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Förord 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har till uppgift att kontrollera att elnätsföretagen 
uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen. Det innebär bland annat att granska att 
företagen inte tar ut för höga avgifter och att leveransen av el är av god kvalitet.  
 
Det finns ungefär 180 elnätsföretag i Sverige. Dessa har monopol inom sitt 
geografiska område. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är den 
reglerad och elnätsavgifterna granskas av Ei.  
 
År 2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att en ram har 
beslutats för varje elnätsföretag som reglerar hur stora elnätsavgifter de totalt får ta 
ut av sina kunder under åren 2012-2015. Intäktsramen ska säkerställa att företagen 
får skälig täckning för sina kostnader och rimlig avkastning på det kapital som 
krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska försäkras rimliga 
avgifter. Besluten om intäktsramar har överklagats av ungefär hälften av företagen 
och domstolsprocesserna pågår.  
 
Ei har i denna rapport analyserat de legala förutsättningarna i förhandsregleringen 
med stöd av tidigare och aktuella erfarenheter och överlämnar ett antal 
författningsförslag till regeringen inför andra tillsynsperioden.  
 
Energimarknadsinspektionen har som en del av arbetet arrangerat en hearing där 
företrädare från elnätsföretagen och kundorganisationer har getts möjlighet att 
lämna synpunkter. Även skriftliga synpunkter har inkommit vilka redovisas i 
bilaga till rapporten. 

Eskilstuna, april 2013 

 

 

 
 
Anne Vadasz Nilsson 
Generaldirektör    

Semira Pandur 
Projektledare 

 
  



Sammanfattning 

Energimarknadsinspektionen anser att det är nödvändigt att komplettera 
regelverket för hur elnätsföretagens intäktsramar bestäms. Ei anser att det inte är 
rimligt att avgöra grundläggande principer i domstolsprocesser som kan pågå i 
många år. Ei presenterar därför i denna rapport förslag på ändringar i ellagen som 
utifrån rådande förutsättningar bedöms vara befogade att genomföra inför nästa 
tillsynsperiod. Ei föreslår ändringar i ellagen gällande 
normgivningsbemyndiganden, omprövning av intäktsramen under 
tillsynsperioden och anslutningsintäkter.  
 
Ei föreslår ett utökat normgivningsbemyndigande avseende beräkning av skäliga 
kostnader och en rimlig avkastning. Detta framför allt mot bakgrund av att de 
bemyndiganden som idag finns inte är tillräckligt långtgående varför många 
principer, detaljer och parametrar därmed har överlämnats till att utvecklas genom 
rättspraxis. De erfarenheter som finns av hur tidigare domstolsprocesser har 
utvecklats sedan avregleringen visar att det tar mycket lång tid att få vägledande 
rättspraxis. Vidare tenderar domstolsprocesser att vara inriktade på enskildheter 
snarare än metoder. Ei anser därför att det är nödvändigt att lägga fast ytterligare 
principer i författning såsom t.ex. hur kapitalkostnader ska beräknas. I och med det 
skulle eventuella framtida domstolsprocesser kunna bli mer renodlade. En annan 
konsekvens av utökat bemyndigande innebär att handläggningstiderna blir 
kortare och att kostnaderna för processerna minskar. 

Ei föreslår vidare att reglerna ändras på så sätt att anslutningsintäkter i regleringen 
får periodiseras längst under det antal perioder som motsvarar den reglermässiga 
avskrivningstiden som gäller för de anläggningar som intäkterna härrör från. Detta 
i syfte att ge samma förutsättningar för företagen oavsett om periodiseringen sker 
bokföringsmässigt eller i regleringen och för att skapa förutsättningar för mer 
stabila överföringsavgifter även om det sker större anslutningar exempelvis 
anslutningar av stora vindkraftsparker. 

Ei föreslår dessutom att intäktsramen ska kunna omprövas på initiativ av Ei då en 
oförutsedd omständighet inträffar under tillsynsperioden och som i mer än ringa 
omfattning inverkar på intäktsramens storlek. Härigenom skulle det bli en 
rimligare balans mellan företagens respektive Ei:s omprövningsmöjligheter under 
tillsynsperioden.  
 
I rapporten tas också en fråga upp som Svensk Energi har framfört och som avser 
omprövning av intäktsram efter tillsynsperioden. Ei anser inte att de skäl som 
Svensk Energi nu framfört till Ei medför att bestämmelserna om omprövning efter 
tillsynperiodens slut ska ändras. Ei föreslår därför inte någon ändring i denna del. 

