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Förord
Denna handbok är framtagen för att underlätta rapportering av årsrapporter,
tariffrapporter och drift- och affärsförhållanden till Energimarknadsinspektionen
(Ei).
Denna handbok uppdateras vid behov. Senaste upplagan finns alltid för
nedladdning på Ei:s webbplats.
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1 Inrapportering
1.1

Inloggning

Neon är Energimarknadsinspektionens (Ei) datasystem för inrapportering av
tariffrapporter, årsrapporter och drift- och affärsförhållanden. Neon skyddas av
användarnamn och lösenord som ska garantera att obehöriga nekas åtkomst. Länk
till Neon finns via Ei:s webbplats.
När du rullar ner lite på förstasidan på Ei:s webbplats hittar du länkarna för
inrapportering, se Figur 1 nedan.
Figur 1 Ei:s webbplats, länkar för rapportering

Klicka på länken E-tjänster. Välj sedan vilken typ av företag som du ska rapportera
för. Klicka därefter på länken för den rapportering som du ska göra, se exempel
nedan i Figur 2.
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Figur 2 Exempel på länkar för rapportering

Det som visas i Figur 2 är exempel på inrapporteringslänkar. När du klickar på
den länk som motsvarar den rapport du ska göra kommer du till en sida med mer
information om rapporteringen, se exempel i Figur 3 nedan. Där finns också länkar
till handböcker, blanketter och liknande dokument du kan behöva.
Figur 3 Inloggning till Neon, exempel

6

När du är klar att logga in klickar du på länken för den rapportering du ska göra,
se exempel på länk som är markerad i Figur 3. När du klickar på länken får du upp
denna bild, se Figur 4 nedan.
Figur 4 Välj Energimarkandsinspektionen

Klicka på Energimarknadsinspektionen. Du får då upp denna bild, se Figur 5
nedan.
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Figur 5 Här fyller man i företagets inloggningsuppgifter

Skriv in ditt användarnamn i det övre fältet (1) och ditt lösenord i det nedre fältet
(2). För att logga in till Neon måste du ange det användarnamn och lösenord som
företaget har fått i ett separat brev.

1.2

Startsida

Då inloggningsuppgifterna är unika har företagen endast tillgång till sina egna
uppgifter. Bland annat går det att ta fram adressuppgifter om det egna företaget,
företagets registrerade kontaktpersoner och tidigare inlämnade rapporter. Neon
ger även en översikt över vilka uppgifter som företaget ska lämna in för
innevarande rapporteringsperiod.
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Figur 6 Startsidan i Neon

För att bestämma vilken typ av rapport man vill jobba med väljer man först i
rullistorna kategori och rapporttyp överst på startsidan i Neon. För drift- och
affärsförhållanden får man välja fjärrvärme i kategori och sedan först ställa sig på
den tomma raden i rullistan för rapporttyp för att sedan välja DoA i samma
rullista.
Navigeringen på startsidan görs med hjälp av menyval. Menyerna ligger längst till
vänster på skärmen. Alla menyerna beskrivs utförligare i kommande kapitel.
Följande menyval är möjliga:
• Startsida - snabbnavigering tillbaka till startsidan i Neon.
• Företagsuppgifter - uppgifter om företaget och kontaktpersoner.
• Lista/Välj - inrapportering av olika rapporter.
• Inlämnade - uppgifter från tidigare år.
• Logga ut - för att avsluta programmet på ett korrekt sätt.
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Längst ned i skärmbilden ligger några ”funktionsknappar”. För att komma åt
dessa måste fönsterstorleken ibland justeras. Detta görs genom att trycka på F11‐
tangenten. Trycker du på F11 en gång till återställs fönsterstorleken till så som den
var innan.
Neon är ett webbläsarverktyg. Det betyder att vissa funktioner t.ex. utskrifter
kräver att pop‐up fönster tillåts i webbläsaren för att fungera. Se kapitel 5 hur du
gör.

1.3

Företagsuppgifter

Under menyvalet företagsuppgifter visas uppgifter om det enskilda företaget.
Adressuppgifterna motsvarar de uppgifter som finns registrerade hos
Bolagsverket. Det är företagets kontaktpersoner som myndigheten i första hand
kontaktar vid förfrågningar. Vi vill därför framhålla vikten av att informationen är
uppdaterad och korrekt. Stämmer inte uppgifterna går det att meddela
myndigheten de nya uppgifterna via e‐post. Använd länken längst ned på
skärmbilden eller kopiera in adressen neon@ei.se i ditt e‐postprogram.
Figur 7 Företagsuppgifter

Ei har som ambition att vidareutveckla elektronisk kommunikation. Vi vill därför
framhålla att uppdaterade och fungerande e‐postadresser är en förutsättning för
ett smidigt och väl fungerande informationsutbyte.
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2 Lista/välj
I beskrivningen har vi, så långt det är möjligt, försökt att följa arbetsflödet i Neon.
Syftet är att förklara funktionerna i Neon och inte att förklara vad de olika posterna
innebär. Här hänvisar vi till företagens egna revisorer alternativt de handböcker
som finns publicerade på Ei:s webbplats.

