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Affärsverket svenska kraftnäts årsredovisning 
2007 
Riksrevisionen har granskat Affärsverket svenska kraftnäts årsredovisning, 

beslutad 2008-02-21. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och 

underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt 

om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2008-06-02 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet 
Enligt regleringsbrevet har Svenska kraftnät fem verksamhetsgrenar, 

Elmarknad, Telekom, Naturgasmarknad, Försvarsförmåga och 

Krisberedskapsförmåga. För samtliga verksamhetsgrenar finns specifika 

återrapporteringskrav i regleringsbrevet, som anger vilken redovisning 

regeringen efterfrågar i årsredovisningen.  

Svenska kraftnät har i sin årsredovisningen redovisat verksamheten fördelad 

på sex verksamhetsgrenar. Av dessa har endast två samma benämning som 

regleringsbrevet, vilket gör det svårt att följa återrapporteringen.   

För två av verksamhetsgrenarna Försvarsförmåga och 

Krisberedskapsförmåga har Svenska kraftnät lämnat en begränsad  

återrapportering i årsredovisningen. Svenska kraftnät hänvisar istället till en 

särskild skrivelse som skickats till regeringen och till en rapport Svenska 

kraftnät tagit fram till Krisberedskapsmyndigheten. Det finns i 

årsredovisningen ingen hänvisning till diarienummer eller motsvarande som 

hänvisar till dessa rapporter om en extern läsare önskar ta del av innehållet.  

 

Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar Svenska kraftnät att i framtida 

årsredovisningar använda den indelning av verksamheten som regeringen 

anger i regleringsbrevet. Svenska kraftnät ska även, om inte annat anges i 

regleringsbrevet, återrapportera utförd verksamhet i årsredovisningen.  
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Ett alternativ till ovanstående rekommendation är att Svenska kraftnät i 

dialog med Näringsdepartementet anpassar regleringsbrevet, så att det bättre 

stämmer överens med Svenska kraftnäts uppfattning om lämplig 

verksamhetsindelning. Därutöver kan man överväga möjligheten att 

rapportera delar av nuvarande återrapporteringskrav i separat rapport till 

regeringen.  

 

 

 

 

 

Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Anne Bryne har varit föredragande.  

 

 

Göran Selander    Anne Bryne 
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