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Mål 7199-18
Kraftringen Nät AB./. Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen (Ei) har förelagts att yttra sig över Kraftringen nät AB:s
(nedan företaget) överklagande över Ei:s beslut den 31 augusti 2018 (dnr 2018-100762) om
intäktsram för tillsynsperioden 2019–2022.

Företagets yrkanden
Företaget yrkar att beslutet ska undanröjas och återförvisas till Ei för fastställande av
intäktsram för tillsynsperioden 2019–2022 med tillämpning av följande förutsättning; en
reglermässig avskrivningstid för anläggningskategorin distributionsledningar bestämd
till 90 år.
I andra hand yrkar företaget att beslutet undanröjs och ärendet återförvisas till Ei för
fastställande av intäktsram för tillsynsperioden 2019–2022 med tillämpning av en
regelmässig avskrivningstid för anläggningskategorin distributionsledningar bestämd till
i vart fall 75 år.
Vid bifall, helt eller delvis, ska intäktsramen vid en förnyad beräkning inte överstiga det
belopp som företaget ansökt om inför tillsynsperioden.

Ei:s inställning till yrkandena

Ei 2000 v-1.0 2017-06-20

Ei har tagit del av rapporterna skrivna av ÅF Industry AB 1 och DNV GL2 och kan
konstatera att dessa rapporter stödjer de yrkade avskrivningstiderna.
Efter att ha tagit del av de ovan nämnda rapporterna har Ei anlitat Sweco Sverige AB
(Sweco) för att analysera rimligheten i de av företaget föreslagna avskrivningstiderna
och, om de finner att det finns behov av det, fram andra förslag på avskrivningstider. Av
Swecos rapport3, som bifogas, framgår att deras rekommenadationer till avskrivningtider
är 84 år för distrubutionsledningar. Den rekommenderade avskrivningstiden för
distributionsledningar baserar sig på en sammanvägning mellan bedömningen av
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avskrivningstiden för PE-rör (85 år) och stålrör (65 år). Sweco poängterar också i
utredningen att det dock finns osäkerheter kring de faktiska livslängderna eftersom rören
varit i jorden betydligt kortare än vad som bedöms vara deras tekniska livslängd. Det
saknas tillräckligt med tester för att kunna verifiera testresultaten och att bedöma om
åldrandet av PE-rören följer en linjär kurva eller exponentiell kurva.
Ei anser det visat att längre avskrivningstid gällande distributionsledningar kan
tillämpas än de i det nu överklagade beslutet. De tre rapporterna, som tillkommit efter
Ei:s beslut om intäktsramar, visar att avskrivningstiden för distrubutionsledningar bör
ligga någonstans mellan 84 år och 100 år. Ei anser därför nu att det är visat att en
avskrivningstid om 90 år framstår som rimlig. Ei medger därför företagets
förstahandsyrkanden och anser att förvaltningsrätten ska upphäva det överklagande
beslutet och återförvisa ärendet till Ei för fastställande av ny intäktsram för 2019–2022. Ei
ska då beräkna intäktsramen med en reglermässig avskrivningstid för
distributionsledningar bestämd till 90 år. Den nya intäktsramen kan efter omprövningen
dock inte blir större än företagets ansökta intäktsram för tillsynsperioden.
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Göran Morén. I handläggningen deltog
också enheteschefen Rebecka Thuresson och juristen Elin Vidlund, föredragande.
Beslutet har fattats digitalt i Ei:s ärendehanteringssystem och saknar därför underskrifter.
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