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Register över Energimarknadsinspektionens författningssamling 

2008 

EIFS 2008:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning 

och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och 

balansansvar1 

2009 

EIFS 2009:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om upphävande av Statens 

energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2003:3) om 

lämnande av vissa uppgifter för bedömning av nättariffers skälighet 

EIFS 2009:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för 

fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten2 

EIFS 2009:3 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för 

fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten3 

2010 

EIFS 2010:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

redovisning av fjärrvärmeverksamhet4 

EIFS 2010:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor 

som tillämpas mot elanvändare (EIFS 2010:2)5 

EIFS 2010:3 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och 

sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten6 

EIFS 2010:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som 

ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet7 

EIFS 2010:5 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i 

elnäten8 

 
1 Ersätter NUTFS 2000:3; ändrad genom EIFS 2014:1; ersatt av EIFS 2014:8. 
2 Ersatt av EIFS 2009:3. 
3 Ersätter EIFS 2009:2. 
4 Ersätter STEMFS 2007:4; ersatt av EIFS 2022:11. 
5 Ersätter STEMFS 2007:8; ändrad genom EIFS 2011:5; ersatt av EIFS 2013:7 (senare ersatt av EIFS 2020:4 och 

EIFS 2023:2). 
6 Ersatt av EIFS 2013:3. 
7 Ersatt av EIFS 2011:2 (senare ersatt av EIFS 2013:1). 
8 Ersätter STEMFS 2007:7; ersatt av 2013:2 (senare ersatt av EIFS 2015:4). 
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EIFS 2010:6 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter 

för att bestämma intäktsramens storlek9 

2011 

EIFS 2011:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad som 

avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva 

nätverksamheten vid fastställande av intäktsram10 

EIFS 2011:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som 

ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet11 

EIFS 2011:3 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, 

beräkning och rapportering av överförd el12 

EIFS 2011:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

ursprungsmärkning av el13 

EIFS 2011:5 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring av 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor 

som tillämpas mot elanvändare (EIFS 2010:2)14 

2012 

EIFS 2012:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring i 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:4) 

om ursprungsmärkning av el15 

EIFS 2012:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring i 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) 

om mätning, beräkning och rapportering av överförd el16 

EIFS 2012:3 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av tariffer 

och metoder som används för att utforma avgifter för anslutning 

EIFS 2012:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

redovisning av nätverksamhet17 

 
9 Ersatt av EIFS 2015:1 (senare ersatt av EIFS 2019:1). 
10 Ersatt av EIFS 2015:5 (senare ersatt av EIFS 2019:4). 
11 Ersätter EIFS 2010:4; ersatt av EIFS 2013:1. 
12 Ersätter STEMFS 2007:5; ändrad genom EIFS 2012:2, EIFS 2014:7 och EIFS 2015:7; ersatt av EIFS 2016:2. 
13 Ändrad genom EIFS 2012:1; ersatt av EIFS 2013:6. 
14 Ersatt av EIFS 2013:7 (senare ersatt av EIFS 2020:4 och EIFS 2023:2). 
15 Ersatt av EIFS 2013:6. 
16 Ersatt av EIFS 2016:2. 
17 Ersätter NUTFS 1995:1 (ändrad genom NUTFS 1998:1); ändrad genom EIFS 2015:10 och EIFS 2020:2; ersatt av 

EIFS 2022:10. 
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EIFS 2012:5 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

