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Er referens
Tekniska Verken Linköping Nät AB
Box 1500
581 15 Linköping

Fastställande av intäktsram efter återförvisning
Beslut
1.

Med ändring av beslut om intäktsram meddelat den 22 juni 2015 (dnr 2015-100745)
fastställer Energimarknadsinspektionen (Ei) intäktsramen för Tekniska Verken
Linköping Nät AB, 556483-4926, avseende redovisningsenheten REL00111 för
tillsynsperioden 2016–2019 till 1 374 745 tkr i 2014 års prisnivå. Övriga delar i
beslutet lämnas oförändrade.

2.

Beslutet gäller omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Ei fastställde en intäktsram för Tekniska Verken Linköping Nät AB (nedan företaget) den
22 juni 2015, dnr 2015-100745, se bilaga 1. Intäktsramen avsåg redovisningsenheten
REL00111 för tillsynsperioden 2016–2019. Företaget överklagade beslutet till
Förvaltningsrätten i Linköping. I dom den 14 december 2016 (mål nr 4865-15)
överlämnade förvaltningsrätten till Ei att beräkna intäktsramen för företaget till faktiskt
belopp och beslutade att den reala kalkylräntan före skatt vid beräkning av klagandens
intäktsramar för tillsynsperioden 2016–2019 ska vara 5,85 procent. Av skälen för
avgörandet framgår att en real kalkylränta före skatt om 5,85 procent medför en
omvandlingsränta om 8,01 procent.
Ei överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten
meddelade inte prövningstillstånd, varför förvaltningsrättens avgörande står fast.

Ei 2060 v-1.0 2017-07-05

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet
Ellagen
Grunderna för beräkning av intäktsram finns i 5 kap. ellagen (1997:857) och i
förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag. Tillämpliga bestämmelser
framgår av Ei:s tidigare beslut om fastställande av intäktsram, se bilaga 1.
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Ei:s motivering till beslutet
Beräkning av intäktsramen
Utifrån tidigare meddelat beslut och de förutsättningar som anges i förvaltningsrättens
dom har Ei beräknat en intäktsram till 1 374 745 tkr, se tabellen nedan. Intäktsramen har
beräknats med en real kalkylränta före skatt om 5,85 procent och en omvandlingsränta
om 8,01 procent.
Tabell 1 Beräknad intäktsram
tkr
Kapitalkostnader

734 525

Löpande kostnader
Påverkbara kostnader

290 418

Opåverkbara kostnader

349 802

Beräknad intäktsram

1 374 745

En beskrivning av beräkningen redovisas i bilaga 2.

Hur man överklagar
Se bilaga 3, Så här gör du för att överklaga beslutet.
Det här beslutet har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Vid den slutliga
handläggningen deltog även ställföreträdande generaldirektören Tony Rosten, den
särskilde rådgivaren Göran Morén, chefsekonomen Therése Hindman Persson,
enhetschefen Rebecka Thuresson och juristen Johan Hjalmarsson, föredragande.
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