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 Till den det berör 

Excel-fil för sammanställning av uppgifter avseende intäktsramar 
mm.  

I detta brev presenteras den Excel‐fil som EI utarbetat till stöd för lämnade av förslag till 

intäktsram med tillhörande uppgifter.  

Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen om ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att 

elnättariffernas skälighet ska övergå till att granskas på förhand. Detta innebär i 

huvuddrag att EI från och med år 2012 kommer att besluta hur stora elnätsföretagens 

intäkter får vara genom en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod.  

Föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förslag till intäktsram mm. liksom it‐

systemet KENT för inrapportering utarbetas för närvarande av EI. Föreskrifterna och de 

allmänna råden planeras träda i kraft den 15 oktober 2010 medan KENT beräknas tas i 

drift i februari 2011.  

För att underlätta elnätsföretagens arbete med att lämna förslag till intäktsram med 

tillhörande uppgifter har (EI) tagit fram denna Excel‐fil. Med hjälp av filen kan företaget 

sammanställa och kvalitetssäkra de uppgifter som nätföretaget ska redovisa till EI i mars 

2011. Filen ger också nätföretagen en möjlighet att beräkna en intäktsram på ett likartat 

sätt som EI avser göra vid prövning av nätföretagets förslag till intäktsram. De uppgifter 

som avses fyllas i är sådana uppgifter som EI kommer att samla in från respektive 

nätföretag enligt ovan nämnda föreskrifter och allmänna råd.  

Excel‐filen kommer löpande att uppdateras när det finns behov av detta och kommer att 

återfinnas på EI:s webbplats www.ei.se. Det bör observeras att de värden som återges i 

filen utgör arbetsmaterial och således inte har varit föremål för beslut eller motsvarande 

av EI. En instruktion till hur filen används återfinns i bilaga till detta brev.  

Frågor kring Excel‐filen kan ställas till EI på e‐post: forhandsreglering_el@ei.se. 

 

Caroline Törnqvist 

Avdelningschef  

 

http://www.ei.se/�
mailto:forhandsreglering_el@ei.se�
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