övervakningsplan enligt ellagen18 

EIFS 2012:6 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

övervakningsplan enligt naturgaslagen19 

2013 

EIFS 2013:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som 

ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet20 

EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i 

elnäten21 

EIFS 2013:3 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och 

sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i 

elnäten22  

EIFS 2013:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till 

elanvändare23 

EIFS 2013:5 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

övervakningsplan enligt ellagen24 

EIFS 2013:6 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

ursprungsmärkning av el25 

EIFS 2013:7 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor 

som tillämpas mot elanvändare26 

EIFS 2013:8 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av avgifter 

och övriga villkor för överföring av el27 

 
18 Ersätter STEMFS 2006:5; ersatt av EIFS 2013:5. 
19 Ersätter STEMFS 2006:6. 
20 Ersätter EIFS 2011:2. 
21 Ersätter EIFS 2010:5; ersatt av EIFS 2015:4. 
22 Ersätter EIFS 2010:3. 
23 Ersätter STEMFS 2007:2. 
24 Ersätter EIFS 2012:5. 
25 Ersätter EIFS 2011:4 (ändrad genom EIFS 2012:1). 
26 Ersätter EIFS 2010:2 (ändrad genom EIFS 2011:5); ändrad genom EIFS 2015:8 och EIFS 2020:1; ersatt av EIFS 

2020:4 (senare ersatt av EIFS 2023:2). 
27 Ersätter NUTFS 1999:1. 
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2014 

EIFS 2014:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring 

av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 

2008:1) om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan 

om leverans och balansansvar28 

EIFS 2014:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, 

rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme)29 

EIFS 2014:3 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om upphävande av Statens 

energimyndighets föreskrifter (NUTFS 2000:4) om offentliggörande av 

avgifter och övriga villkor för transporterad naturgas 

EIFS 2014:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om upphävande av Statens 

energimyndighets föreskrifter (NUTFS 2000:7) om avgiftsrapport med 

uppgift att ligga till grund för naturgasavgift 

EIFS 2014:5 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag 

till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens 

storlek 

EIFS 2014:6 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en 

rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag30 

EIFS 2014:7 Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och 

rapportering av överförd el31 

EIFS 2014:8 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning 

och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och 

balansansvar32 

2015 

EIFS 2015:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om nätkoncessionshavares 

förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma 

intäktsramens storlek33 

EIFS 2015:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en 

rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag34 

 
28 Ersatt av EIFS 2014:8. 
29 Ersatt av EIFS 2022:3. 
30 Ändrad genom EIFS 2022:2. 
31 Ersatt av EIFS 2016:2. 
32 Ersätter EIFS 2008:1 (ändrad genom EIFS 2014:1); ändrad genom EIFS 2020:3; ersatt av EIFS 2022:6. 
33 Ersätter EIFS 2010:6; ändrad genom EIFS 2016:1; ersatt av EIFS 2019:1. 
34 Ersatt av EIFS 2019:2. 



 Roger Husblad 2023-05-24 

016-16 27 60 roger.husblad@ei.se 
5 (8) 

 
 

 

 

 

E
i 
1

0
0

0
 v

-1
.0

 2
0

1
7

-0
6

-2
0

 

EIFS 2015:3 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om utformning av tidsplaner 

avseende anslutning av elproduktionsanläggningar 

EIFS 2015:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera 

elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten35 

EIFS 2015:5 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med 

kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid 

fastställande av intäktsram36 

EIFS 2015:6 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett 

effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram37 

EIFS 2015:7 Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av 

överförd el38 

EIFS 2015:8 Föreskrifter och allmänna råd om ändring av 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) 

om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och 

leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare39 

EIFS 2015:9 Föreskrifter om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter 

(EIFS 2015:4) om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av 

leveranssäkerheten i elnäten 

EIFS 2015:10 Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av 

nätverksamhet40 

2016 

EIFS 2016:1 Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 

2015:1) om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av 

uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek41 

EIFS 2016:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, 

beräkning och rapportering av överförd el42 

 
35 Ersätter EIFS 2013:2; ändrad genom EIFS 2015:9. 
36 Ersätter EIFS 2011:1; ersatt av EIFS 2019:4. 
37 Ersatt av EIFS 2019:4. 
38 Ersatt av EIFS 2016:2. 
39 Ersatt av EIFS 2020:4 (senare ersatt av EIFS 2023:2). 
40 Ersatt av EIFS 2022:10 
41 Ersatt av EIFS 2019:1. 
42 Ersätter EIFS 2011:3 (ändrad genom EIFS 2012:2, EIFS 2014:7 och EIFS 2015:7); ändrad genom EIFS 2017:1 och 

