggare utvecklats. Motsvarande koncept för  
administratörers karriärvägar har påbörjats och ska 
införas 2015.

Resultatet har blivit att cheferna fått en bättre grund 
för dialog med medarbetarna om deras utveckling. Det 
ger också möjlighet till mer träffsäkra löneanalyser och 
lönesättning.
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Målsättningen under året har varit att alla medarbetare 
ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Därför 
har en mall för dialog kring mål, uppdrag, egen och yr-
kesmässig utveckling (medarbetaröverenskommelse) tagits 
fram. Samtliga medarbetare har genomfört medarbetar-
samtal under året. 

Under året har ett nytt utbildningsprogram för nyanställ-
da tagits fram liksom en ny process för introduktion av de 
enskilda medarbetarna. 

Målsättningen för 2014 var att öka den tid som med-
arbetarna lägger på kompetensutveckling jämfört med 
2013. För 2013 redovisades 0,86 procent av arbetstiden 
på kompetensutveckling, medan medarbetarna 2014 har 
redovisat 2,61 procent av arbetstiden för kompetensut-
veckling. Resultatet ligger i linje med den strävan som har 
funnits sedan några år att avsätta 3 procent av arbetstiden 
för kompetensutveckling. Det finns flera förklaringar till 
ökningen i tid mellan 2013 och 2014, bland annat att Ei 
har satsat på ledarskapsutveckling och interna kurser för 
medarbetarna. En delförklaring kan också vara att tidre-
dovisningen blivit mer konsekvent.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Jämställdhet och mångfald vävs in som en naturlig del 
i verksamhetens arbete. Personalstatistik tas fram och 
analyseras utifrån kön och ålder. Så har gjorts exempelvis 
i löneanalysen inför lönerevision, vid rekrytering och vid 
analys av sjukfrånvaro.

LÖNEBILDNING

Inför 2014 års lönerevision har en ny lönepolicy och 
riktlinjer för lönerevision tagits fram och beslutats. En 
översyn av handläggares Besta-koder liksom en löneana-
lys har också gjorts. I samband med att karriärtrappan 
för handläggare infördes genomfördes en mellanliggande 
lönerevision för att ha god överenstämmelse med löne-
trappans lönespann inför höstens årliga lönerevision.

TILLGÄNGLIGHET

Under 2014 har en utomstående konsult gjort en inven-
tering av Ei:s lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 
Myndigheten har även arbetat med att kartlägga nuläget 
inom information och verksamhet. Arbetet ska resultera i 
en handlingsplan som ska vara klar i början av 2015. 

Ei OCH ROLLEN SOM STATSTJÄNSTEMAN

Många av våra uppgifter innebär myndighetsutövning och 
det är därför viktigt att samtliga medarbetare har goda 
kunskaper och förståelse för det ansvar som följer med att 
vara statlig tjänsteman. I dessa frågor utgår Ei från den 
gemensamma värdegrunden för de statsanställda1. 

Ei har också en policy avseende objektivitet och opartisk-
het. Av policyn framgår det bland annat att det är av stor 
vikt att alla åtgärder som myndigheten vidtar är objek-
tivt grundade och att de anställdas opartiskhet inte kan 
ifrågasättas. Det finns också särskilda riktlinjer avseende 
mutor, jäv och bisysslor. 

Ei har arbetat för att tydliggöra rollen som statstjänste-
man genom att informera om regelverk, värdegrund och 
interna riktlinjer som en del i introduktionsutbildningen 
av samtliga nyanställda. Därutöver har en externt skräd-
darsydd tillsynsutbildning arrangerats, som bland annat 
berörde de förvaltningsrättsliga grundförutsättningarna, 
där 30 anställda från Ei medverkade. Även en halvdagsut-
bildning för avdelning för verksamhetsstöd och strategisk 
samordning om förvaltningsrätt och statstjänstemanna-
rollen har hållits under året.     

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 2014 av sju ledamöter och sammanträdde 
vid tre tillfällen. 

Energimarknadsinspektionens insynsråd 2014:

• 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 

1 Värdegrundsdelegationen Nr. S2013.11
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Ei:s verksamhet finansieras till största delen av förvaltningsanslaget. Den del av verksamheten 
som berör naturgas finansieras genom en avgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa 
avgifter på naturgasområdet. Verksamheten är indelad i tre verksamhetsgrenar: tillsyn och 
prövning, regelutveckling samt kundinformation.

