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Rödeby Elverk ek för
Karlskronavägen 38
370 30 RÖDEBY

Fastställande av intäktsram efter ansökan om omprövning
Beslut
1.

Med ändring av beslut om intäktsram meddelat den 12 augusti 2015 (dnr 2015100826) fastställer Energimarknadsinspektionen (Ei) intäktsramen för Rödeby
Elverk ek för, 735000-1520, avseende redovisningsenheten REL00156 för
tillsynsperioden 2016–2019 till 144 378 tkr i 2014 års prisnivå. Övriga delar i beslutet
lämnas oförändrade.

2.

Beslutet gäller omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Ei fastställde en intäktsram för Rödeby Elverk ek för (nedan företaget) den 12 augusti
2015, dnr 2015-100826, se bilaga 1. Intäktsramen avsåg redovisningsenheten REL00156 för
tillsynsperioden 2016–2019.
Företaget har den 7 mars 2018 ansökt om omprövning av intäktsramen och begär att Ei
ska fastställa en ny intäktsram för REL00156 avseende tillsynsperioden 2016–2019,
beräknad med en kalkylränta (WACC) om 5,85 procent.

Ei 2060 v-1.0 2017-07-05

Som grund för begäran har företaget angett följande. Med anledning av Kammarrätten i
Jönköpings beslut den 17 november 2017 att inte meddela prövningstillstånd för
elnätsföretagens intäktsramar för tillsynperioden 2016–2019, har Förvaltningsrätten i
Linköpings domar den 14 december 2016 i denna fråga vunnit laga kraft. Avgörandet har
principiell räckvidd för elnätsföretagens intäktsramar avseende tillsynsperioden 2016–
2019, vilket innebär att intäktsramen ska fastställas med en kalkylränta (WACC) om 5,85
procent. Domen åberopas för ändring av intäktsramen i enlighet med 5 kap. 15 § ellagen
(1997:857).
De avgöranden som företaget hänvisar till i sin ansökan är domar från Förvaltningsrätten
i Linköping och beslut från Kammarrätten i Jönköping. I domarna den 14 december 2016
(mål nr 4711-15 m.fl., 4712-15 m.fl. och 4794-15 m.fl.) överlämnade förvaltningsrätten till
Ei att beräkna intäktsramen för respektive företag 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 avgörandena framgår att
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en real kalkylränta före skatt om 5,85 procent medför en omvandlingsränta om 8,01
procent.
Ei överklagade förvaltningsrättens domar till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten
meddelade dock inte prövningstillstånd varför förvaltningsrättens avgöranden står fast.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet
Ellagen
Om en allmän förvaltningsdomstol har ändrat ett beslut om intäktsram för en
nätkoncessionshavare och grunden för ändring av det beslutet är tillämplig även för en
annan nätkoncessionshavare, ska Ei, efter ansökan av den senare nätkoncessionshavaren,
ompröva det beslut om intäktsram som gäller för denne.
En ansökan om omprövning ska ha kommit in till nätmyndigheten inom tre månader
efter det att domstolens avgörande vunnit laga kraft. (5 kap. 15 § ellagen)
Grunderna för beräkning av intäktsram finns i 5 kap. ellagen och i förordningen
(2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag. Tillämpliga bestämmelser framgår av Ei:s
tidigare beslut om fastställande av intäktsram, se bilaga 1.

Ei:s motivering till beslutet
Företagets ansökan om omprövning av intäktsram
Företaget har till stöd för sin begäran om omprövning hänvisat till beslut från
Kammarrätten i Jönköping och domar från Förvaltningsrätten i Linköping och att
grunden i dessa avgöranden också är tillämplig på företaget. I de åberopade
avgörandena har domstolen ändrat Ei:s beslut avseende vilken kalkylränta som ska
tillämpas vid beräkningen av intäktsramen för tillsynsperioden 2016–2019. Grunden för
ändringen i domarna är således även tillämpligt för företaget.
Bedömning om ansökan kommit in i rätt tid
För att Ei ska ta upp ärendet till prövning krävs att ansökan har kommit in i rätt tid.
Ansökan kom in till Ei den 7 mars 2018. Till stöd för sin begäran om omprövning har
företaget hänvisat till avgöranden. Det avgörande som sist vunnit laga kraft av dessa
vann laga kraft den 12 december 2017. Ansökan har kommit in inom tre månader och är
alltså inkommen i rätt tid. Förutsättningar för prövning i sak finns därmed.
Beräkning av intäktsramen
Utifrån tidigare meddelat beslut och de förutsättningar som anges i de åberopade
domstolsavgörandena har Ei beräknat en intäktsram till 144 378 tkr, se tabellen nedan.
Intäktsramen har beräknats med en real kalkylränta före skatt om 5,85 procent och en
omvandlingsränta om 8,01 procent.
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Tabell 1 Beräknad intäktsram
tkr
Kapitalkostnader

78 789

Löpande kostnader
Påverkbara kostnader

38 523

Opåverkbara kostnader

27 065

Beräknad intäktsram

144 378

En beskrivning av beräkningen redovisas i bilaga 2.

Hur man överklagar
Se bilaga 3, Så här gör du för att överklaga beslutet.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Rebecka Thuresson. Föredragande var
analytikern Anneli Ljungkvist.

Rebecka Thuresson
Anneli Ljungkvist
Bilagor
1
2
3

Ei:s beslut om intäktsram den 12 augusti 2015 (dnr 2015-100826)
Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2016–2019
Så här gör du för att överklaga beslutet

