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Swedegas AB

Ändring av beslut om att öka intäktsramen för perioden 2019–
2022
Beslut
Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar tidigare beslut om avvikelse från intäktsramen
och ökar intäktsramen för Swedegas AB, 556181-1034, avseende redovisningsenhet
REN00868 för tillsynsperioden 2019–2022 med 145 024 tkr i 2017 års prisnivå.
Övriga delar i beslutet kvarstår oförändrade.

Beskrivning av ärendet
Den 11 mars 2020, fastställde Ei en ökning av intäktsramen, med 144 964 tkr, för
tillsynsperioden 2019–2022 genom ett tilläggsbeslut för Swedegas AB (företaget) dnr
2020-100122. Den 1 april 2020 blev Ei uppmärksammade på att det var felaktigheter i
beräkningarna i beslutet. Felaktigheten består i att omräkningsfaktorn för påverkbara
kostnader, från år 2016 till år 2017, har beräknats utifrån ett felaktigt index. Denna
felaktighet leder till att höjningen av intäktsramen för tillsynsperioden 2019–2022 blir för
låg. Ei omprövar därför beslutet och korrigerar höjningen till rätt belopp.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet
Om ett naturgasföretags samlade intäkter från den verksamhet som omfattas av
intäktsramen under tillsynsperioden har avvikit från intäktsramen, ska det belopp med
vilket intäkterna överstigit eller understigit intäktsramen minska respektive öka ramen
för den påföljande tillsynsperioden (6 kap. 19 § naturgaslagen (2005:403)).

Ei 2061 v-1.0 2019-02-27

Om ett naturgasföretags samlade intäkter från en verksamhet som omfattas av
intäktsramen under tillsynsperioden har överstigit intäktsramen med mer än fem
procent, ska ett överdebiteringstillägg beräknat enligt andra stycket minska intäktsramen
för den påföljande tillsynsperioden (6 kap. 20 § naturgaslagen).
Beräkningen av överdebiteringstillägget ska grundas på den del av naturgasföretagets
samlade intäkter enligt första stycket som överstiger intäktsramen.
Överdebiteringstillägget ska beräknas efter en räntesats som motsvarar den
genomsnittliga referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635) som under tillsynsperioden
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fastställts av Riksbanken med ett tillägg av femton procentenheter (6 kap. 20 §
naturgaslagen).
En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om
1.

2.

den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på
grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan
anledning, och
beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon
enskild part (38 § förvaltningslagen (2017:900)).

Ei:s motivering till beslutet
Det tidigare beslutet om fastställande av intäktsram för tillsynsperioden 2019–2022 har
blivit fel på grund av att omräkningsfaktorn för påverkbara kostnader, från år 2016 till
år 2017, har beräknats utifrån ett felaktigt värde. Höjningen av intäktsramen för
tillsynsperioden 2019–2022 har därför bestämts utifrån ett felaktigt underlag som har
gjort att höjningen har blivit för låg.
Ei anser att felaktigheten är både uppenbar och att den kan korrigeras både snabbt och
enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Tilläggsbeslutet ska därför
ändras och höjningen ska justeras till korrekt belopp.
Beräkningar och beskrivning för dessa redovisas i bilaga 1.

Hur man överklagar
Se bilaga 2 Så här gör du för att överklaga beslutet.
Detta beslut har fattats av enhetschefen Pia Nurmi. Vid den slutliga handläggningen
deltog även analytikern Anneli Ljungkvist, föredragande.
Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter.

Bilagor
1 Beräknad ändring av intäktsramen för tillsynsperioden 2019–2022
2 Så här gör du för att överklaga beslutet
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