Ekonomiskt resultat fördelat per verksamhetsgren för åren 2012 till 2014

Alla belopp i tkr Tillsyn och prövning Regelutveckling Kundinformation

2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Intäkter av anslag  56 508     48 808     53 017     40 217     43 942     35 212     5 091     5 952     6 032    

Övriga intäkter  2 774     1 750     2 250     1 975     1 575     1 495     250     213     256    

Verksamhetens 
kostnader

 62 354     51 596     56 160     44 378     46 452     37 301     5 617     6 292     6 390    

Ekonomiskt resultat totalt för åren 2010 till 2014

Alla belopp i tkr Resultaträkning Resultaträkning Resultaträkning Resultaträkning Resultaträkning

2014 2013 2012 2011 2010

Intäkter av anslag  101 816     98 702     94 261     92 599     86 186    

Övriga intäkter  4 999     3 538     4 001     5 131     7 046    

Verksamhetens kostnader  112 349     104 339     99 851     98 002     92 265    

Den största verksamhetsgrenen är tillsyn och prövning som står för 55,5 procent av våra 
totala kostnader under 2014. Regelutveckling har minskat något jämfört med året innan, den 
främsta anledningen är att mängden regeringsuppdrag under 2014 var mindre än under 2013, 
vilket har möjliggjort för oss att lägga en större andel av våra resurser på Tillsyn och Prövning 
där behovet är fortsatt stort.  Kundinformation ligger kring de 5 procent vi siktar mot. Inrät-
tandet av funktionen Konsumentkontakt i april 2014 gjordes i syfte att effektivisera hante-
ringen av kundkontakter, som tidigare var spridd i organisationen, vilket sannolikt har bidragit 
till att minska kostnaderna för denna verksamhet.

FAKTA OCH PRESTATIONER



39

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2014

FAKTA OCH PRESTATIONER

ÅRETS PRESTATIONER

I tabellen redovisas årets prestationer på volym, kostnad 
och nedlagd tid. 2014 är sista året med denna prestations-
redovisning, då vi gör om prestationsredovisningen från 
2015 för att bättre spegla vår verksamhet.

Kostnaderna per prestation har beräknats dels utifrån 
bokförda kostnader i redovisningen, dels genom att den 
avdelningschef som ansvarar för prestationen har gjort 
en skattning av vilken tid som medarbetarna på dennes 
avdelning har lagt ner per prestation.

Antalet avslutade koncessionsärenden var i nivå med före-
gående år, samtidigt som kostnaden var nästan 4 miljoner 
kronor högre. En förklaring till det är att vi under året 
har arbetat med att höja kvaliteten på våra granskningar, 
bland annat har vi gjort mer fördjupade granskningar vad 
gäller miljökonsekvensbeskrivningar och samrådsproces-
ser, vilket gjort kostnaden per ärende högre. Under året 
har vi även lagt ner ekonomiska resurser på att digitalise-
ra våra koncessionsbeslut och att gå över till digital hante-
ring av nätkoncessionsansökningar, med förväntningen att 
detta i förlängningen ska vara kostnadsbesparande. 

Antalet beslutade anslutningsärenden har stigit betydligt 
samtidigt som kostnaden är väsentligt lägre än föregående 
år. Det beror på att vi under 2014 har infört en schablon 
för hur vi fastställer dessa avgifter, vilket underlättar 
handläggningen och har medfört att vi kan hantera betyd-
ligt större ärendemängder. 

Antal granskade nätavgifter var något lägre under 2014 
än året innan. Under året har vi genomfört tillsynsinsatser 
avseende löpande kostnader och kapitalbas, utifrån upp-
gifter som företagen rapporterade in 2011, som grund för 
företagens intäktsramar 2012-2015. Tillsynen har pågått 
under 2013 och 2014. Som ett resultat av tillsynen har 
intäktsramen sänkts för fyra av de granskade företagen. 
Den samlade tillsynsinsatsen avslutas under 2015. 

