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Diarienummer M2018/01082/Ee 
 

Remissvar angående Energimarknadsinspektionens rapporter Ei R2018:03, 
Ei R2018:04 och Ei R2018:05 
 

Vattenfall tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på Energimarknadsinspektionens 

rapporter Ei R2018:03, Ei R2018:04 och Ei R2018:05. Vi avstår dock från att kommentera Ei 

R2018:05 ”Inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av 

förgasningsanläggning – Regelförenkling för alla”. 

 

Ei R2018:04 ”Inrapportering av fjärrvärmeverksamhet – Regelförenkling för alla” 

Vattenfall ser positivt på projektets syfte att förenkla rapporteringen och ta bort kravet på 

finansieringsanalys. Det kommer att minska den administrativa bördan för företagen.  

 

Vattenfall ser också positivt på att ÅRL (årsredovisningslagen) görs mer regelvisande för hur 

fjärrvärmeföretagens årsrapporter ska utformas. Dock vill vi poängtera att det är viktigt att 

Energimarknadsinspektionen tillåter tillräcklig flexibilitet för större bolag så som Vattenfall AB, 

som rapporterar enligt rapporteringsstandarden IFRS. Det är viktigt att företagen kan fortsätta 

att rapportera enligt IFRS nu och i framtiden, det vill säga även vid tillkommande regler såsom 

IFRS 15 och IFRS 16. 

 

Vi vill poängtera att om bolag använder olika redovisningsstandarder kan det få till följd att 

jämförelser mellan bolag inom samma bransch försvåras, t.ex. när det gäller hanteringen av 

intäkter från anslutningsavgifter (IFRS 15) eller rapportering av hyreskostnader (IFRS 16). 

 

Ei R2018:03 ”Inrapportering av elnätsverksamhet – Regelförenkling för alla” 

Vattenfall ser positivt på förslaget att förenkla rapporteringen, undvika dubbelrapportering samt 

att ta bort finansieringsanalysen. 

 

Vattenfall är också positiv till att hänvisa till befintliga lagar och föreskrifter, för att undvika 

otydligheter och överlappande regelverk. Vi är dock oklara över om man tagit hänsyn till 

förändringarna i kommande Elmarknadslag. 

 

I författningsförslag till ny förordning om redovisning av nätverksamhet, 3 §, anges att 

årsrapporten skall innehålla en kostnadsslagsindelad resultaträkning.  I bilaga 2, förslag på ny 

föreskrift om redovisning av nätverksamhet, 3 §, anges att årsrapporten skall innehålla 

resultaträkning vars uppställning ska följa uppställningen enligt årsredovisningslagen (ÅRL). 

Enligt  ÅRL kan resultaträkningen antingen ställas upp som kostnadsslagsindelad eller som 

funktionsslagsindelad. Om avsikten är att resultaträkningen ska ställas upp som 

kostnadslagsinriktad, hänvisas i föreskriften lämpligen till förordningen istället för till ÅRL. 
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I förslaget till ny föreskrift 2 § hänvisas i stor utsträckning till annan lag, förordning eller förskrift. 

Därför bör man också, i definitionen av vad som avses med lågspänningsnät respektive 

högspänningsnät hänvisa till befintlig definition i Elsäkerhetsverkets föreskrift om hur elektriska 

starkströmsanläggningar skall vara utförda, ELSÄK-FS2008:1. 

 

Vi noterar att ni i Särskild rapport – regionnät har tagit bort Överföringskostnad per utmatad 

energi (kod TN740400), men att detta inte framgår av kapitel 3.1. 

 

Angående förslag till ny föreskrift 4 §: 

• I Särskild rapport lokal- och regionnät ska antal nätabonnemang rapporteras. Det bör 

förtydligas att det är antal nätabonnemang per 31/12 som avses 

• I Särskild rapport lokalnät ska antal ersatta abonnenter med avbrott 12-24 h respektive 

med avbrott längre än 24 h rapporteras. Det bör förtydligas om det är antal ersatta 

kunder under kalenderåret, eller om det är antal ersatta kunder med avbrott som skett 

under kalenderåret som avses. Detta eftersom utbetalningen av ersättningen kan ske 

upp till sex månader efter att ett avbrott ägt rum.   

• I Särskild rapport lokal- och regionnät ska både Årets nätförluster rapporteras, och 

Under året inköpt energi för att täcka nätförluster samt Under året producerad energi för 

att täcka nätförluster. Vi uppfattar det som att posten ”Årets nätförluster” är summan av 

de två andra posterna och att uppgiften därmed indirekt redan rapporterats. Om så inte 

är fallet, behövs ett förtydligande. 
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