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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av
förgasningsanläggning1
dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 8, 12, 13 och 16–18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.
2 § Den som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet
ska för varje verksamhet upprätta en årsrapport.
Årsrapporten ska innehålla
1. en balansräkning för det aktuella räkenskapsåret samt den från det
närmast föregående räkenskapsåret,
2. en resultaträkning för det aktuella räkenskapsåret samt den från det
närmast föregående räkenskapsåret,
3. noter,
4. en förvaltningsberättelse,
5. upplysningar om koncernbidrag till eller från det företag som bedriver
överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten, och
6. uppgifter om sådant ägartillskott som berör verksamheten.
Årsrapporten ska upprättas för varje räkenskapsår och enligt god redovisningssed.
8 §2 I ingångsbalansräkningen ska det redovisas hur tillgångar, skulder
och eget kapital som ingår i överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheten har beräknats.
Ingångsbalansräkningen ska granskas av en revisor enligt 16 § och ges in
till Energimarknadsinspektionen tillsammans med ett revisorsintyg senast
sju månader efter det första räkenskapsårets början.
Ingångsbalansräkningen ska upprättas enligt god redovisningssed. Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om upprättande av
ingångsbalansräkning.
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12 § I de fall god redovisningssed innebär andra värderingsprinciper i
årsrapporten än vad som gäller i den officiella årsredovisningen ska uppgift
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Senaste lydelse av 3 § 2010:1730.
Senaste lydelse 2007:1325.
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lämnas om vilka justeringar som skett av värdena samt orsaken till
justeringen.
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13 § Ett anläggningsregister för överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet ska upprättas och hållas aktuellt. Registret ska upprättas enligt
god redovisningssed och för varje tillgång som helt eller delvis är avsedd att
stadigvarande brukas eller innehas i överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten.
Anläggningsregistret ska innehålla uppgifter om
1. anskaffningstidpunkt,
2. anskaffningsvärde,
3. avskrivningsplan, och
4. årets planenliga och ackumulerade planenliga avskrivningar.
16 §3 Det intyg som avses i 3 kap. 4 § andra stycket och 4 kap. 4 § andra
stycket naturgaslagen (2005:403) ska ges in till Energimarknadsinspektionen. I intyget ska revisorn ange om årsrapporten upprättats enligt gällande
föreskrifter och i överensstämmelse med god redovisningssed. Sedan
revisorn slutfört sin granskning ska revisorn teckna en hänvisning till intyget
på årsrapporten.
Revisorns granskning omfattar inte den särskilda rapport som enligt 6 §
ska biläggas förvaltningsberättelsen.
När en ingångsbalansräkning har upprättats ska revisorn i intyget särskilt
ange om beräkningen av ingångsvärdena skett enligt god redovisningssed.
17 §4 En bestyrkt kopia av årsrapporten och revisorsintyget ska ha kommit
in till Energimarknadsinspektionen senast sju månader efter räkenskapsårets
utgång.
Med en bestyrkt kopia jämställs ett elektroniskt dokument som har
undertecknats med en elektronisk underskrift.
17 a § Årsrapporten ska undertecknas i enlighet med vad som gäller för
undertecknande av årsredovisningar enligt årsredovisningslagen (1995:1554).
18 §5 Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
1. hur egna och leasade anläggningstillgångar ska specificeras,
2. kompletterande noter om fördelningsprinciper, principer för intern
prissättning och metoder för gränsdragning mellan underhåll och investering,
3. upprättande av nyckeltal för avkastningsmått och finansiella mått,
4. uppställningsform för resultat- och balansräkningar,
5. de uppgifter som ska ingå i den särskilda rapport som ska biläggas
förvaltningsberättelsen, såsom ekonomiska uppgifter, uppgifter om leveranssäkerhet, ledningslängd, personalresurser och de uppgifter i övrigt som
behövs för att kunna bedöma skäligheten i tariffer för överföring och lagring
av naturgas, för tillträde till en förgasningsanläggning samt för att kunna
bedöma olika överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheter, och
6. elektronisk underskrift enligt 17 § andra stycket.
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Denna förordning träder i kraft den 1 november 2022.
På regeringens vägnar
KHASHAYAR FARMANBAR
Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)
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