Antal granskade företag inom tillsyn av leveranskvalitet 
har varit högre än under 2013, men dock fortfarande på 
en stabil nivå. Under 2014 har vi utövat tillsyn över leve-
ranskvaliteten i regionnäten. Samtliga granskade företag 
bedömdes ha en dokumenterad strategi för att uppfylla 
gällande regelverk kring detta varför inga ytterligare 
åtgärder föreslogs. Den huvudsakliga anledningen till 
ökningen av antalet granskade företag under 2014 var att 
granskningen av de åtgärdsplaner som inkom i samband 

med 2013 års tillsyn av vinterstormarna 2011-2012 nu 
följdes upp. Eftersom uppföljningen planerades i samband 
med att nätföretagen förelades att inkomma med åtgärds-
planerna var tillsynen effektiv och mindre resurskrävande 
än den initiala tillsynen som bland annat föregicks av en 
enkätundersökning. 

Antalet anmälningsärenden har stigit under 2014 jämfört 
med 2013. Från och med 2014 skärpte vi definitionen, 
och ärenden som dessförinnan kallats klagomål har från 
och med 2014 hanterats som anmälningsärenden. 

Antalet rapporter inom verksamhetsgren tillsyn och pröv-
ning var fortsatt lågt då arbetet vanligtvis inte resulterar 
i en rapport. Under 2014 färdigställde vi en större studie 
som behandlade leveranskvaliteten i elnäten 2012.  

Antal rapporter inom verksamhetsgren regelutveckling 
har varit något högre under 2014 än 2013 samtidigt 
som kostnaden har minskat. Detta samtidigt som antalet 
regeringsuppdrag har varit färre. En faktor som påverkar 
är att vi hade flera uppdrag som avrapporterades under 
början av 2014, och som därför innebar att merparten av 
kostnaderna för dessa låg under 2013. 

Antalet internationella rapporter är i princip oförändrat 
precis som kostnaden. Verksamheten har varit i princip 
lika omfattande under 2014 som under 2013. 

Antalet föreskrifter är oförändrat från föregående år, 
samtidigt som kostnaden är nästan tre gånger så hög. 
Anledningen till det är att flertalet föreskrifter under 2013 
endast var föranledda av att det kommit en ny elförord-
ning, vilket gjorde att bemyndigandet i ingresserna var 
inaktuellt i flera föreskrifter, vilket i sin tur var enkelt att 
åtgärda.

Av 2014 års föreskrifter är två enkla upphävanden, medan 
övriga föreskrifter innebar ny reglering eller omfattande 
förändringar, vilket förklarar kostnadsskillnaden.

Antalet besvarade frågor från allmänheten har varit 
betydligt högre under 2014 än under 2013. En förklaring 
till det är att vi under 2014 har infört ett nytt verktyg 
för frågehanteringen, som förutom skriftliga frågor även 
registrerar telefonfrågor, vilket vi inte hade någon metod 
för att mäta tidigare.  Detta bidrar till att siffran är högre 
under 2014 än 2013.
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Prestationer per verksamhetsgren, volym och kostnad

Prestationer Volym 2014 Kostnad 2014 tkr Volym 2013 Kostnad 2013 tkr Volym 2012 Kostnad 2012 tkr

Tillsyn och prövning

Beslut koncessionsärenden 334 17 984 322  14 102    305  12 821    

Beslut anslutningsärenden 223 1 995 135  3 390    224  4 399    

Granskning av nätavgifter 6 22 469 11  16 237    176  16 149    

Tillsyn leveranskvalitet (antalet 
granskade företag)

14 2 829 9  5 167    164  5 356    

Anmälningsärenden 35 1 214 20  706    17  858    

Rapporter 1 2 066 1  355    4  4 369    

Regelutveckling

Rapporter 15 13 070 12  18 986    6  8 958    

Internationella rapporter 66 6 368 63  6 065    36  8 878    

Föreskrifter 8 7 307 8  2 644    6  4 050    

Kundinformation

Rapporter 0 0 0 0 1  1 602    

Frågor från allmänheten 1 845 3736 736  3 387    611  4 375    

Avgiftsbelagd verksamhet, tkr

Verksamhet Ack +/- t.o.m. 2012 2013 +/- Intäkter 2014 Kostnader 2014 2014 +/- Ack +/- t.o.m. 2014

