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Energimarknadsinspektionens författningssamling
Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

EIFS 2010:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om redovisning av
fjärrvärmeverksamhet;

Utkom från trycket
den 5 mars 2010

beslutade den 18 februari 2010
Med stöd av 16 § förordningen (2006:1203) om redovisning av
fjärrvärmeverksamhet och 4 § förordningen (2008:526) om fjärrvärme
meddelar Energimarknadsinspektionen följande föreskrifter och allmänna
råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet.

Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för redovisning av
fjärrvärmeverksamhet enligt 40–43 §§ fjärrvärmelagen (2008:263) samt
enligt förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203).
2 § I de här meddelade föreskrifterna ges närmare bestämmelser om vilka
uppgifter som ett fjärrvärmeföretag ska lämna till tillsynsmyndigheten.
3 § Bestämmelser om vad som avses med en samfällighet finns i 1 och
14 §§ anläggningslagen (1973:1149).

När och av vem redovisning ska lämnas
4 § Det följer av 43 § fjärrvärmelagen när redovisning ska lämnas till
tillsynsmyndigheten.
Det är de fjärrvärmeföretag som bedriver fjärrvärmeverksamhet såsom det
definieras i 1 § fjärrvärmelagen som ansvarar för att redovisning lämnas till
tillsynsmyndigheten.
Vid överlåtelse av en fjärrvärmeverksamhet i sin helhet eller del av den,
övergår skyldigheten att lämna redovisning till den nya ägaren från och med
överlåtelsedatumet. Den till vilken överlåtelse av fjärrvärmeverksamheten
har skett ska snarast upplysa tillsynsmyndigheten om de ändrade
förhållandena.
5 § Tillsynsmyndigheten tillhandahåller ett tekniskt system för överföring
av redovisning för fjärrvärmeverksamhet.
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Årsrapport
Noter
6 § Vid redovisning av det planenliga restvärdet ska följande
tilläggsupplysningar lämnas i noter.
Not 1. Materiella anläggningstillgångar (AT) som tas upp i balansräkningen
ska specificeras enligt nedan.

Tilläggsupplysningar
för materiella AT (tkr)

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående uppskrivningar
Återförda uppskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets uppskrivningar
Årets avskrivningar på
uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/övervärden
netto
Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Återförd nedskrivning
Omklassificeringar
Årets nedskrivningar
(anskaffningsvärde)
Utgående ackumulerade
ned skrivningar
(anskaffningsvärde)
Redovisat värde
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Byggnader
och mark

Maskiner och
andra tekniska
anläggningar

Inventarier,
verktyg och
installation

Pågående
nyanläggningar och
förskott avseende
materiella AT
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Not 2. Anläggningskategori.
Utöver det som krävs enligt årsredovisningslagen (1995:1554) eller i
förekommande fall lagen (1997:614) om kommunal redovisning, ska
materiella anläggningstillgångar i tillämpliga delar specificeras enligt nedan.
Anskaffningsvärde

Ackumulerade
avskrivningar
enligt plan

Planenligt
restvärde

Värmeproduktionsanläggning
(hetvattenpanna)
Kraftvärmeproduktionsanläggning
Distributionsanläggningar
Övrigt (ska specificeras)
Summa materiella
anläggningstillgångar
Vid angivande av anskaffningsvärde ska för respektive anläggningskategori
en uppdelning göras på:
– Byggnader och mark,
– maskiner och andra tekniska anläggningar,
– inventarier, verktyg och installation samt
– pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar.
I förekommande fall ska även årets uppskrivningar och nedskrivningar
specificeras.
Planenlig avskrivningstid ska anges för respektive anläggningskategori
tillsammans med betydelsefulla ändringar i avskrivningsprinciperna.
Not 3. Leasingavtal.
En beskrivning av leasingavtal rörande produktions- och
distributionsanläggningstillgångar som leasetagaren ingått ska finnas.
Beskrivningen ska innehålla:
– Typ av leasingavtal,
– förekomsten av villkor som ger möjlighet att förvärva objektet eller
förlänga, leasingavtalet och förekomsten av indexklausuler i avtalet,
– redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag,
– en avstämning per balansdagen mellan totala minimileasingavgifter
och deras nuvärden,
– variabla avgifter som ingår i periodens resultat och
– nyttjandeperiod.
Allmänt råd
Utöver vad som krävs enligt årsredovisningslagen (1995:1554) eller i
förekommande fall lagen (1997:614) om kommunal redovisning, bör i
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tillämpliga delar följande poster gällande nettoomsättningen specificeras i
not enligt nedan.
Fjärrvärme (tkr)

