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Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna 
råd om redovisning av överföring av naturgas, lagring 
av naturgas och drift av förgasningsanläggning; 

 

beslutade den 13 oktober 2006. 

Med stöd av 8 och 18 §§ förordningen (2006:1051) om redovisning och revi-

sion av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning

föreskrivs följande. 

 

Inledande bestämmelser 

 

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ingångsbalansräkning, års-

rapport och särskild rapport. 

I dessa föreskrifter avses med:

1. Transmissionsledning; ledning för överföring av naturgas från inmat-

ningspunkt i det överliggande nätet fram till den första mät- och/eller

regleringsstationen ansluten till distributionsnätet.

2. Distributionsledning; ledning för överföring av naturgas från den första

mät- och/eller reglerstationen fram till uttagspunkt.

3. Gränspunkt; den punkt där en distributionsledning ansluter till transmis-

sionsnätet eller där timvis mätning utföres i transmissionsledning.

4. Inmatningspunkt; den punkt där naturgas förs in i det svenska naturgas-

systemet från ett annat lands naturgassystem, en produktionsanläggning,

ett lager eller en LNG-terminal.

5. Uttagspunkt; den punkt där naturgas tas ut till en slutförbrukare eller la-

ger. Till uttagspunkter hör även anläggningar som utgör en del av natur-

gasnätet och som har egen förbrukning.

6. Lagerpunkt; den punkt där naturgas tas ut till eller matas in från en lag-

ringsanläggning för naturgas.

7. Förgasningsanläggning; anläggning för förgasning av kondenserad na-

turgas som är ansluten till naturgassystemet.

 

Ingångsbalansräkning 

1 §

 

Ingångsbalansräkning för transmissions-, distributions-, lagrings- eller

förgasningsverksamhet skall upprättas enligt god redovisningssed som den

tillämpas i aktiebolagslagen vad det gäller kraven på innehåll, uppställnings-

form och värdering i balansräkningen ingående poster. 
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2 §

 

Om transmissions-, distributions-, lagrings- eller förgasningsverksam-

heten bedrivs som rörelsegren tillsammans med annan verksamhet och den

juridiska personens balansräkning därmed fördelats, skall detta ske på ett

rättvisande sätt så att ingångsbalansräkningen redovisar de tillgångar, skul-

der, obeskattade reserver, avsättningar och eget kapital som är hänförliga till

transmissions-, distributions-, lagrings- eller förgasningsverksamheten. Prin-

ciperna för fördelning skall ingående beskrivas och motiveras för varje ba-

lanspost med angivande av hur fördelningen har skett. Upplysningarna skall

lämnas i noter. 

 

3 §

 

Om transmissions-, distributions-, lagrings- eller förgasningsverksam-

heten bedrivs som rörelsegren tillsammans med annan verksamhet och den

juridiska personens balansräkning därmed fördelats, skall uppgift om hela

den juridiska personens offentliga balansräkning redovisas enligt följande

uppställning: 

 

Tabell 1 Materiella anläggningstillgångar

4 §

 

Materiella anläggningstillgångar skall i tillämpliga delar specificeras

enligt följande:

 

Tabell 2

 

Exempel: del av

ingångsbalans-

räkning

Trans-

mission

Distri-

bution

Lagrings-

anläggning

Förgasnings-

anläggning

Övrig

verksamhet

Totalt för 

den jur. 

personen

Byggnader och 

mark

Maskiner och

andra tekniska

anläggningar 

Inventarier,

verktyg och

installationer

Pågående

nyanläggningar

Summa materiella 

anläggnings-

tillgångar

 

Anläggningskategori tkr

Transmissionsledningar

Distributionsledningar

Mät- och reglerstationer 

Reglerstationer

Linjeventilstationer 

Sektioneringsventiler

Rensdonstationer 

Kompressorstationer 

Övrigt (skall specificeras) 
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Varje anläggningskategori enligt ovan skall specificeras enligt följande: 

 

Tabell 3 

 

Följande uppgifter skall i förekommande fall anges per anläggningskategori: 

1. Om uppskrivningar och nedskrivningar har skett inom koncernen eller

ett närstående företag, före en försäljning till transmissions-, distribu-

tions-, lagrings- eller förgasningsverksamheten; 

–  uppskrivet belopp; 

–  ackumulerade avskrivningar på uppskrivet belopp; 

–  nedskrivet belopp. 