Offentligrättslig 
verksamhet

Avgifter enligt för-
ordning (2008:1330) 
om vissa avgifter på 
naturgasområdet

-1 387 -2 099 2 776 8 309 -5 533 -9 019

Ei:s naturgasverksamhet är avgiftsfinansierad. Verksamheten har under flera år bedrivits med 
underskott då intäkterna, som styrs av förbrukningen, varit betydligt lägre än kostnaderna, som 
styrs av den arbetsmängd Ei lägger på verksamheten, vilket i sin tur styrs av rådande regelverk. 
1 juli 2014 beslutade regeringen genom förordningsändring att höja avgiften med 50 % från 
0,0015 kr/Nm3 till 0,0225 kr/Nm3. Emellertid har förbrukningen av naturgas under 2014 
minskat med 25 % mot normalvärdet (en förklaring kan vara de relativt sett låga elpriserna 
som gjort att kunderna valt det alternativet istället). Detta har gjort att Ei:s intäkter trots höj-
ningen varit på i princip oförändrad nivå. Samtidigt har Ei:s arbetsbörda ökat, precis som det 
ackumulerade underskottet av verksamheten. Intäkterna täcker inte de kostnader Ei har för 
verksamheten. I slutet av 2014 lämnade Ei ett förslag2 till regeringen, som bland annat innebar 
att avgifterna bör balanseras genom statsbudgeten.

2 EiR2014:21 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet 
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Ärendebalanser 2014 Ingående balans Nya ärenden 2014 Beslutade ärenden 
2014

Utgående balans Beslutade ej av-
slutade ärenden

Stödjande och styrande 92 324 314 102 74

Administrativa ärenden 88 291 279 100 74

Inkomna 22 104 109 17 3

Upprättade 66 187 170 83 71

Utredningar och remisser 4 33 35 2  

Inkomna 4 33 35 2

Upprättade 0 0

Tillsyn och prövning 1494 1904 2405 993 321

Tillsyn - el 486 887 1058 315 167

Inkomna 25 62 72 15 12

Upprättade 461 825 986 300 155

Tillstånd - el 769 148 334 583 41

Inkomna 670 132 299 503 39

Upprättade 99 16 35 80 2

Prövning- el 179 110 224 66 101

Inkomna 178 109 224 64 101

Upprättade 1 1 2

Tillsyn och tillstånd - naturgas 26 29 37 18 7

Inkomna 18 15 16 17 7

Upprättade 8 14 21 1

Tillsyn och redovisning - fjärrvärme 34 728 751 11 4

Inkomna 4 4

Upprättade 34 724 747 11 4

Kundinformation 37 200 217 20  

Kundinformation, frågesvar 37 200 217 20  

Inkomna 36 195 214 17

Upprättade 1 5 3 3

Regelutveckling 74 85 132 27 18

Regelutveckling 74 85 132 27 18

Inkomna 7 25 20 12 3

Upprättade 67 60 112 15 15

     

Totalsumma 1697 2511 3067 1142 412

Inkomna 960 679 993 647 165

Upprättade 737 1832 2074 495 247

Ärendebalansen 2014
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FINANSIELL REDOVISNING

Anslaget för 2014 uppgick till 104 625 tkr. Ei fick föra över 2 985 tkr från 2013 till 2014. Det 
disponibla beloppet för 2014 uppgick således till 107 610 tkr. 

RESULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter uppgick till 106 815 tkr och består till största delen av anslag, till en 
mindre del av avgiftsintäkter och en liten del av bidrags- och finansiella intäkter. 

Verksamhetens kostnader uppgick till 112 349 tkr, vilket är en ökning med ca 8 000 tkr  
(7,7 %) jämfört med 2013, detta kan nästan helt hänföras till personalkostnaderna som ökade 
med ca 8 500 tkr (13 %). Personalkostnaderna ökade främst beroende på en rad rekryteringar 
som gjordes under 2013 och som fick helårseffekt först 2014.

Årets kapitalförändring uppgår till -5 533 tkr och är i sin helhet hänförbar till den avgifts-
belagda verksamheten. 

