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ÖVERKLAGAT BESLUT

Energimarknadsinspektionens beslut den 31 augusti 2018 i ärende med
diarienummer 2018-100762

SAKEN

Fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403) för
tillsynsperioden 2019-2022

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
1. Förvaltningsrätten beslutar, med ändring av det överklagade beslutet, att
den reglermässiga avskrivningstiden för distributionsledningar ska vara

90 år vid beräkningen av Kraftringen Nät AB:s intäktsram för tillsynsperioden 2019-2022.
2. Förvaltningsrätten överlämnar till Energimarknadsinspektionen att
beräkna intäktsramen till faktiskt belopp. I enlighet med Kraftringen Nät
AB:s yrkande ska intäktsramen inte överstiga 176 203 tkr.

BAKGRUND
Kraftringen Nät AB (Kraftringen) bedriver naturgasverksamhet. Kraftringen
har hos Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat förslag till intäktsram för
tillsynsp erio den 2019-2022.
Dok.Id 370267
Postadress
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581 04 Linköping
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Intäktsramen består av två huvuddelar: löpande kostnader och kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna består av kapitalförslitning (avskrivning) och
kapitalbindning (avkastning). I målet är fråga om vilken reglermässig
avskrivningstid som ska användas för anläggningskategorin distributionsledningar vid beräkning av Kraftringens kapitalförslitning. Kapitalkostnaderna ska fördelas över tiden med en linjär metod och de reglermässiga avskrivningstiderna ska motsvara tillgångarnas ekonomiska
livslängd (10 § förordningen [2014:35] om fastställande av intäktsram på
naturgasområdet). En anläggnings ekonomiska livslängd ska anses vara
uppnådd när drifts- och underhållskostnader inte längre motiverar fortsatt
drift av anläggningen, utan är så stora att det i stället är ekonomiskt lönsamt
att ersätta anläggningen (Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 427-16).
I det överklagade beslutet fastställde Ei Kraftringens intäktsram till ett
lägre belopp än det föreslagna beloppet. Vid beräkningen av intäktsramen
fastställde Ei avskrivningstiden för Kraftringens distributionsledningar till
50 år.

YRKANDEN M.M.

Kraftringen
Kraftringen yrkar att förvaltningsrätten, med undanröjande av det överklagade beslutet, återförvisar ärendet till Ei för fastställande av intäktsram
med tillämpning av en reglermässig avskrivningstid för distributionsledningar om 90 år.
Om förvaltningsrätten inte bifaller yrkandet att avskrivningstiden för distributionsledningar bestäms till 90 år, yrkar Kraftringen att förvaltningsrätten
undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Ei för fastställande av intäktsram med tillämpning av en reglermässig avskrivningstid
för distributionsledningar bestämd till i vart fall 75 år.

Sida 2
7199-18

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LINKÖPING

DOM

Vid helt eller delvis bifall till yrkandena ovan ska intäktsramen vid en
förnyad beräkning under alla förhållanden inte fastställas till ett högre
belopp än vad Kraftringen föreslagit för tillsynsperioden, dvs. 176 203 tkr.
Kraftringen åberopar rapporterna Livslängdför Kraftringen Nät AB:s
gasdistributionsnät av ÅF Industry AB, daterad den 4 december 2018 och
Determination of the Asset Life of Kraftringens Gas Distribution Assets av
DNV GL, daterad den 11 december 2018.

Ei
Ei medger Kraftringens förstahandsyrkande och anser att förvaltningsrätten
ska upphäva det överklagade beslutet och återförvisa ärendet till Ei för fastställande av ny intäktsram. Ei ska då beräkna intäktsramen med en reglermässig avskrivningstid för distributionsledningar bestämd till 90 år. Den
nya intäktsramen kan efter omprövning dock inte bli större än Kraftringens
ansökta intäktsram för tillsynsperioden.
Ei åberopar rapporten Avskrivningstider i regleringen för naturgasföretag
av Sweco Sverige AB, daterad den 27 mars 2019.

VAD PARTERNA SAMMANFATTNINGSVIS ANFÖRT

Kraftringen
Avskrivningstiden är inte korrekt bedömd i det överklagade beslutet. De av
bolaget åberopade rapporterna visar tydligt och klart att den ekonomiska
livslängden är betydligt längre än vad Ei antagit. Rapporterna är framtagna i
enlighet med de principer för bedömning av ekonomisk livslängd som framgår av Eiss rapport (Ei R2014:11) Energimarknadsinspektionensföreskrifter
om intäktsramarför naturgasföretag och som fastställts i kammarrättens
avgörande i mål nr 427-16. Slutsatserna i de åberopade rapporterna visar att
den reglermässiga livslängden och således även den reglermässiga
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avskrivningstiden är 90-100 år. Rapporterna stödjer alltså oberoende av
varandra en livslängd på 90 år för distributionsledningar. För att Kraftringen
ska erhålla en korrekt beräknad intäktsram ska avskrivningstiden för
bolagets distributionsledningar därmed justeras till 90 år.

Ei
Efter att ha tagit del av de av Kraftringen åberopade rapporterna har Ei
anlitat Sweco för att bl.a. analysera rimligheten i de av Kraftringen föreslagna avskrivningstiderna. Swecos rekommendation till avskrivningstider
är 84 år för distributionsledningar. Ei anser att det är visat att längre
avskrivningstid gällande distributionsledningar kan tillämpas än i det
överklagade beslutet. De tre rapporterna visar att avskrivningstiden för
distributionsledningar bör ligga någonstans mellan 84 år och 100 år. En
avskrivningstid på 90 år framstår därmed som rimligt.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Den reglermässiga avskrivningstiden för distributionsledningar ska enligt
Kraftringen rätteligen fastställas till 90 år. Ei medger en sådan ändring av
avskrivningstiden. Förvaltningsrätten anser inte att det finns skäl att göra
någon annan bedömning än den som parterna numera är ense om och som
de åberopade rapporterna ger stöd för, dvs. att den reglermässiga avskrivningstiden för Kraftringens distributionsledningar ska fastställas till 90 år
vid beräkningen av intäktsramen för tillsynsperioden 2019-2022.
Att den reglermässiga avskrivningstiden ska vara längre än vad Ei har
beslutat leder till att intäktsramen ska fastställas till ett annat belopp än det
som bestämts i det överklagade beslutet. Parterna är överens om att det bör
ankomma på Ei att beräkna intäktsramen till faktiskt belopp. Förvaltningsrätten gör även i denna del samma bedömning som parterna. Målet ska
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därför överlämnas till Ei för sådan beräkning. I enlighet med Kraftringens
yrkande ska intäktsramen inte överstiga 176 203 tkr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Information om hur man överklagar finns i bilaga 1 (FR-03).

Ulf Sona e
rådman

Föredragande jurist har varit Marie Wickström.
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Hur man överklagar

FR-03

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor
Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du
1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överldagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?
Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överldagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten
När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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