2. Om anläggningstillgångar förvärvats från koncernföretag eller från när-

stående företag till transmissions-, distributions-, lagrings- eller förgas-

ningsverksamheten skall belopp avseende säljarens utgående planenliga

restvärde vid försäljningstidpunkten respektive försäljningspriset anges. 

Uppgifter enligt punkterna 1. och 2. skall lämnas i de fall transaktionerna ut-

förts inom tre år före det första räkenskapsår det föreligger skyldighet att

upprätta ingångsbalansräkning. 

 

Årsrapport 

 

Allmänt om årsrapport 

 

5 §

 

Årsrapport för naturgasverksamhet skall upprättas enligt god redovis-

ningssed som den tillämpas av aktiebolag vad det gäller kraven på uppställ-

ningsform och värdering i balansräkningen ingående poster. 

 

Balansräkning

 

6 §

 

Uppställningsform för balansräkning enligt årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas.

 

7 §

 

Följande poster, utöver vad som krävs enligt årsredovisningslagen

(1995:1554), skall i tillämpliga delar specificeras i not:

– Räntebärande skulder

– Bokslutsdispositioner

– Förändring av eget kapital

 

Exempel: Mät- och

reglerstation 

Byggnader 

och mark 

Maskiner och 

tekniska

anläggningar 

Inventarier, 

verktyg och

installationer

Pågående ny-

anläggningar och 

förskott avseende 

mat. anläggnings-

tillg.

Anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar 

Ingående uppskrivningar 

Ingående nedskrivningar 

Ingående planenligt

restvärde 
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Resultaträkning

 

8 §

 

Uppställningsform 1 för resultaträkning (rapportform med kostnads-

slagsindelning) enligt årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas. 

 

9 §

 

Följande poster, utöver vad som krävs enligt årsredovisningslagen

(1995:1554), skall i tillämpliga delar specificeras i not:

– Transiteringsintäkter 

– Anslutningsavgifter

– Engångsintäkter

 

Noter 

 

10 §

 

I noter skall följande tilläggsupplysningar lämnas. 

1. Beskrivning och motivering av de principer som använts för att till trans-

missions-, distributions-, lagrings- eller förgasningsverksamheten fördela in-

täkter och kostnader samt tillgångar, skulder, obeskattade reserver, avsätt-

ningar och eget kapital som inte är direkt hänförbara till specifik rörelsegren.

 2. Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor

och tjänster som berör transmissions-, distributions-, lagrings- eller förgas-

ningsverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar.

3. Beskrivning av de metoder som används för gränsdragning mellan under-

hållskostnader och investeringar. Vid kombinerat underhåll och värde-

höjande förbättring skall de principer som används för gränsdragning mellan

underhållskostnader och investeringar beskrivas. 

4. Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar

som leasetagaren ingått. Beskrivningen skall innehålla:

– Typ av leasingavtal

– Förekomsten av villkor som ger möjlighet att förvärva objektet eller för-

länga leasingavtalet och förekomsten av indexklausuler i avtalet

– Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag

– En avstämning per balansdagen mellan totala minimileasingsavgifter och

deras nuvärden 

– Variabla avgifter som ingår i periodens resultat

– Det sammanlagda beloppet per balansdagen av framtida minimileasings-

avgifter för icke uppsägningsbara avtal som avser objekt som vidare-

uthyrts

– Nyttjandeperiod
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5. Kostnader skall specificeras enligt följande:

 

Tabell 4

 

Följande definitioner skall användas för att fördela kostnaderna:

Kostnader för överliggande nät – kostnader som nätägaren har för trans-

porttjänster i överliggande nät.

Kostnader för drift – kostnader för driftpersonal, driftövervakning, drift-

övervakningssystem, driftlokaler m.m. 

Kostnader för förebyggande underhåll – kostnader för planerade under-

hållsinsatser i ledningsnät, stationer, gasinstallationer/anslutningar och gas-

apparater i kundanläggningar, läckagesökning, andra förebyggande under-

hållsaktiviteter. Underhållet sker primärt som planerade avbrott, om så krävs

för insatsernas genomförande.

Kostnader för avhjälpande underhåll – kostnader för felavhjälpande un-

derhållsinsatser och reparationer. Insatserna sker efter oplanerade avbrott.

