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Datum
2018-04-24

Diarienr
2018-100236

Ert datum

Er referens

Nätreglering
Ellevio AB
Box 24207
104 51 STOCKHOLM

Fastställande av intäktsram efter återförvisning
Beslut
1.

Med ändring av besluten om intäktsramar meddelade den 7 och den 23 oktober
2015 (dnr 2015–100694, 2015–100796, 2015–100797, 2015–100798) fastställer
Energimarknadsinspektionen (Ei) intäktsramen för Ellevio AB, 556037-7326,
avseende redovisningsenheten REL01008 för tillsynsperioden 2016–2019 till
16 517 207 tkr i 2014 års prisnivå.

2.

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive
kvalitetsindikator enligt bilaga 6.

3.

Ei fastställer normnivån för nätförlusterna i nätverksamheten till 3,77 procent i
relation till mängden uttagen energi från redovisningsenheten.

4.

Ei fastställer normnivån för kostnader för överliggande och angränsande nät och
kostnader för ersättning till produktionsanläggning i förhållande till uttagen
mängd energi från redovisningsenheten till 58,96 kr/MWh.

5.

Beslutet gäller omedelbart.

Övriga delar i beslutet lämnas oförändrade.

Beskrivning av ärendet

Ei 2060 v-1.0 2017-07-05

Under perioden har Ellevio AB övertagit REL00966 från Nynäshamn Energi AB.
Dessutom har Ellevio AB:s REL00860, REL00861 och REL00884 slagits ihop. Till följd av
detta har Ei beslutat om samlad redovisning för företagens nätkoncessioner för område
fr.o.m. den 1 januari 2018, dnr 2014–101674. Ellevio AB:s samtliga nätkoncessioner för
område i redovisningsenheterna REL00860, REL00861, REL00884 och REL00966 (tidigare
REL00138) ska enligt beslutet redovisas samlat i REL01008. Det aktuella beslutet avser
därför REL01008.
Ei fastställde en intäktsram för Kraftringen Nät AB den 7 oktober 2015, dnr 2015–100694,
se bilaga 1. Intäktsramen avsåg redovisningsenheten REL00138 för tillsynsperioden 2016–
2019. Företaget bytte sedan namn till Nynäshamn Energi AB och därmed ändrades även
redovisningsenhetens nummer till REL00966.

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel. 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr 202100-5695

BESLUT
Datum
2018-04-24

2 (3)
Dnr
2018-100236

Ei fastställde en intäktsram för Ellevio AB den 23 oktober 2015, dnr 2015–100796, se
bilaga 2. Intäktsramen avsåg redovisningsenheten REL00860 för tillsynsperioden 2016–
2019.
Ei fastställde en intäktsram för Ellevio AB den 23 oktober 2015, dnr 2015–100797, se
bilaga 3. Intäktsramen avsåg redovisningsenheten REL00861 för tillsynsperioden 2016–
2019.
Ei fastställde en intäktsram för Ellevio AB den 23 oktober 2015, dnr 2015–100798, se
bilaga 4. Intäktsramen avsåg redovisningsenheten REL00884 för tillsynsperioden 2016–
2019.
Alla företagen överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Linköping. I dom den 14
december 2016 (mål nr 7904-15, mål nr 7906-15, mål nr 7907-15 och mål nr 7384-15)
överlämnade förvaltningsrätten till Ei att beräkna intäktsramen för företagen till faktiskt
belopp och beslutade att den reala kalkylräntan före skatt vid beräkning av klagandenas
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.

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 och bilaga 2.

Ei:s motivering till beslutet
Beräkning av intäktsramen
Utifrån tidigare meddelade beslut och de förutsättningar som anges i förvaltningsrättens
domar har Ei beräknat en intäktsram för Ellevio AB till 16 517 207 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

8 048 940

Löpande kostnader
Påverkbara kostnader
Opåverkbara kostnader
Beräknad intäktsram

4 504 624
3 963 642
16 517 207
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En beskrivning av beräkningen redovisas i bilaga 5.
Fastställande av nya normnivåer
På grund av beslutet om samlad redovisning måste Ei fastställa nya normnivåer.
De nya normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator
framgår av bilaga 6, tabell 1.
Beräkningen av den nya normnivån för nätförlusterna i nätverksamheten framgår av
bilaga 7.
Beräkningen av den nya normnivån för kostnader för överliggande och angränsande nät
och kostnader för ersättning till produktionsanläggning i förhållande till uttagen mängd
energi från redovisningsenheten framgår av bilaga 7.
De nya normnivåerna har beräknats utifrån nya grunduppgifter. Metodiken är
densamma som i tidigare beslut.

Hur man överklagar
Se bilaga 8, Så här gör du för att överklaga beslutet.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Rebecka Thuresson. Föredragande var
analytikern Mathilda Lindersson.

Rebecka Thuresson
Mathilda Lindersson
Bilagor
1
2
3
4
5
6
7

8

Ei:s beslut om intäktsram den 7 oktober 2015 (dnr 2015–100694)
Ei:s beslut om intäktsram den 23 oktober 2015 (dnr 2015–100796)
Ei:s beslut om intäktsram den 23 oktober 2015 (dnr 2015–100797)
Ei:s beslut om intäktsram den 23 oktober 2015 (dnr 2015-100798)
Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2016–2019
Normnivåer för kvalitetsindikatorer avseende tillsynsperioden 2016-2019
Normnivåer (normnivå för nätförluster samt normnivå för kostnader för
överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till
produktionsanläggning, tillsynsperioden 2016–2019)
Så här gör du för att överklaga beslutet

