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Ert datum

Er referens

Nätreglering
Gasnätet Stockholm AB
Råsundavägen 12
169 67 Solna

Omprövning av beslut om fastställande av intäktsram avseende
tillsynsperioden 2019–2022
Beslut
Med ändring av det tidigare beslutet om fastställande av intäktsram meddelat den
6 september 2018 omprövar Energimarknadsinspektionen (Ei) intäktsramen för Gasnätet
Stockholm AB, 556742–7504, angående distribution av naturgas avseende
redovisningsenheten REN00954 för perioden 2019–2022 till 673 356 tkr i 2017 års prisnivå,
enligt bilaga 1. Totalsumman av löpande påverkbara kostnader har ändrats till totalt
267 140 tkr.
Övriga delar i beslutet kvarstår oförändrade.

Beskrivning av ärendet
Den 6 september 2018 fastställde Ei intäktsramen för tillsynsperioden 2019–2022 för
Gasnätet Stockholm AB (distribution), avseende redovisningsenheten REN00954
(dnr 2018–100760). Den 4 oktober 2018 kom Gasnätet Stockholm AB, i fortsättningen
benämnt företaget, in med en begäran om omprövning av den fastställda intäktsramen
för REN00954.
Företaget har inkommit med en skrivelse och begärt att de löpande påverkbara
kostnaderna ska ändras. Orsaken till begäran om omprövning är att löpande
extraordinära kostnader på totalt 33 600 tkr har fallit bort i beräkningarna.
Kostnadsfördelning för dessa är enligt ansökan 8 400 tkr per år för åren 2013 till och med
2016.
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Företaget har i samtal med Ei informerat om att de löpande extraordinära kostnaderna är
angivna i nominella belopp och att det önskas att Ei räknar upp, samt lägger till dessa
kostnader i respektive års prisnivå.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet
Om en myndighet finner att ett beslut som den har meddelat som första instans är
uppenbart oriktigt, på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska
myndigheten ändra beslutet. Ändringen ska göras om det kan ske snabbt, enkelt och
utan att det blir till nackdel för någon enskild part (27 § förvaltningslagen (1986:223)).
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Ei:s motivering till beslutet
I det tidigare beslutet om fastställande av intäktsram har företaget fått en sammanlagt
lägre intäktsram än vad företaget har rätt till. Detta berodde på att företaget redovisat de
löpande påverkbara kostnaderna i årsrapporten under avsnittet ”Redovisnings- och
värderingsprinciper” istället för i resultaträkningen. Kostnaderna har inte inkluderats i
Ei:s beräkningar av intäktsram. Till följd av detta har Ei beräknat en ny totalsumma för
löpande påverkbara kostnader för respektive år. De ytterligare kostnaderna innebär att
den sammanlagda intäktsramen för hela perioden ökar. Ei omprövar beslutet och lägger
till ytterligare löpande påverkbara kostnader med totalt 33 600 tkr innan uppräkning och
effektiviseringskrav. Totalsumman av påverkbara kostnader i 2017 års prisnivå ändrar Ei
till totalt 267 140 tkr, se bilaga 1.

Hur man överklagar
Se bilaga 2, Så här gör du för att överklaga beslutet.
Detta beslut har fattats av enhetschefen Pia Nurmi. Föredragande var analytikern
Ali Dolovac.

Pia Nurmi
Ali Dolovac

Beslutet har fattats elektroniskt i Energimarknadsinspektionens ärendehanteringssystem.

Bilagor
1 Beräknad omprövad intäktsram avseende tillsynsperioden 2019–2022
2 Så här gör du för att överklaga beslutet