BALANSRÄKNING

Balansomslutningen har minskat med 8 580 tkr jämfört med 2013. 
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RESULTATRÄKNING

(tkr) Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 101 816 98 702

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 4 914 3 267

Intäkter av bidrag 42 90

Finansiella intäkter 3 43 181

Summa 106 815 102 240

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -72 500 -63 996

Kostnader för lokaler -4 845 -4 937

Övriga driftkostnader 5 -32 562 -32 704

Finansiella kostnader 6 -41 -119

Avskrivningar och nedskrivningar -2 401 -2 581

Summa -112 349 -104 339

Verksamhetsutfall -5 533 -2 099

Uppbördsverksamhet

Skatteintäkter m.m. 70 140

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -70 -140

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 7 -5 533 -2 099
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BALANSRÄKNING

(tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 8 4 063 5 798

Summa 4 063 5 798

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 2 111

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 1 300 764

Summa 1 302 875

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 11 2 576 1 689

Övriga kortfristiga fordringar 19 0

Summa 2 595 1 689

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 12 1 997 1 144

Övriga upplupna intäkter 13 1 002 688

Summa 2 999 1 832

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 14 -5 102 -4 625

Summa -5 102 -4 625

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 6 627 15 497

Summa 6 627 15 497

SUMMA TILLGÅNGAR 12 485 21 065



ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2014

BALANSRÄKNING 45

(tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 15

Statskapital 60 60

Balanserad kapitalförändring -3 487 -1 388

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 7 -5 533 -2 099

Summa -8 960 -3 427

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 0 47

Övriga avsättningar 17 669 530

Summa 669 578

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 18 5 344 6 447

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 19 1 943 5 472

Leverantörsskulder 6 778 4 825

Övriga kortfristiga skulder 20 1 185 1 110

Summa 15 250 17 854

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 21 5 526 6 061

Summa 5 526 6 061

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 12 485 21 065
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

Anslag (tkr)  Ing. överförings-
belopp

Årets tilldelning 
enl. regl. brev

Indragning Totalt  
disponibelt 

belopp

Utgifter Utgående över-
föringsbelopp

 Not       

Uo 21 1:8 Ramanslag
ap.1 Energimarknadsinspektio-
nen: förvaltningskostnader

22 5 318 104 625 -2 333 107 610 -101 933 5 677

Summa  5 318 104 625 -2 333 107 610 -101 933 5 677

Redovisning mot inkomsttitel

 

Inkomsttitel (tkr) Not Beräknat 
belopp

 Inkomster

2714 Sanktionsavgifter mm

221 Straffavgifter 23 50 70

Summa  50   70
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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 enlig-
het 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 5 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 anslaget 
först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2013,  
693 tkr, har år 2014 minskat med 117 tkr.

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. 
   
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.  
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk. 
   
Tillämpade avskrivningstider 

3 år Datorer och kringutrustning  
5 år Inredningsinventarier  
 Maskiner och tekniska anläggningar  
 Övriga kontorsmaskiner  
 Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter 
   

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till det belopp var med de beräknas inflyta. 

Skulder

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 

Ersättningar och andra förmåner  

Rådsledamöter / andra styrelseuppdrag Ersättning 
tkr

Bo Andersson
Ledamot i Delegationen för finansieringsfrågor,  
Strålsäkerhetsmyndigheten

4

Lina Bertling
Styrelseledamot i Power Circle, 
Styrelseledamot i IEEE Power & Energy Society, 
Styrelseledamot i In-Grid Pictures Lina Bertling AB
Styrelseledamot i Riksdagsledamöter och forskare (Rifo)

2
 

Erik Bjurström
Styrelseledamot i Erik Bjurström R&D AB,
Styrelseledamot i Bjurström Info Konsult AB 

0
 

Thomas Stääv
2 v.o. Kommunföretag AB, Eskilstuna Kommun

4
 

Lars Hennix
Inga andra styrelseuppdrag

4
 

Mia Ohlsson
Styrelsen för Telekområdgivarna, 
Styrelsen för Handelshögskolan vid Karlstads universitet

6
 

Gunilla Glasare
Styrelseledamot i 
Sveriges Geologiska undersöknings insynsråd,
Styrelseledamot för Affärskoncept AB

0
 

    