2.1

Tre energislag

2.1.1

Elnät

Samtliga rapporter skapas utifrån s.k. redovisningsenheter (REL) där varje REL
kan bestå av en, eller vid samredovisning, av flera koncessioner. Det är Ei som tar
beslut om samredovisning. Varje företag kan således ha skyldighet att rapportera
in flera årsrapporter till Ei. De företag som redovisar regionnät har dessutom en
särskild redovisningsenhet (RER) för dessa. För elnätspriser (tariffer) kan dessutom
flera prisgrupper finnas under en övergångsperiod efter att ett
samredovisningsbeslut är fattat.

2.1.2

Naturgas

Samtliga rapporter skapas utifrån s.k. redovisningsenheter (REN). Om
naturgasföretaget bedriver både transmission, distribution och lager finns en
redovisningsenhet för varje del.

2.1.3

Fjärrvärme

Samtliga rapporter skapas utifrån s.k. redovisningsenheter (REF). För
inrapportering av drift‐ och affärsförhållanden skall redovisningen ske per nät
eller prisområde.

2.2

Välj årsrapport och delrapport

Som framgår av Figur 8 har menyvalet ”Lista/Välj” sex undernivåer, flikar. Det är
möjligt att snabbnavigera mellan nivåerna genom att klicka på flikarna men vi
rekommenderar att du följer processflödet som beskrivs i följande avsnitt.
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Figur 8 De redovisningsenheter som ska rapporteras in

Som framgår av Figur 8 kan varje företag vara skyldiga att upprätta flera
rapporter. Börja därför med att klicka på en av redovisningsenheterna i listan så
kommer vyn Delrapporter att öppnas.
Delrapporter fungerar som en startsida för en specifik årsrapport. Här visas vilka
delrapporter som ska rapporteras in. Detta betyder att du återvänder till startsidan
Delrapporter där du kan välja en ny delrapport när en har färdigställts.
Figur 9 Delrapporter för en årsrapport

Delrapportsidan visar alltid aktuellt status för de olika delrapporterna. Längst ned
på skärmbilden hittar ni några ”funktionstangenter”:
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• Skicka uppgifter
• Skriv ut
• Lämna meddelande till Ei
Funktionerna beskrivs mer utförligt i separata kapitel.
Det är från fliken Delrapporter som du väljer vilken delrapport du ska arbeta med
genom att klicka på raden i listan. Neon byter nu automatiskt till flik
Inrapportering där den valda delrapporten visas klar att fyllas i.
Inrapporteringsstrukturen följer ett logiskt flöde. Det innebär att vissa uppgifter
länkas mellan två delrapporter. Delrapporterna bör därför bearbetas i den ordning
de är upplagda i Neon för att detta ska fungera på ett optimalt sätt.
Om alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och sparade kommer statusfältet att
uppdateras till ”J”.

2.3

Inrapportering

Delrapporterna är funktionellt sett lika. Exemplet utgår från en delrapport i
tariffrapporten men beskrivningen är tillämpbar på alla rapporter och
delrapporter.
Några av fälten är låsta och går inte att skriva i. Det innebär att uppgifterna hämtas
från föregående års rapport, att de länkas in via en annan delrapport eller att
uppgiften beräknas baserat på några andra uppgifter som matats in. Om du
använder tabbtangenten för att hoppa mellan fälten, flyttas markören bara till de
fält som ska fyllas i.
Alla fält har en kod, som står närmast före cellen. Använd gärna den som referens
om ni har frågor om hur mallen ska fyllas i.
Uppgifter som är obligatoriska har rödmarkerade ramar runt inmatningsfältet, se
nedan. Dessa släcks allteftersom de fylls i.
När alla uppgifter är ifyllda sparas uppgifter genom att trycka på Spara längst ned
på sidan.
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Figur 10 Exempel på delrapport i tariffrapporten

Gå sedan tillbaka till Delrapporterna genom att använda ”Tillbaka” knappen.
Observera att du måste spara innan du trycker på tillbaka. Inmatade uppgifter
sparas inte automatiskt. Ta därför för vana att kontinuerligt spara inmatade
uppgifter.
Det är först efter det att du har skickat in rapporten till Ei som inmatningscellerna
blir låsta. Handläggarna på myndigheten kan dock se de inmatade värdena så
snart de är sparade. Glöm inte att spara era inmatade uppgifter innan du backar till
”Delrapport”‐fliken.
Fortsätt nu med nästa delrapport.

2.4

Skicka uppgifter

Innan uppgifterna skickas in till myndigheten rekommenderas att rapporten skrivs
ut och granskas. Knappen ”Skriv ut” som ligger längst ned på ”Delrapportsidan”
kan användas för att skriva ut rapporten i PDF-format.
Det är även möjligt att spara rapporten som en PDF-fil och skicka till flera
granskare inom företaget.
Efter det att rapporten har skickats in till Ei är det inte längre möjligt att ändra de
inmatade uppgifterna. Behöver uppgifterna korrigeras måste myndigheten
kontaktas.
Att skicka årsrapporten till Ei sker i tre steg och processen startas genom att klicka
på ”Skicka uppgifter” på sidan som visar alla delrapporter.
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1 En kontroll att samtliga obligatoriska uppgifterna är ifyllda. En lista visar ej
ifyllda delrapporter och fält.
2 Programmet ger ytterligare en varning om uppgifter saknas innan
inskickningen sker.

