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Göteborg Energi Gasnät AB

Omprövning av beslut om fastställande av intäktsram under
tillsynsperioden 2019–2022
Beslut
Energimarknadsinspektionen (Ei) omprövar det tidigare beslutet om fastställande av
intäktsram efter återförvisning meddelat den 11 februari 2020 (dnr 2019–102991) för
Göteborg Energi Gasnät AB, 556029–2202, angående distribution av naturgas avseende
redovisningsenheten REN00606 för perioden 2019-2022 till 808 901 tkr i 2017 års prisnivå,
enligt bilaga 1. Övriga delar i beslutet kvarstår oförändrade.

Beskrivning av ärendet
Den 6 september 2018 beslutade Ei om en intäktsram inför tillsynsperioden 2019–2022 för
Göteborg Energi Gasnät AB (företaget) avseende redovisningsenheten REN00606, dnr
2018–100767). 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 företaget. Domstolen
återförvisade ärendet till Ei för en ny beräkning. Den 11 februari 2020 fastställde Ei en ny
intäktsram för företaget, dnr 2019–102991, se bilaga 2.
Det har därefter kommit fram att Ei inte tog med anläggningar som var äldre än 50 år vid
beräkningen av intäktsram vilket innebar att dessa anläggningar inte medförde någon
kapitalkostnad. Företaget har därmed fått en lägre intäktsram än vad företaget har rätt
till.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet

Ei 2060 v-1.0 2017-07-05

Tillsynsmyndigheten ska under tillsynsperioden ändra ett beslut om beslutet har fattats
på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag och detta i mer än ringa omfattning
har inverkat på intäktsramens storlek (6 kap. 14 § 2 naturgaslagen (2005:403)).

Ei:s motivering till beslutet
I det tidigare beslutet om fastställande av intäktsram efter återförvisning har företaget
fått en sammanlagt lägre intäktsram än vad företaget har rätt till. Det berodde på att Ei
inte tagit med samtliga av företagets anläggningstillgångar i kapitalbasen, vilket
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medförde att beräkningen av kapitalkostnaderna blev för låg. En ändring av kapitalbasen
medför att kapitalkostnaderna ökar med 7 524 tkr. Detta innebär att intäktsramen ökar
från 801 376 tkr till 808 901 tkr vilket är en ökning av det tidigare beslutade beloppet med
cirka 0,94 procent. Ei ska ompröva beslutet enligt 6 kap. 14 § 2 naturgaslagen eftersom
beslutet har fattats på ett uppbenbart felaktigt eller ofullständigt underlag som i mer än
ringa omfattning har inverkat på intäktsramens storlek.
Till följd av detta har Ei beräknat en ny totalsumma för kapitalkostnaderna. De
ytterligare kostnaderna innebär att den sammanlagda intäktsramen för hela perioden
ökar. Med ändringen blir summan av kapitalkostnader i 2017 års prisnivå därmed totalt
248 780 tkr, se bilaga 1. Ei beräknar en ny intäktsram till 808 901 tkr i 2017 års prisnivå, se
tabellen nedan.
Tabell 1. Beräknad intäktsram (tkr)
Beståndsdelar i intäktsramen

2019–2022

Kapitalkostnader

248 780

Löpande kostnader
Påverkbara kostnader

152 802

Opåverkbara kostnader

407 374

Avdrag för anslutningsavgifter

56

Summa beräknad intäktsram

808 901

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 juristen Hanna Turdell samt analytikern Jenny Carlsson, föredragande.
Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter.

Pia Nurmi
Jenny Carlsson
Bilagor
1 Beräknad intäktsram avseende distribution av naturgas
2 Fastställande av intäktsram efter återförvisning
3 Så här gör du för att överklaga beslutet
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