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Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Digital
inlämning av uppgifter
Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap,
en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla
energibranschen – till nytta för alla.
Sammanfattning

•

Energiföretagen tillstyrker förslagen rörande ändring i
redovisningsförordningar angående digital hantering av årsrapporter och
revisorsintyg.

•

Energiföretagen avstyrker förslaget att kravet på bestyrkt
fastighetsägarförteckning ska finnas kvar.

•

Energiföretagen tillstyrker förslag till ändring i redovisningsförordningar
angående uppgifter som Ei samlar in.

Energiföretagens ställningstagande
Förslag till ändring i redovisningsförordningar angående digital hantering av
årsrapporter och revisorsintyg

Energiföretagen delar Energimarkandsinspektionens (Ei:s) uppfattning att
nuvarande regelverk innebär en onödig dubbelhantering. Kravet på underskrifter
och bestyrkta kopior som finns idag innebär att företagen först redovisar
uppgifterna i det elektroniska system som Ei tillhandahåller och därefter även
skickar in uppgifterna i pappersform till Ei.
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Energiföretagen välkomnar därför att formkraven som finns i
redovisningsförordningarna för elnäts- och naturgasföretag kompletteras med en
digital hantering. I rapport föreslås en möjlighet att lämna in handlingarna
elektroniskt och bemyndiganden för Ei att meddela föreskrifter om hur handlingar
får ges in till Ei samt förfarandet vid elektronisk överföring i
redovisningsförordningarna. Energiföretagen tillstyrker detta eftersom det
kommer leda till minskad onödig administration.
Förslag till ändring i förordningar som reglerar tillstånd

Energiföretagen anser inte att kravet på bestyrkt fastighetsägarförteckning är
motiverat. Precis som Ei skriver i rapporten är fastighetsägarförteckningen ett
viktigt underlag för att kunna fastställa sakägarkretsen. I rapporten konstateras
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även att den som medvetet bestyrker en handling som skiljer sig från originalet
gör sig skyldig till brottet osant intygande.
Precis som framhålls i rapporten är sakägares möjlighet att göra sig hörda under
processen en förutsättning för att utredningen ska kunna läggas till grund för
beslut. Energiföretagen bedömer att det är ett fullt tillräckligt incitament för att
nät- och gasföretag ska lämna korrekta uppgifter i detta avseende.
Energiföretagen anser inte heller att Ei visat på någon omständighet som gör att
bestyrkt fastighetsägarförteckning är särskilt motiverat i just koncessionsärenden.
Samma betydelse av en korrekt identifierad sakägarkrets finns även i
miljöbalksärenden, ärenden enligt Vägförordningen osv. Lagstiftningar som inte
innehåller något motsvarande krav på bestyrkt fastighetsägarförteckning.
Att utmönstra kravet på bestyrkt fastighetsägarförteckning skulle öka
möjligheterna att införa andra legitimeringsmetoder än BankID. I dagsläget saknar
flertalet bolag fortfarande möjlighet att använda E-tjänsten mot bakgrund av
svårigheter att ge berörd personal behörighet att ansöka digitalt. Ska den nya
tjänsten fullt ut leva upp till ambitionerna om användarvänlighet bör det
övervägas att införa alternativa identifieringsmetoder.
Förslag till ändring i redovisningsförordningar angående uppgifter som Ei samlar
in

Energiföretagen delar Ei:s bedömning att den detaljnivå som
finansieringsanalyserna är på idag är inte nödvändig. I framtiden kan Ei i stället
hämta uppgifter från resultat- och balansräkningar samt noter i årsrapporterna
för sina utredningar och analyser. Energiföretagen tillstyrker förslaget att ta bort
kravet på finansieringsanalys, vi bedömer att det kommer att minska den
administrativa bördan.

Gunilla Andrée
Enhetschef Stab & medlemsdialog
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