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YTTRANDE
2018-07-31

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Energimarknadsinspektionens rapporter – Inrapportering av
elnätsverksamhet (Ei R2018:03), inrapportering av fjärrvärmeverksamhet
(Ei R2018:04) samt inrapportering av överföring av naturgas, lagring av
naturgas och drift av förgasningsanläggning (Ei R2018:05)
Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovannämnda rapporter på remiss.
Mot bakgrund av BFN:s verksamhetsområde har nämnden inga redovisningsmässiga
synpunkter att framföra på förslagen i betänkandet/promemorian.
Däremot anser nämnden att förslagen som läggs fram har en del oklara formuleringar vilka
leder till tolkningssvårigheter vid tillämpningen. Jämfört med nu gällande förordningar ser
BFN inte att de föreslagan ändringarna leder till någon förenkling för företagen som ska
tillämpa reglerna. BFN anser vidare att förslagen skulle vinna på att gås igenom av en
språkgranskare så att språket bli korrekt och enhetligt.
Särskilda synpunkter på förslaget 1 §
1 § andra stycket innehåller en bestämmelse om att årsredovisningslagen (1995:1554),
bokföringslagen (1999:1078) och lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska följas om
inget annat följer av förordningen.
Enligt BFN behöver det specificeras i vilken utsträckning årsredovisningslagen (1995:1554),
bokföringslagen (1999:1078) och lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska följas. Är
syftet med andra stycket att ange att en viss lag ska tillämpas även i sammanhang då lagen
inte är direkt tillämplig bör det specificeras tydligt. Och om endast vissa av lagens
bestämmelser ska tillämpas när årsrapporten upprättas bör det anges vilka bestämmelser som
ska tillämpas, se t.ex. 6 kap. 4 § BFL.
Särskilda synpunkter på förslaget 7 §
I 7 § regleras att utöver vad som följer av god redovisningssed ska vissa uppgifter lämnas.
Enligt BFN:s mening leder formuleringen till tolkningssvårigheter och det är oklart vilka
uppgifter som ska lämnas.
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Detta yttrande har beslutats av BFN:s kanslichef Stefan Pärlhem efter föredragning.

Stefan Pärlhem
kanslichef
Eva Sundberg
föredragande
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