
Välkomna till digitalt seminarium om elnätsföretagens 
inrapportering inför tillsynsperioden 2024-2027

Vi startar 10.00.

Var vänlig stäng av din mikrofon och kamera under mötet. 

Ställ gärna frågor via chattfunktionen, så försöker vi besvara så många frågor som möjligt. Frågorna besvaras 

löpande eller i slutet av mötet.

Genom att delta på mötet godkänner du Ei:s hantering av personuppgifter, Personuppgifter -

Energimarknadsinspektionen (ei.se). 

Observera att ditt namn kan vara synligt för Ei och för andra deltagare när du deltar i mötet. Ditt namn visas 

även när du ställer frågor via chattfunktionen och i Teams visningar av deltagare.

Ei kommer inte att spela in mötet, men den presentation som visas kommer i efterhand att publiceras på Ei:s

webbplats.

https://ei.se/om-oss/personuppgifter


Digitalt seminarium om elnätsföretagens 
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Pia Nurmi, Tobias Alkefjärd och Marie-Louise Eriksson



• Kort introduktion 

• Begärda uppgifter för inrapportering RP4 2024-2027

• Inrapportering i praktiken

• Information och dialog

Innehåll



Kort introduktion

Pia Nurmi, Energimarknadsinspektionen



Bakgrund

Ett 

förändrat rättsläge 

kräver att 

metoderna bedöms 

av Ei

Dialog

Ändringar av 

metoder till

RP4

Övergripande 

problem med den 

regulatoriska 

modellen



Vad har hänt under november – december 2022?

Upphävda föreskrifter

Elnätsdagarna, 
Nyhet på Ei:s webbplats, 
Info-möte branschen och 

kundföreträdare

Referensgruppsmöten Begäran om uppgifter 



Begäran om uppgifter

• Begäran om uppgifter 20 december

• Rapportera uppgifter senast 20 april

• Beslut om intäktsramar senast 31 oktober



Begärda uppgifter för inrapportering RP4 2024-2027

Marie-Louise Eriksson, Energimarknadsinspektionen



Översikt av uppgifter som 
ska rapporteras in

• Anläggningstillgångar

• Investeringar/utrangeringar

• Löpande kostnader

• Inkomster från anslutningsavgifter

• Övriga uppgifter

• Anläggningar som finansierats med 

statligt stöd



Anläggningstillgångar 1(4)

• Samma anläggningstillgångar som ingår i 

kapitalbasen som tidigare tillsynsperioden

• Leasade sådana anläggningstillgångar 

rapporteras inte i kapitalbasen

• Anläggningstillgången ingår i kapitalbasen 

från det kalenderhalvår som följer på den 

tidpunkt när tillgången började användas

• När anläggningstillgången slutar användas, 

ingår den inte halvåret efter att den slutat 

användas

• 17 anläggningskategorier – aggregerad nivå 

per kategori och år/halvår



• Anläggningskategorier (totalt 17 st)

• Tillgångar i en nätverksamhet som bedrivs med stöd av nätkoncession för område utan en lägsta tillåten 

spänning 

• Tillgångar i en nätverksamhet som bedrivs med stöd av nätkoncession för linje eller av nätkoncession för 

område med en lägsta tillåtna spänning 

• Andra tillgångar oavsett koncessionsform

• Anläggningstyper

• Utgå från normvärdeslistan 2020-2023 för anläggningstyper och vilken anläggningskategori de tillhör

• Om företaget anser att en anläggningstyp ska tillhöra en annan anläggningskategori än den som anges i 

normvärdeslistan, kan den kategorin användas men förklaring behöver lämnas

• Om anläggningstypen saknas i den normvärdeslistan får företaget göra en egen bedömning om lämplig 

anläggningskategori

Anläggningstillgångar 2(4)



• Kapitalbasen 31 december 2022

• Anläggningarna redovisas i första hand enligt ursprungligt anskaffningsvärde i 

anskaffningsårets prisnivå (anskaffningsårets prisnivå motsvarar drifttagningsåret)

• Saknas förutsättningar för detta ska företaget istället uppskatta anläggningens värde i 

anskaffningsårets prisnivå (anskaffningsårets prisnivå motsvarar drifttagningsåret)