Kostnader för mätning, avräkning relaterade till balans – kostnader relate-

rade till balansavstämning, balansavräkning och rapportering av mätvärden

till systembalansansvarig

Kostnader för mätning, avräkning relaterade till kund – exempelvis kost-

nader för kundbyten och mätaravläsning, kostnader för fakturering, underlag

för faktureringen och kontroll.

Kostnader för verksamhetsutveckling – projektkostnader som inte aktive-

ras i investeringen.

Kostnader för övrig administration – central administration för ekonomi,

personal, kundtjänst och ledningsarbete m.m.

Kostnader för leasing – anläggningstillgångar – skall inkludera finansiellt

leasingavtal, sale and lease back avtal, operativt leasingavtal.

 

Kostnadsspecificering

 

tkr

Kostnader för överliggande nät

Kostnader för drift

Kostnader för förebyggande underhåll

Kostnader för avhjälpande underhåll

Kostnader för mätning, avräkning relaterade till balans

Kostnader för mätning, avräkning relaterade till kund 

Kostnader för verksamhetsutveckling

Kostnader för övrig administration

Kostnader för leasing – anläggningstillgångar

Övriga kostnader (skall specificeras):
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6. Materiella anläggningstillgångar skall i tillämpliga delar, utöver vad som

krävs enligt årsredovisningslagen (1995:1554), specificeras enligt följande: 

 

Tabell 5 

 

Anläggningskategori tkr

Transmissionsledningar

Distributionsledningar 

Mät- och reglerstationer (MR stationer)

Reglerstationer

Linjeventilstationer 

Sektioneringsventiler

Rensdonstationer 

Kompressorstationer 

Övrigt (skall specificeras) 
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7. Varje anläggningskategori enligt ovan skall dessutom specificeras enligt

följande: 

 

Tabell 6

 

8. Anskaffningsvärde på materiella anläggningstillgångar skall grupperas ef-

ter anskaffningsår och avskrivningstid.

 

Exempel: Mät- och reglerstation

 

Byggnader 
och mark

Maskiner och 
tekniska
anläggningar 

Inventarier, 
verktyg och
installationer 

Pågående
nyanläggningar 
och förskott
avseende mat. AT

 

1

 

Ingående anskaffningsvärde 

Inköp (ej fusionerade värden) 

Försäljning och utrangeringar  

Omklassificeringar

(ej fusionerade värden)

 

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

 

Ingående avskrivningar 

Inköp, avskrivning

Försäljning och utrangeringar  

Omklassificeringar 

Årets avskrivningar 

 

Utgående ackumulerade
avskrivningar 

 

Ingående uppskrivning

(och fusionerade övervärden)

Försäljning och utrangeringar  

Omklassificeringar 

fusionerade övervärden) 

Årets uppskrivningar

Årets nedskrivningar 

Årets avskrivningar på uppskrivet

belopp

 

Utgående ackumulerade
uppskrivningar/övervärden netto

 

 

 

Ingående nedskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Återförd nedskrivning 

Omklassificeringar 

Årets nedskrivningar

(anskaffningsvärde) 

 

 

Utgående ackumulerade nedskriv-
ningar (anskaffningsvärde) 

Utgående planenligt restvärde

 

1

 

 anläggningstillgångar
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Förvaltningsberättelse 

 

11 §

 

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över

utvecklingen av respektive naturgasgrens verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen skall upprättas i överensstämmelse med årsredovis-

ningslagen (1995:1554). 

 

Särskild rapport 

12 §

 

Den särskilda rapporten, som enligt 6 § redovisningsförordningen

(2006:1051) skall bifogas förvaltningsberättelsen, skall innehålla följande

upplysningar avseende transmissionsverksamhet. 

1. Anläggningar 

1.1 Ledningslängd i kilometer för transmissionsledning 

1.2 Antal mät- och reglerstationer med tryckreducering från 80 bar 

1.3 Antal övriga mät- och reglerstationer 

2. Överföring 

2.1 Totalt antal uttagspunkter för transmissionsledning 

2.2 Totalt antal gränspunkter för transmissionsledning 

2.3 Totalt antal lagerpunkter för transmissionsledning 

3. Volymer 

3.1 Överförd volym angiven i Nm

 

3

 

 för transmissionsledning 

3.2 Överförd energimängd angiven i MWh för transmissionsledning 

4. Intäkter 

4.1 Totala intäkter avseende uttagspunkter för transmissionsledning 

4.2 Totala intäkter avseende gränspunkter för transmissionsledning 

5. Uttagspunkter

5.1 Totalt antal uttagspunkter till vilka transport av naturgas ägt rum under

räkenskapsåret

 

13 §

 

Den särskilda rapporten som enligt 6 § redovisningsförordningen

(2006:1051) skall bifogas förvaltningsberättelsen, skall innehålla följande

upplysningar avseende distributionsverksamhet.

