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1 (7) Roger Husblad 2023-05-24 

016-16 27 60 roger.husblad@ei.se 

Energimarknadsinspektionens föreskriftsförteckning 2023 

Föreskrifter t.o.m. EIFS 2023:2 medtagna 

El 

Grundförfattning 

EIFS 2013:1 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara 

uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet 

Bemyndigande: 16 § elförordningen (2013:208) 

Grundförfattning 

EIFS 2013:3 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och 

sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten 

Bemyndigande: 18 § 1 elförordningen (2013:208) 

Grundförfattning 

EIFS 2013:4 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information 

avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare 

Bemyndigande: 18 § 2 elförordningen (2013:208) 

Grundförfattning 

EIFS 2013:5 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan 

enligt ellagen 

Bemyndigande: 20 § elförordningen (2013:208) 

Celexnummer: 32009L0072 
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Grundförfattning 

EIFS 2013:6 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

ursprungsmärkning av el 

Bemyndigande: 25 § elförordningen (2013:208) 

Celexnummer: 32009L0028 

Grundförfattning 

EIFS 2013:8 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av avgifter och 

övriga villkor för överföring av el 

Bemyndigande: 22 § 1 elförordningen (2013:208) 

Celexnummer: 32009L0072 

Grundförfattning 

EIFS 2015:3  

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om utformning av tidsplaner avseende 

anslutning av elproduktionsanläggningar 

Bemyndigande: 22 § andra stycket elförordningen (2013:208) 

Celexnummer: 32009L0028 

Grundförfattning 

EIFS 2015:4  

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott 

för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten 

Bemyndigande: 18 § 3 elförordningen (2013.208) 

Ändringsförfattning 

EIFS 2015:9 

Omfattning: ändrad lydelse av 2 kap. 1 §  

Bemyndigande: 18 § 3 elförordningen (2013:208) 
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Grundförfattning 

EIFS 2018:1  

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information innan 

ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut 

Bemyndigande: 24 § 2 elförordningen (2013:208) 

Grundförfattning 

EIFS 2018:2  

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga 

krav för nätanslutning av generatorer 

Bemyndigande: 16 b och 16 d §§ förordning (1994:1806) om systemansvaret för el 

Grundförfattning 

EIFS 2019:3  

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga 

krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna 

kraftparksmoduler 

Bemyndigande: 16 b och 16 d §§ förordning (1994:1806) om systemansvaret för el 

Grundförfattning 

EIFS 2019:6  

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga 

krav för anslutning av förbrukare 

Bemyndigande: 16 b och 16 d §§ förordningen (1994:1806) om systemansvaret för 

el 

Grundförfattning 

EIFS 2019:7  

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av krav på datautbyte 

mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare 

Bemyndigande: 16 d och 16 f §§ förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el 
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Grundförfattning 

EIFS 2022:1 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd för utformning av 

nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet 

Bemyndigande: 21 § elförordningen (2013:208) 

Grundförfattning 

EIFS 2022:5 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att 

rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät 

Bemyndigande: 36 § förordningen (2022:585) om elnätsverksamhet 

Grundförfattning 

EIFS 2022:10 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av elnätsverksamhet  

Bemyndigande: 17 § förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet 

Grundförfattning 

EIFS 2023:1  

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, 

beräkning och rapportering av överförd el 

Bemyndigande: 10, 14, 19–22 och 34 §§ förordningen (1999:716) om mätning, 

beräkning och rapportering av överförd el 

EIFS 2023:2  

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers 

skyldighet att lämna uppgifter om priser och leveransvillkor som tillämpas mot 

elanvändare  

Bemyndigande: 24 § förordningen (2023:242) om leverans av el och 

aggregeringstjänster 
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Naturgasverksamhet 

Grundförfattning 

EIFS 2012:3 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av tariffer och 

metoder som används för att utforma avgifter för anslutning 

Bemyndigande: 20 § naturgasförordningen (2006:1043 

Celexnummer: 32009L0028 

Grundförfattning 

EIFS 2012:6 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan 

enligt naturgaslagen 

Bemyndigande: 19 § naturgasförordningen (2006:1043) 

Celexnummer: 32009L0073 

Grundförfattning 

EIFS 2014:5 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till 

intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek 

Bemyndigande: 6 och 13–14 §§ förordningen (2014:35) om fastställande av 

intäktsram på naturgasområdet 

Celexnummer: 32009L0073 

Grundförfattning 

EIFS 2014:6 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig 

avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag 

Bemyndigande: 4–5 och 9–11 §§ förordningen (2014:35) om fastställande av 

intäktsram på naturgasområdet 

Celexnummer: 32009L0073 
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Ändringsförfattning 

EIFS 2022:2 

Omfattning: ändrad lydelse av 8 § andra stycket 

Bemyndigande: 10 § förordningen (2014:35) om fastställande av intäktsram på 

naturgasområdet 

Grundförfattning 

EIFS 2022:6 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och 

rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar  

Bemyndigande: 17 a, 23 och 25–26 §§ naturgasförordningen (2006:1043) 

Grundförfattning 

EIFS 2022:12 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av naturgasverksamhet 

Bemyndigande: 8 och 18 §§ förordningen (2006:1051) om redovisning och revision 

av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning 

Fjärrvärmeverksamhet 

Grundförfattning 

EIFS 2009:3 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag 

att lämna prisinformation till allmänheten 

Bemyndigande: 1 § fjärrvärmeförordningen (2008:526) 

Grundförfattning 

EIFS 2022:3 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, 

fakturering och tillhandahållande av information om levererad värmeenergi 

(fjärrvärme) 

Bemyndigande: 8 och 9 §§ fjärrvärmeförordningen (2008:526) 
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Grundförfattning 

EIFS 2022:11 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av 

fjärrvärmeverksamhet  

Bemyndigande: 16 § förordningen (2006:1203) om redovisning av 

fjärrvärmeverksamhet och 8 § fjärrvärmeförordningen (2008:526) 

Fjärrkyleverksamhet 

Grundförfattning 

EIFS 2022:4 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, 

fakturering och tillhandahållande av information om bortförd värmeenergi 

(fjärrkyla) 

Bemyndigande: 5 och 6 §§ fjärrkyleförordningen (2022:335) 

 