Ledande befattningshavare /  
styrelseuppdrag

 Förmåner Lön

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör
Styrelseledamot i Post- och telestyrelsen

- 1 072

Anställdas sjukfrånvaro

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid 36 i resultatredovisningen. 
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 Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag 101 816 98 702

Summa 101 816 98 702

Summa ”Intäkter av anslag” (101 816 tkr) skiljer sig från summa ”Utgifter” (101 933 tkr) på anslaget Uo 21 1.8. Skillnaden 
(117 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna post har belastat anslaget, men inte 
bokförts som kostnad i resultaträkningen.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 0 2

Intäkter av offentligrättsliga avgifter 2 780 2 878

Intäkter av uppdragsverksamhet 0 0

Icke statliga medel, 15a § kapitalförsörjningsförordningen 0 0

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 134 387

Summa 4 914 3 267

Ökningen av övriga intäkter beror på en återbetalning från konkursförvaltaren av konkursboet Ekfors Kraft AB.

Verksamhet med krav på full kostnadstäckning

Offentligträttsliga avgifter inom naturgasområdet

Intäkter 2 776 2 877

Kostnader 8 309 4 976

Årets resultat -5 533 -2 099

Ack resultat -9 020 -3 487

Ökningen av kostnaden beror på fastställande av intäktsramar som görs var fjärde år. Detta medför en ökning av resurser inom 
myndigheten som arbetar inom området.

Not 3 Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 43 180

Övriga ränteintäkter 0 1

Summa 43 181

Not 4 Kostnader för personal

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

46 051 41 249

Övriga kostnader för personal 26 449 22 748

Summa 72 500 63 996

Myndigheten har rekryterat ca 9 personer under 2013. Detta medför en ökning av årets kostnad jämfört med tidigare år  
eftersom 2014 är första året som dessa får helårseffekt.
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 Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Not 5 Övriga driftkostnader

Resor, representation, information, reaförlust 3 342 3 479

Köp av varor 2 453 2 596

Köp av konsulttjänster 15 867 10 970

Köp av IT-tjänster 7 828 12 376

Köp av övriga tjänster 3 072 3 283

Summa 32 562 32 704

Myndigheten genomförde under 2014 ett omfattande förändringsarbete med hjälp av konsultinsatser. Detta medför att posten 
inköp av konsulttjänster har ökat under året jämfört med tidigare år.

Myndigheten har lagt om strategi för den interna IT-verksamheten. Detta har medfört att posten inköp av IT-tjänster har 
minskat jämfört med tidigare år.

Not 6 Finansiella kostnader

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 31 82

Övriga finansiella kostnader 10 37

Summa 41 119

Not 7 Årets kapitalförändring

Avgiftsfinansierad verksamhet, underskott -5 533 -2 099

Summa -5 533 -2 099
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Balansräkning (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Not 8 Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 16 568 16 568

Summa anskaffningsvärde 16 568 16 568

Ingående ackumulerade avskrivningar -10 769 -8 916

Årets avskrivningar -1 735 -1 854

Summa ackumulerade avskrivningar -12 504 -10 769

Utgående bokfört värde 4 063 5 798

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 3 192 3 192

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -269 0

Summa anskaffningsvärde 2 923 3 192

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 081 -2 898

Årets avskrivningar -82 -183

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 242 0

Summa ackumulerade avskrivningar -2 921 -3 081

Utgående bokfört värde 2 111

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 2 938 2 581

Årets anskaffningar 1 132 357

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -1 217 0

Summa anskaffningsvärde 2 853 2 938

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 174 -1 629

Årets avskrivningar -584 -545

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 1 205 0

Summa ackumulerade avskrivningar -1 554 -2 174

Utgående bokfört värde 1 300 764

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 2 576 1 300

Kundfordringar hos andra myndigheter 0 389

Summa 2 576 1 689

Myndigheten har på balansdagen en fordran på både november och december månads rekvisition av mervärdesskatt.

Not 12 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 1 061 1 003

Övriga förutbetalda kostnader 936 141

Summa 1 997 1 144
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Balansräkning (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Not 13 Övriga upplupna intäkter

Upplupna intäkter avseende naturgas för kvartal 4 1 002 688

Summa 1 002 688

Ökningen beror på en avgiftshöjning under 2014.

