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Tekniska Verken Linköping Nät AB
Box 1500
581 15 LINKÖPING

Beslut om att öka intäktsramen för perioden 2016–2019
Beslut
Energimarknadsinspektionen (Ei) ökar intäktsramen för Tekniska Verken Linköping Nät
AB, 556483-4926, avseende redovisningsenheten REL00111 för tillsynsperioden 2016–2019
med 229 662 tkr i 2014 års prisnivå.
Detta belopp kan inte föras vidare till tillsynsperioden 2020–2023.

Beskrivning av ärendet
Ei omprövade och fastställde den slutliga intäktsramen för Tekniska Verken Linköping
Nät AB (företaget) under 2016 för tillsynsperioden 2012–2015, dnr 2015–103020 och 2016–
101907. Ei fastställde då intäktsramen årsvis och i respektive års prisnivå.
Företaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. I dom den 19 maj 2017
(mål nr 4730–16) biföll domstolen överklagandet på så sätt att det överklagade beslutet
upphävdes och målet visades åter till Ei för ny omprövning och fastställande av slutlig
intäktsram för tillsynsperioden 2012–2015 med beaktande av företagets korrigering av
den ingående kapitalbasen.
Ei överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten
upphävde den 8 mars 2018 (mål nr 1639–17) förvaltningsrättens dom och fastställde Ei:s
beslut. Företaget överklagade inte kammarrättens avgörande som därmed står fast.
Ei har under 2015 fastställt en intäktsram för tillsynsperioden 2016–2019 för företaget, dnr
2015-100745.
Företaget har lämnat in uppgifter om vilka intäkter det har haft under tillsynsperioden
2012–2015. Företaget har redovisat intäkterna årsvis för tillsynsperioden i respektive års
prisnivå, se bilaga 1.

EI1012, W-4.2, 2016-03-01

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet
Om en nätkoncessionshavares samlade intäkter från nätverksamheten under
tillsynsperioden har avvikit från intäktsramen, ska det belopp med vilket intäkterna
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överstigit eller understigit intäktsramen minska respektive öka ramen för den påföljande
tillsynsperioden (5 kap. 20 § ellagen (1997:857)).

Energimarknadsinspektionens motivering till beslutet
Sammanfattande beräkning
Utifrån företagets fastställda intäktsram för tillsynsperioden 2012–2015 och företagets
uppgifter om intäkter under samma period har Ei beräknat att intäktsramen för
tillsynsperioden 2016–2019 ska öka med 229 662 tkr.
Utgångspunkter för beräkning av över- eller underskott
Det som Ei har att ta ställning till är om intäkterna har över- eller understigit
intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015. Intäktsramen för tillsynsperioden 2016–2019
ska öka eller minska med det belopp med vilket intäkterna under- eller överstigit
intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015.
Ei har fastställt företagets intäktsram årsvis för tillsynsperioden 2012–2015 i respektive
års prisnivå. Företaget har redovisat intäkterna årsvis för tillsynsperioden i respektive års
prisnivå. För att kunna räkna om de årliga värdena till ett belopp som går att överföra till
tillsynsperioden 2016–2019 behöver prisnivåerna justeras. Intäktsramen för tillsynsperioden 2016–2019 har fastställts i 2014 års prisnivå. Över- eller underskottet behöver
därför också justeras till samma års prisnivå.
För att kunna justera ett över- eller underskott till samma års prisnivå används olika
index. En utgångspunkt vid indexering av kostnader och intäkter är att samma indextal
ska användas som tillämpades vid Ei:s fastställande av den slutliga intäktsramen för
tillsynsperioden 2012–2015. De index som används är därför faktorprisindex (FPI) för
byggnader och FPI för elnätsföretag kostnadsslag drift- och underhållskostnader,
påverkbart (FPI påverkbara), vilket framgår av bilaga 2 och 3. För att veta hur stor andel
av indexeringen som ska hänföras till kapitalkostnader (indexeras med FPI för
byggnader) respektive påverkbara kostnader (indexeras med FPI påverkbara) används
årliga omräkningsfaktorer för varje redovisningsenhet.
Omräkningsfaktorerna beräknas för respektive år i tillsynsperioden 2012–2015.
Beräkningen sker genom att ställa kapitalkostnader och påverkbara kostnader för
respektive år i 2014 års prisnivå i relation till motsvarande kostnader för respektive år
fast i respektive års prisnivå. Summan av de årliga skillnaderna för åren 2012–2015 i 2014
års prisnivå är det belopp som kommer att öka eller minska intäktsramen för den
påföljande tillsynsperioden (2016–2019). En utförlig beskrivning av hur indexeringen har
gjorts framgår av bilaga 1.
Utifrån den intäktsram som fastställts och de intäkter som företaget har haft under
tillsynsperioden 2012–2015 har Ei beräknat att företagets intäkter har understigit
intäktsramen med 229 662 tkr. Eftersom företaget har tagit ut lägre avgifter än
intäktsramen medger för tillsynsperioden 2012–2015 ska intäktsramen för
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tillsynsperioden 2016–2019 öka med 229 662 tkr. För en mer utförlig beräkning se bilaga
1.
Ökningen av intäktsramen för perioden 2016-2019 utgör ett tillägg till det beslut om
intäktsram som Ei tidigare fastställt för samma period. Det tidigare beslutet kvarstår
oförändrat.
Av prop. 2008/09:141 s. 112 framgår att ett underskott går förlorat om det inte utnyttjas
under påföljande tillsynsperiod. Detta innebär att en ökning av intäktsramen endast kan
utnyttjas under tillsynsperioden 2016–2019.

Hur man överklagar
Se bilaga 4, Så här gör du för att överklaga beslutet.
Detta beslut har fattats av enhetschefen Rebecka Thuresson. Vid den slutliga
handläggningen deltog även juristen Elin Vidlund och analytikern Mathilda Lindersson,
föredragande.

Rebecka Thuresson
Mathilda Lindersson
Detta beslut har fattats elektroniskt i Energimarknadsinspektionens
ärendehanteringssystem.

Bilagor till beslutet
1
2
3
4

Beräknad ändring av intäktsramen för tillsynsperioden 2016–2019
Faktorprisindex för byggnader (SCB)
Faktorprisindex för elnätsföretag – lokalnät (SCB)
Så här gör du för att överklaga beslutet