• Ange varför ursprungligt värde saknas och hur det uppskattade värdet har beräknats

• Företaget får själv föreslå vilket värde och hur värdet ska beräknas för att i möjligaste mån avspegla ett 

ursprungligt anskaffningsvärde

• Om normvärdeslistan används - Listan som publicerades för tillsynsperioden 2020-2023

• Om index behöver användas är det Statistiska centralbyråns byggkostnadsindex (BKI) som ska 

användas - Byggkostnadsutvecklingen. Index (scb.se)

• När anskaffningsvärdet innefattar andra tillgångar får fördelning ske utifrån vad som är 

skäligt

Anläggningstillgångar 3(4)

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/byggnadsprisindex-samt-faktorprisindex-for-byggnader/byggkostnadsindex-bki/pong/tabell-och-diagram/byggkostnadsutvecklingen/


Anläggningstillgångar 4(4)

• Företaget ska ange det år som en 

anläggningstillgång ursprungligen börjat användas 

om detta skett före den 1 januari 2011

• Från och med den 1 januari 2011 anges istället 

vilket halvår som anläggningen ursprungligen 

börjat användas

• För anläggningstillgångar där det inte finns 

uppgifter om vilket år anläggningen ursprungligen 

började användas, men där det framgår att 

anläggningen började användas under en viss 

tidsperiod, ska det första året i tidsperioden anses 

vara det året då anläggningen ursprungligen 

började användas 

• Om åldersuppgifter saknas ska även detta anges 



• Investeringar

• Prognos för åren 2023-2027 i 2022 års prisnivå

• Ursprungligt anskaffningsvärde för samtliga anläggningstillgångar

• Redovisas per anläggningskategori och halvårsvis

• År/halvår när anläggningen ursprungligen började användas ska anges

• Utrangeringar

• Prognos för åren 2023-2027 i samma prisnivå som när tillgången 

ursprungligen rapporterats in i kapitalbasen

• Investering 1990 redovisas i 1990 års prisnivå = prognos utrangering i 1990 års 

prisnivå 

• Redovisas per anläggningskategori och halvårsvis

• År/halvår när anläggningen ursprungligen började användas ska anges

Investeringar och utrangeringar 2023-2027



Löpande kostnader

• Prognos för åren 2024-2027 i 2022 

års prisnivå

• För alla löpande kostnader (påverkbara, 

opåverkbara och avbrottsersättning)

• Svenska kraftnät kan redovisa ytterligare 

kostnadsposter

• Inkluderar även sådana tillgångar som inte 

ingår i kapitalbasen men som är tillgångar 

enligt årsredovisningslagen (t.ex. 

kontorsfastigheter och mark)



Inkomster från 
anslutningsavgifter

• Prognos för åren 2024-2027 i 2022 

års prisnivå

• Företaget bedömer själva hur 

prognosen ska göras

• Redovisas per anläggningskategori 

och halvårsvis



Övriga uppgifter –
historiska uppgifter

• Avbrottsersättning till kund över 24 timmar 

oavsett redovisning i årsrapporter för åren 

2018-2021

• Tillgångar som inte ingår i kapitalbasen 

men som är tillgångar enligt 

årsredovisningslagen 

• lämna uppgift om avskrivningar (2018-2021) 

och utgående bokförda värdet 2017-2020)

• Per kalenderår i respektive års prisnivå 



Inrapportering i praktiken

Tobias Alkefjärd, Energimarknadsinspektionen



Inrapportering

• Var ska inrapportering ske? 

• Inriktningen är via KENT Förhandsreglering

• Vad ska minst redovisas och laddas upp? 

• Inrapporteringsfil i Excel-format

• Sannolikt en separat fil för Svenska kraftnät och 

en separat fil för lokal- och regionnätsföretag

• Excel-fil(er) kommer publiceras på Ei:s webbplats

• Vilka extra underlag kan laddas upp? 