Not 14 Avräkning med statsverket

Uppbörd

Ingående balans 0 -20

Redovisat mot inkomsttitel -70 -140

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 70 160

Fordringar/skulder avseende Uppbörd 0 0

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -5 318 -16 274

Redovisat mot anslag 101 933 98 702

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -104 625 -99 520

Återbetalning av anslagsmedel 2 333 11 774

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -5 677 -5 318

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 693 693

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -117 0

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har  
redovisats mot anslag

576 693

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 70 160

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -70 -160

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 0 0

Summa Avräkning med statsverket -5 102 -4 625

Not 15 Myndighetskapital

Specifikation förändring av myndighetskapitalet

Statskapital Balanserad kapi-
talförändring, avgifts-

belagd verksamhet

Kapitalförändring 
enligt resultaträk-

ningen

Summa

Utgående balans 2013 60 -1 388 -2 099 -3 427

Rättelser 0 0 0 0

Ingående balans 2014 60 -1 388 -2 099 -3 427

Föregående års kapitalförändring -2 099 2 099 0

Årets kapitalförändring -5 533 -5 533

Summa årets förändring 0 -2 099 -3 434 -5 533

Utgående balans 2014 60 -3 487 -5 533 -8 960
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Balansräkning (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning 47 96

Årets pensionskostnad -47 1

Årets pensionsutbetalningar 0 -50

Utgående avsättning 0 47

Not 17 Övriga avsättningar

Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder

Ingående balans 530 407

Årets förändring 139 123

Utgående balans 669 530

Varav beräknas nyttjas påföljande år 210

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 6 447 8 838

Under året nyupptagna lån 1 298 190

Årets amorteringar -2 401 -2 581

Utgående balans 5 344 6 447

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 11 000 13 000

Not 19 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Utgående mervärdesskatt 0 97

Arbetsgivaravgifter 1 221 1 140

Leverantörsskulder andra myndigheter 722 4 234

Summa 1 943 5 472

Not 20 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 1 185 1 110

Summa 1 185 1 110

Not 21 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 4 266 4 471

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 588 838

Övriga upplupna kostnader 673 751

Summa 5 526 6 061
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Anslagsredovisning (tkr)

Not 22 Uo 21 1:8 ap.1

Energimarknadsinspektionen: förvaltningskostnader

Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på 3 139 tkr. Under 2014 har myndigheten utnyttjat 0 tkr av krediten.

Myndigheten får disponera 2 985 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3 % av föregående års tilldelning 99 520 tkr enligt regleringsbrevet.

Anslaget är räntebärande. 

Not 23 2714 Sanktionsavgifter m.m.

221 Straffavgifter

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

(tkr) 2014 2013 2012 2011 2010

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 11 000 13 000 10 000 9 000 12 000

Utnyttjad 5 344 6 447 8 838 5 714 3 247

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 7 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 43 180 312 198 74

Räntekostnader 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 3 075 4 000 5 300 6 000 4 000

Avgiftsintäkter 2 776 2 878 3 513 4 601 6 873

Övriga avgiftsintäkter 2 138 389 6 198 0

Anslagskredit

Beviljad 3 139 3 022 2 887 2 707 2 699

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande 5 677 5 318 16 274 14 317 7 776

Bemyndiganden (ej tillämpligt)

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 97 88 84 84 83

Medelantalet anställda (st) 111 92 89 88 86

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 133 1 160 1 160 1 150 1 088

Kapitalförändring*

Årets -5 533 -2 099 -1 589 -492 857

Balanserad -3 487 -1 388 201 253 -604

* Fr.o.m. år 2012 redovisas periodiseringar som avser upplupna eller förutbetalda intäkter mot inkomsttitel och därför är årets kapitalförändring  
hänförlig 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.
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LEDNINGEN

Övre raden från vänster: Göran Morén, Anders Wallinder och Tony Rosten

Nedre raden från vänster: Per Wenna, Caroline Törnqvist, Sara Sundberg, Anne Vadasz Nilsson, Ing-Marie Olofsdotter och Hanna Abrahamsson

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

Eskilstuna 19 februari 2015

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör
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ENERGIMARKNADERNA BEHÖVER SPELREGLER.
VI SER TILL ATT DE FÖLJS.


