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Göteborg Energi Gasnät AB

Fastställande av intäktsram efter återförvisning
Beslut
1.

Med ändring av beslut om intäktsram meddelat den 6 september 2018 (dnr 2018100767) fastställer Energimarknadsinspektionen (Ei) intäktsramen för Göteborg
Energi Gasnät AB, 556029-2202, distribution av naturgas avseende REN00606 för
perioden 2019–2022 till 801 376 tkr i 2017 års prisnivå. Övriga delar i beslutet
lämnas oförändrade.

2.

Beslutet gäller omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Ei fastställde en intäktsram för Göteborg Energi Gasnät AB (nedan företaget) den 6
september 2018 dnr 2018-100767, se bilaga 1. Intäktsramen avsåg distribution av naturgas
för tillsynsperioden 2019–2022.
Företaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. I dom den 17 maj 2019
(mål nr 7369-18) biföll domstolen överklagandet om att den reglermässiga
avskrivningstiden ska vara 90 år för distributionsledningar och 40 år för mät- och
reglerstationer vid beräkningen av intäktsram för tillsynsperioden 2019–2022. Målet
visades åter till Ei för att, med beaktande av ovanstående, beräkna företagets intäktsram
för tillsynsperioden 2019–2022 till faktiskt belopp. I domen angavs att detta inte kunde
leda till en högre intäktsram än 818 000 tkr. Domen har vunnit laga kraft och verkställs
genom detta beslut.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet

Ei 2060 v-1.0 2017-07-05

Naturgaslagen m. fl.
Grunderna för beräkning av intäktsram finns i 6 kap. naturgaslagen (2005:403) och i
förordningen (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet. Tillämpliga
bestämmelser framgår mer i detalj 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 ny intäktsram och fastställer den till 801 376 tkr i 2017 års
prisnivå, se tabellen nedan. Intäktsramen har beräknats utifrån att den reglermässiga
avskrivningstiden ska vara 90 år för distributionsledningar och 40 år för mät- och
reglerstationer.
Tabell 1 Beräknad intäktsram

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 Pia Nurmi. Vid den slutliga handläggningen
deltog även analytikerna Jenny Carlsson samt Anneli Ljungkvist, föredragande. Beslutet
har fattats digitalt och saknar därför underskrifter.
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Ei:s beslut om intäktsram den 6 september 2018 (dnr 2018-100767)
Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2019–2022
Så här gör du för att överklaga beslutet
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