1. Anläggningar 

1.1 Ledningslängd i kilometer för distributionsledning 

1.2 Antal mät- och reglerstationer 

2. Överföring 

2.1 Totalt antal uttagspunkter för distributionsledning 

2.2 Totalt antal gränspunkter för distributionsledning 

2.3 Totalt antal lagerpunkter för distributionsledning 

3. Volymer 

3.1 Överförd volym angiven i Nm

 

3

 

 för distributionsledning 

3.2 Överförd energimängd angiven i MWh för distributionsledning 
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4. Intäkter 

4.1 Totala intäkter avseende uttagspunkter för distributionsledning 

4.2 Totala intäkter avseende gränspunkter för distributionsledning 

5. Uttagspunkter

5.1 Totalt antal uttagspunkter till vilka transport av naturgas ägt rum under

räkenskapsåret

 

14 §

 

Den särskilda rapporten som enligt 6 § redovisningsförordningen

(2006:1051) skall bifogas förvaltningsberättelsen, skall innehålla följande

upplysningar avseende lagringsverksamhet.

1. Anläggningar

1.1 Lagringskapacitet angivet i Nm

 

3

 

 

1.2 Maximalt tryck angivet i bar 

2. Överföring 

2.1 Totalt antal kunder 

3. Volymer 

3.1 Överförd gasvolym angiven i Nm

 

3

 

 

 

Särskild granskning

 

Allmänt råd om utformning av revisorsintyg avseende ingångsbalansräkning

 

Intyg för _________, org. nr_________, avseende redovisning av transmis-

sions-, distributions-, lagrings- eller förgasningsverksamhet för ingående ba-

lansen per 20xx-xx-xx.

I egenskap av revisor(er) i NN för transmissions-/ distributions-/ lagrings-/

förgasningsverksamheten har jag (vi) granskat att ingående balansen har

upprättats enligt förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av

överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanlägg-

ning samt Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2006:3) och all-

männa råd om redovisning och revision av verksamhet avseende överföring

av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning;

Granskningen ger inte anledning till någon erinran. 

/Alternativt/ 

Granskningen ger anledning till följande kommentar(er):

Datum

………………..

Namnförtydligande

Auktoriserad(e) revisor(er) / godkänd(a) revisor(er) 



 

10

 

Information om STEMFS

 

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos

myndighetens förlag, fax 016-544 22 59, e-post: forlaget@stem.se
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Allmänt råd om utformning av revisorsintyg avseende årsrapport 

 

Intyg för _________, org. nr_________, avseende årsrapport för redovisning

av transmissions-/ distributions-/ lagrings-/ förgasningsverksamheten för rä-

kenskapsåret 20xx.

I egenskap av revisor(er) i NN för transmissions-/ distributions-/ lagrings-/

förgasningsverksamheten har jag (vi) granskat NN:s årsredovisning för år

20xx i enlighet med god revisionssed och avlämnat revisionsberättelse 20xx-

xx-xx. 

Årsrapporten är upprättad enligt 3 kap. 3 §/4 kap. 3 § naturgaslagen

(2005:403), förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av över-

föring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

samt Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2006:3) och allmänna

råd om redovisning och revision av verksamhet avseende överföring av na-

turgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning och har häm-

tats ur NN:s räkenskaper som har granskats av mig(oss).

Vid granskningen har inte framkommit något som tyder på att NN:s redovis-

ningsrutiner och internkontrollsystem inte är så utformade att den avlämnade

årsrapporten endast omfattar samtliga intäkter och kostnader samt tillgångar,

avsättningar och skulder samt eget kapital som har samband med den be-

drivna transmissions-/ distributions-/ lagrings-/ förgasningsverksamheten.

/Alternativt/

Granskningen ger anledning till följande kommentar(er):

Datum

………………..

Namnförtydligande

Auktoriserad(e) revisor(er) / godkänd(a) revisor(er) 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2006, då myndighetens fö-

reskrifter (STEMFS 2001:1) om redovisning och revision av verksamhet av-

seende överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning

upphör att gälla.

HÅKAN HEDEN  

Dana Pettersson
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