EIFS 2019:8; ersatt av EIFS 2023:1. 
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2017 

EIFS 2017:1 Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av 

överförd el 

2018 

EIFS 2018:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut 

EIFS 2018:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt 

tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer 

2019 

EIFS 2019:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för 

att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag43 

EIFS 2019:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för 

elnätsföretag44 

EIFS 2019:3 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt 

tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och 

likströmsanslutna kraftparksmoduler 

EIFS 2019:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med 

kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt 

utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram45 

EIFS 2019:5 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för 

mätsystem och mätutrustning46 

EIFS 2019:6 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt 

tillämpliga krav för anslutning av förbrukare 

EIFS 2019:7 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av krav på 

datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare 

EIFS 2019:8 Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av 

överförd el 

 
43 Ersätter EIFS 2015:1 (ändrad genom EIFS 2016:1); upphävd genom EIFS 2022:7. 
44 Ersätter EIFS 2015:2; upphävd genom EIFS 2022:8. 
45 Ersätter EIFS 2015:5 och EIFS 2015:6; upphävd genom EIFS 2022:9. 
46 Ersatt av EIFS 2023:1. 
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2020 

EIFS 2020:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring i 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2013:7) om 

elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor 

som tillämpas mot elanvändare47 

EIFS 2020:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring i 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) 

om redovisning av nätverksamhet48 

EIFS 2020:3 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring i 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) 

om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas samt 

anmälan om leverans och balansansvar49 

EIFS 2020:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor 

som tillämpas mot elanvändare50 

2022 

EIFS 2022:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd för 

utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet 

EIFS 2022:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring i Energimarknads-

inspektionens föreskrifter (EIFS 2014:6) om skäliga kostnader och en rimlig 

avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag 

EIFS 2022:3 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, 

fakturering och tillhandahållande av information om levererad 

värmeenergi (fjärrvärme)51 

EIFS 2022:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, 

fakturering och tillhandahållande av information om bortförd 

värmeenergi (fjärrkyla) 

EIFS 2022:5 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

skyldighet att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät 

EIFS 2022:6 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning 

och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och 

balansansvar52 

 
47 Ersatt av EIFS 2020:4 (senare ersatt av EIFS 2023:2).. 
48 Ersatt av EIFS 2022:10. 
49 Ersatt av EIFS 2022:6. 
50 Ersätter EIFS 2013:7 (ändrad genom EIFS 2015:8 och EIFS 2020:1); ersatt av EIFS 2023:2. 
51 Ersätter EIFS 2014:2. 
52 Ersätter EIFS 2014:8 (ändrad genom EIFS 2020:3). 
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EIFS 2022:7 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om upphävande av 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2019:1) om insamling av 

uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag 

EIFS 2022:8 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om upphävande av 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2019:2) om beräkning av 

intäktsram för elnätsföretag 

EIFS 2022:9 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om upphävande av 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2019:4) om vad som avses med 

kvaliteten i nätverksamheten och vad som avser med ett effektivt 

utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram 

EIFS 2022:10 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av 

elnätsverksamhet53 

EIFS 2022:11 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av 

fjärrvärmeverksamhet54 

EIFS 2022:12 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av 

naturgasverksamhet55 

2023 

EIFS 2023:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, 

beräkning och rapportering av överförd el56 

EIFS 2023:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter om priser och 

leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare57 

Förkortningar 

NUTFS Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling 

STEMFS Statens energimyndighets författningssamling 

 
53 Ersätter EIFS 2012:4 (ändrad genom EIFS 2015:10 och EIFS 2020:2). 
54 Ersätter EIFS 2010:1. 
55 Ersätter STEMFS 2006:3. 
56 Ersätter EIFS 2016:2 (ändrad genom EIFS 2017:1 och EIFS 2019:8) och EIFS 2019:5. 
57 Ersätter EIFS 2020:4. 