• Enbart filer av typerna pdf, xls (Excel) och 

xlsx (Excel) kan bifogas



• Om nätföretaget aldrig tidigare rapporterat i KENT krävs behörighetsansökan

• Görs av nätföretagets firmatecknare 

• En särskild blankett ska användas och lämnas till Ei, kommer finnas på Ei:s webbplats
•

• Firmatecknaren hanterar själv behörigheter i KENT för andra personer, 

rapportörer eller redigerare, knutna till nätföretaget

• En särskild aktiverad knapp för firmatecknare [Hantera behörigheter]

• Byte av firmatecknare ska meddelas till Ei

• Kontroll sker och vid inga oklarheter byter Ei firmatecknaren i alla tre KENT-systemen

Behörigheter KENT Förhandsreglering



Inloggning 
KENT Förhandsreglering

• För att logga in krävs att du har 

giltig mobil BankID samt

• att firmatecknaren har lagt till behörighet 

för dig till systemet

• Inloggning i KENT görs separat för 

varje delsystem 

• Nås via länk från Ei:s webbplats här

• På första sidan i KENT Förhandsreglering 

välj rätt 

• Tillsynsperiod (2024-2027), ReID (REX0XXXX) 

och Rapporttyp (före period)

https://www.ei.se/bransch/foretagensinrapportering/forhandsregleringnatavgifter.4.5fbaa484175c8720dd75b581.html


Administrativa blad

• Ändringshistorik → Enbart för information

• Företagsuppgifter

• Huvudsida → Enbart för information

• Bif. filer med ytterligare uppl

Kapitalbas

• RAB Ansk.värde tom 2022 H2

• RAB AnnanMetod Norm tom 2022H2

• RAB AnnanMetod Övrig tom 2022H2

• Investeringar (ej beg.) 2023-27

• Beg.Invest 2023-27

• Utrang. Ansk.värde 2023-27

• Utrang. AnnanMetod Norm 23-27

• Utrang. AnnanMetod Övrigt 23-27

Blad i inrapporteringsfil (1 av 2)



Löpande kostnader

• Löpande kostn. 2018-2021

• Löpande kostn. 2024-2027 

➢Enbart i filen för lokal- och 

regionnätsföretag

• SvK Löpande kostn. 2024-2027 

➢Enbart i filen för Svenska kraftnät

Anslutningsavgifter

• Anslutn.avgifter 2024-2027

Blad i inrapporteringsfil (2 av 2)



Praktiskt genomgång av 
inrapporteringsfil i Excel



Information och dialog

Pia Nurmi, Energimarknadsinspektionen



• Mer info kommer på ei.se – Projektsida – prenumerera gärna. 

• Andra dokument som kan vara viktigt att känna till i samband med förhandsreglering av 

intäktsramar återfinns även på ei.se - Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för 

tillsynsperiod 2024-2027

• Publicering på webben

• presentationen från dagens seminarie

• Excelfil för inrapportering – nästa vecka

• handbok för inrapportering – senast mitten av februari

• Inrapporteringssystemet öppnar tidigast den 20 mars

• Sista dagen för inrapportering 20 april

• Rimlighetskontroller på inskickat underlag och ev frågor

Vad händer nu?

https://www.ei.se/om-oss/projekt/pagaende/intaktsramar-elnat-2024-2027#query/*
https://www.ei.se/bransch/rapportera-in-uppgifter-till-ei/forhandsreglering-natavgifter/dokument---forhandsreglering-av-intaktsramar-elnat-for-tillsynsperiod-2024-2027


• Dialog med referensgrupp planerad 

under januari – mars

• Frågor kan skickas via e-post: 

forhandsreglering_el@ei.se

Information och dialog

mailto:forhandsreglering_el@ei.se


PAUS

Återsamling klockan 11.05



Tack för att ni deltog!

Prenumerera gärna på sidan om elnätsreglering 2024-2027 för att få nyheter  

direkt i din e-post.

• Gå in på ei.se 

• Välj Prenumerera på våra nyheter

• Skriv i din e-postadress

• Klicka i rutan för Intäktsramar elnät 2024-2027 (under rubriken Pågående projekt)

• Klicka på spara

• Innan vi börjar skicka nyheter till dig behöver du verifiera att mejladressen är din och ge samtycke till hur vi behandlar dina 

personuppgifter.

• Gå till din mejl och klicka på länken du fått.
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