Intäkter fjärrvärmeförsäljning
Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk)
Intäkter anslutningsavgifter
Intäkter elcertifikat
Intäkter utsläppsrätter
Övrigt (ska specificeras)

Förvaltningsberättelse
7 § I förvaltningsberättelsen ska följande uppgifter om leverans av värme
och el ingå.
Leverans av värme:
– Levererad värme inom koncernen (MWh),
– levererad värme till intresseföretag (MWh),
– levererad värme inom den juridiska personen (MWh),
– levererad värme externt (MWh) och
– totalt levererad värme exklusive värmeförluster i nätet (MWh).
Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten:
– Levererad el inom koncernen (MWh),
– levererad el till intresseföretag (MWh),
– levererad el inom den juridiska personen (MWh),
– levererad el externt (MWh) och
– totalt levererad el (MWh).
Allmänt råd
Förvaltningsberättelsen bör bestå av följande delar:
– Allmänt om verksamheten, beskrivning av övriga verksamheter som
bedrivs av företaget, ägarförhållanden, ägardirektiv och
prissättningsfilosofi.
– Förhållanden som inte redovisats i resultaträkningen, balansräkningen
eller i noterna men som är viktiga för bedömning av
fjärrvärmeverksamhetens resultat och ställning.
– Händelser av väsentlig betydelse för fjärrvärmeverksamheten som
inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
– Förväntningar avseende den framtida utvecklingen, byte av
redovisningsprincip (i förekommande fall) och miljöinformation.

Drift- och affärsförhållanden
Nät och prisområde
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8 § Nät och prisområde har i dessa föreskrifter samma innebörd som anges
i 41 § första stycket andra meningen respektive 41 § andra stycket
fjärrvärmelagen.
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9 § I 10–16 §§ framgår vilka uppgifter ett fjärrvärmeföretag ska lämna till
tillsynsmyndigheten.
Om inget annat anges ska uppgifterna omfatta fjärrvärmeföretagets senast
avslutade räkenskapsår.
Fjärrvärmeföretagets nät
10 § För respektive nät eller prisområde ska följande uppgifter lämnas.
– Nätnamn och
– kontaktuppgifter för distribution respektive produktion.
Fjärrvärmenätets priser
11 § För respektive nät eller prisområde ska fjärrvärmeföretaget lämna
samma uppgifter som det informerar allmänheten om enligt 4 § tabell 1–4 i
Energimarknadsinspektionens föreskrifter, EIFS (2009:3) om skyldigheten
för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten.
Det är de priser som gäller vid tidpunkten för räkenskapsårets slut som ska
anges.
Produktionen i fjärrvärmenätet
12 § För respektive nät eller prisområde ska följande uppgifter lämnas om
produktionen.
– Total tillförsel av värme (GWh),
– producerad värme i kraftvärmeverk (GWh),
– producerad värme i hetvattenpanna (GWh),
– elproduktion i kraftvärmeverk (GWh),
– investeringar i produktion (SEK) och
– drift- och underhållskostnader för värmeproduktion (SEK), inklusive
kostnader för bränsle.
13 § Fjärrvärmeföretaget ska för respektive fjärrvärmenät eller prisområde
ange bränslesort och den mängd bränsle i GWh som tillförts
kraftvärmeproduktionen respektive hetvattenproduktionen.
Distributionen i fjärrvärmenätet
14 § För respektive nät eller prisområde ska följande uppgifter lämnas om
distributionen.
– Investeringar i fjärrvärmenätet (SEK),
– investeringar i fjärrvärmecentraler som ägs av företaget (SEK),
– drift- och underhållskostnader för fjärrvärmenätet (SEK),
– distributionsnätets ledningslängd (km) och
– distributionsnätets ålder fördelat i procent per årtionde.
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15 § Följande uppgifter om distribution i respektive nät eller prisområde
ska anges för kundkategorierna småhus, flerbostadshus, lokaler (offentliga
och övriga lokaler), samfälligheter och övriga kundkategorier:
– Antal kunder vid räkenskapsårets ingång respektive slut,
– antal leveranspunkter vid räkenskapsårets ingång respektive slut,
– såld värme (GWh),
– intäkt från fasta anslutningsavgifter (SEK),
– intäkt för såld värme (SEK) och
– totalt levererad värme exklusive förluster (GWh).
Kvalitet
16 § Fjärrvärmeföretaget ska för respektive fjärrvärmenät eller prisområde
ange antalet aviserade respektive oaviserade avbrott.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 31 mars 2010. Genom
författningen upphävs Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna
råd (STEMFS 2007:4) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet.
På Energimarknadsinspektionens vägnar

Yvonne Fredriksson
Katarina Abrahamsson
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