2.4.1

Steg 1

När du klickar på knappen Skicka uppgifter kommer du först till checklistan. Detta
är samma funktion som beskrivs i avsnitt 2.3.
För att ändra i rapporten måste processen för inlämning först avbrytas genom att
trycka på Till delrapporter som du hittar längst ned på sidan.
Gå annars vidare till nästa steg genom att trycka på knappen Skicka uppgifter.

2.4.2

Steg 2

I nästa steg kontrolleras om alla obligatoriska fält är ifyllda.
För att ändra i rapporten måste processen för inlämning först avbrytas genom att
trycka på Avbryt som du hittar längst ned på sidan.
Gå annars vidare till nästa steg genom att trycka på knappen Fortsätt.
Figur 11 Exempel på obligatoriska fält som saknar värden
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2.4.3

Steg 3

Skicka uppgifter är sista steget i processen. Rapporten sparas nu i slutgiltig version
i Neons databas och kan enbart ändras av Ei:s handläggare.
Figur 12 Obligatoriska uppgifter är inte ifyllda

Efter att rapporten har lämnats in skapas automatiskt en PDF‐utskrift. För att detta
ska kunna fungera krävs att webbläsaren tillåter pop‐up fönster. Fungerar det inte
kan utskriften skapas senare via menyvalet Inlämnade. Se kapitel 3.
Skriv ut PDF‐utskriften och låt samtliga styrelseledamöter skriva under och skicka
in tillsammans med revisorsintyg till Ei. Observera att detta inte gäller
tariffrapporten eller rapporten för drift‐ och affärsförhållanden, där räcker det med
en inskickad rapport via Neon.

2.5

Skriv ut

För att skriva ut i Neon används knappen Skriv ut längst ned på fliken
Delrapporter, se Figur 9. Rapporten skrivs då ut i PDF-format. Du kan använda
utskriftsfunktionen under hela inmatningsflödet för att få ut era uppgifter på
papper, när du så önskar. Observera att skrivarsymbolen längst uppe till höger
som visas när man arbetar i fliken Inrapportering eller Checklista inte fungerar.
För att skriva ut enskilda delrapporten måste man därför använda knappen Skriv
ut på fliken Delrapporter och därefter i PDF-filen välja vilka sidor man vill skriva
ut.
Fältet Checksumma i nedre högra hörnet används för att verifiera att utskriften
överensstämmer med uppgifterna i Neons databas. Denna version av Neon skriver
ut checksumman även om rapporten inte är inskickad.
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2.6

Lämna meddelande till myndigheten

Har du frågor, funderingar eller påpekanden kan du skicka in ett meddelande till
Ei. Detta kan göras genom att använda knappen Lämna meddelande till Ei som du
hittar längst ned på fliken Delrapporter, se Figur 9.
Figur 13 Meddelande til Ei

Neon skapar nu ett tomt meddelande. Skriv in ditt meddelande och vem som är
kontaktperson samt tryck på knappen Skicka. Du kan se alla meddelanden som du
har skickat till Ei nederst på sidan. Om du klickar på ett meddelande kommer hela
meddelandet upp i fönstret. Observera att text du eventuellt skrivit in då
försvinner. Det finns ingen spara funktion utan meddelandet sparas endast när det
är skickat. Det går också bra att skicka vanliga e‐mail till neon@ei.se.
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3 Inlämnande
Inlämnade listar alla rapporter som företaget har lämnat in för de senaste fem åren.
Figur 14 Lista med inlämnade rapporter

3.1

Välj rapport och delrapport

Genom att klicka på en rad på listan kan du se delrapporterna för
redovisningsenheten. Du kan både läsa och skriva ut delrapporterna, men det går
inte att ändra uppgifter i tidigare inlämnade rapporter.
Figur 15 Lista delrapporter

Använd Skriv ut-knappen längst ner på sidan för att få utskrift av hela rapporten.
Klicka på en rad för att se den delrapporten på skärmen. Nu visas rapporten som
den ser ut i Neon. Det innebär att om myndighetens handläggare gjort
förändringar efter att rapporten skickats in syns dessa förändringar.
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4 Logga ut
För att förhindra att sessionen mot Ei lämnas öppen måste sessionen avslutas på
ett korrekt sätt. Detta gör du genom att klicka på menyvalet Logga ut i
vänstermarginalen och sedan bekräfta att fönstret stängs ner.
Den session du haft öppen mot Ei:s databas avslutas nu på ett säkert sätt. Du kan
när som helst logga in igen genom länken från Ei:s webbplats.
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5 Vanliga problem
5.1

Utskriftsproblem

Vissa uppgifter visas i så kallade pop‐up‐fönster. Om din dator är inställd så att
dessa blockeras så måste inställningarna ändras. Detta görs på olika sätt beroende
på vilken webbläsare du använder. Om du inte vet hur du gör, kontakta din ITsupport.
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