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FORVALTNINGSRATTEN
I LINKOPING

BESLUT
2016-06-22
Meddelat i Linkoping

Sida 1 (3)
Mal nr
4794-15,4799-15,4800-15,
4801-15 och 4805-15
ENERGIMARKNAOSINSPEKTIONEN

KLAGANDEN
1. E.ON Elnat Sverige AB,556070-6060
2. E.ON Elnat Stockholm AB,556209-8599
3. E.ON Elnat Kramfors AB,556066-8492
205 09 Malmo
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Ombud: Advokaterna Mikael Warnsby och Madeleine Edqvist
Advokatfirman Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmo

2v.s-_ fo o~s y
~D~5_ ~0 0(55

ao~s_ ~p0656

MOTPART
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna
SAKEN
Faststallande av intaktsram for tillsynsperioden 2016-2019 enligt ellagen;
nu fraga om att utse en sakkunnig m.m.

FORVALTNINGSRATTENS AVGORANDE

Forvaltningsratten ayslar yrkandet om att en sakkunnig ska utses i malen.

Energimarknadsinspektionen ska komma in med yttrande i malen senast den
15 September 2016.

Dok.Id 252938
Postadress
Box 406
581 04 Linkoping

BesSksadress
Brigadgatan 3

Telefon
Telefax
013-25 11 00
013-25 11 40
E-post:
forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

Expeditionstid
mandag — fredag
08:00-16:00
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Energimarknadsinspektionen yrkar att forvaltningsratten ska utse en sakkunnig enligt 24 § forvaltningsprocesslagen och anfor bl.a. foljande.
Bedomningen av vad som utgor en rimlig kalkylranta ar mycket komplex
och kraver specifik ekonomisk kompetens. Fragan ar av stor betydelse for
samhallet och for kundkollektivet som ska betala kalkylrantan. For att sakerstalla att dessa intressen blir tillvaratagna i processen, ar det nodvandigt att
domstolen har tillgang till objektiv expertis pa omradet. Delta kan inte tillgodoses pa annat salt an alt domstolen utser en sakkunnig. Syftet med att
anlita en sakkunnig ar att tillfora domstolen uttalanden angaende erfarenhetssatser och omdomen som forutsatter sarskild kunskap, erfarenhet eller
utbildning. Fragan om kalkylrantans storlek och enskilda parametervarden
ar sadant som ratten bor inhamta egen sakkunskap om. Det ar inte rimligt att
domstolens avgorande enbart grundas pa en bedomning av partsinlagor. Det
ar inte heller endast en bedomning av vad som ar vedertagen metod, utan
ocksa vilken metodlbedomning som leder till en rimlig avkastning. For att
gora en fullgod bedomning av delta krays ingaende ekonomiska kunskaper.

Natforetagen anser att yrkandet ska ayslas.

Energimarknadsinspektionen har begirt alt fa slutfdra sin talan senast den
30 september 2016.

SKALEN FOR AVGORANDET

Enligt 24 § forvaltningsprocesslagen (1971:291)far ratten inhamta yttrande
over fraga, som kraver sarskild sakkunskap, fran myndighet, tjansteman
eller den, som eljest har att ga till handa i amnet, eller anlita annan sakkunnig i fragan.
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Parterna har i malen presenterat ett omfattande material for hur en rimlig
kalkylranta ska beraknas. Forvaltningsratten fanner att det ante foreligger
skal att fran rattens sida utse en sarskild sakkunnig.

Enligt fdrvaltningsrattens tidsplan ska Energimarknadsinspektionen yttra sag
i malen senast den 31 augusti 2016. Myndigheten har dock kommit in med
en begaran om att fa slutfora sin talan senast den 30 september 2016. Forvaltningsratten beslutar att Energimarknadsinspektionens yttrande ska
komma in senast den 15 September 2016. Natforetagen kommer darefter att
beredas tillfalle att slutfora sin talan senast den 10 oktober 2016.

Detta beslut far ante overklagas sarskilt.

Ronn

1
~
dst~~
C

~~
r
Uif Jo a

Foredragande har varit Elin Stom, Mari Upphagen och Marie Wickstrom.

