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Datum
2018-04-03

Diarienr
2018-100177

Ert datum

Er referens

Tekniska Verken Linköping Nät AB
Box 1500
581 15 LINKÖPING

Omprövning av tidigare beslut om fastställande av intäktsram för
tillsynsperioden 2016–2019
Beslut
1.

Med ändring av det tidigare beslutet om fastställande av intäktsram meddelat
den 15 februari 2018 (dnr 2018-100177) fastställer Energimarknadsinspektionen
(Ei) intäktsramen för Tekniska Verken Linköping Nät AB, 556483-4926, avseende
REL00111 för perioden 2016–2019 till 1 374 822 tkr i 2014 års prisnivå. Övriga
delar i beslutet lämnas oförändrade.

2.

Beslutet gäller omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Den 15 februari 2018 fastställde Ei en intäktsram för tillsynsperioden 2016–2019 för
Tekniska Verken Linköping Nät AB (företaget) avseende redovisningsenheten REL00111.
Ei har senare upptäckt ett mindre fel i beräkningen. Felet berodde på ett räknefel av de
löpande påverkbara kostnaderna för 2013 och har inneburit att företaget fått fastställt en
lägre intäktsram än vad företaget har rätt till.

Bestämmelse som ligger till grund för beslutet
Om en myndighet finner att ett beslut som den har meddelat som första instans är
uppenbart oriktigt, på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska
myndigheten ändra beslutet. Ändringen ska göras om det kan ske snabbt, enkelt och
utan att det blir till nackdel för någon enskild part (27 § förvaltningslagen (1986:223)).
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Ei:s motivering till beslutet
I det tidigare beslutet om fastställande av intäktsram har företaget, på grund av ett
räknefel, fått en sammanlagt lägre intäktsram än vad företaget har rätt till. Eftersom det
tidigare beslutet blev fel och ändringen kan ske snabbt, enkelt och utan att det blir till
nackdel för företaget omprövar Ei beslutet.
Efter omprövning av intäktsramen har Ei beräknat en intäktsram till 1 374 822 tkr för
tillsynsperioden 2016–2019, se tabell 1 nedan. De nya beräkningarna framgår av bilaga 1.
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Tabell 1 Beräknad intäktsram
tkr
Kapitalkostnader

734 525

Löpande kostnader
Påverkbara kostnader

290 495

Opåverkbara kostnader

349 802

Beräknad intäktsram

1 374 822

Hur man överklagar
Se bilaga 2, Så här gör du för att överklaga beslutet.
Detta beslut har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Föredragande var
juristen Hedvig Bouvin.

Anne Vadasz Nilsson
Hedvig Bouvin
Bilagor
1 Beräknad intäktsram för tillsynperioden 2016–2019
2 Så här gör du för att överklaga beslutet