I rapporten beskrivs slutligen ett problem som Ei vill uppmärksamma på vilket är 
att det i regleringen saknas bestämmelser om företagens kapitalstruktur. Ei 
bedömer att det finns ett behov av att utreda frågan närmare 



Externa intressenter har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Ei:s förslag till 
lagändringar. Generellt kan sägas att de flesta kundföreträdare samt 
Konkurrensverket stöder förslagen till ändrade regler medan Svensk Energi och 
elnätsföretagen är negativa till de flesta av de föreslagna förändringarna. De 
inkomna synpunkterna återfinns i bilagor till denna rapport. 
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Författningsförslag 

Förslag till ändring i 5 kap. ellagen (1997:857) 
 
5 kap. 8 § ellagen  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Särskilt om beräkning av skäliga 
kostnader i nätverksamheten 

8 § Som skäliga kostnader för att 
bedriva nätverksamheten ska anses 
kostnader för en ändamålsenlig och 
effektiv drift av en nätverksamhet med 
likartade objektiva förutsättningar. 

Kostnad för avbrottsersättning enligt 10 
kap. 10 § ska inte anses vara en skälig 
kostnad enligt första stycket.  

 

Särskilt om beräkning av skäliga 
kostnader i nätverksamheten 

8 § Som skäliga kostnader för att 
bedriva nätverksamheten ska anses 
kostnader för en ändamålsenlig och 
effektiv drift av en nätverksamhet med 
likartade objektiva förutsättningar. 

Kostnad för avbrottsersättning enligt 10 
kap. 10 § ska inte anses vara en skälig 
kostnad enligt första stycket.  

Regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 
meddela ytterligare föreskrifter om 
beräkning av skäliga kostnader. 

 
5 kap. 9 § ellagen  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Särskilt om beräkning av en rimlig 
avkastning 

9 § Kapitalbasen ska beräknas med 
utgångspunkt i de tillgångar som 
nätkoncessionshavaren använder för 
att bedriva nätverksamheten. Vidare 
ska hänsyn tas till investeringar och 
avskrivningar under tillsynsperioden. 
 

En tillgång som inte behövs för att 
bedriva verksamheten ska anses ingå i 
kapitalbasen, om det skulle vara 
oskäligt mot nätkoncessionshavaren att 
bortse från tillgången. 

Särskilt om beräkning av en rimlig 
avkastning 

9 § Kapitalbasen ska beräknas med 
utgångspunkt i de tillgångar som 
nätkoncessionshavaren använder för 
att bedriva nätverksamheten. Vidare 
ska hänsyn tas till investeringar och 
avskrivningar under tillsynsperioden. 
 

En tillgång som inte behövs för att 
bedriva verksamheten ska anses ingå i 
kapitalbasen, om det skulle vara 
oskäligt mot nätkoncessionshavaren att 
bortse från tillgången. 
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Regeringen får meddela ytterligare 
föreskrifter om hur kapitalbasen ska 
beräknas. 

 

 

Regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 
meddela ytterligare föreskrifter om 
beräkning av en rimlig avkastning. 

 
5 kap. 17 § ellagen 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Periodisering 

17 § Om det finns särskilda skäl, får 
nätmyndigheten på ansökan av en 
nätkoncessionshavare medge att delar 
av intäkter under tillsynsperioden tas 
med i intäktsredovisningen först för 
senare perioder. 

En ansökan enligt första stycket ska ha 
kommit in till nätmyndigheten senast 
tre månader efter den tillsynsperiod då 
intäkterna uppkommit.  

 

Periodisering 

17 § Om det finns särskilda skäl, får 
nätmyndigheten på ansökan av en 
nätkoncessionshavare medge att delar 
av intäkter under tillsynsperioden tas 
med i intäktsredovisningen först för 
senare perioder. 

Om ansökan avser intäkter från anslutning 
till ledning eller ett ledningsnät 
(anslutningsintäkter), ska dessa längst 
fördelas över det antal år som motsvarar den 
ekonomiska livslängden för de anläggningar 
som intäkterna härrör från 
(avskrivningstiden). Avskrivningstiden ska 
vara densamma som den som används vid 
fastställande av intäktsramen för den period 
då intäkterna uppkommer. 

En ansökan enligt första stycket ska ha 
kommit in till nätmyndigheten senast 
tre månader efter den tillsynsperiod då 
intäkterna uppkommit. 

 
5 kap. 11 § ellagen  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Omprövning av intäktsramen under 
tillsynsperioden 

11 § Nätmyndigheten ska ändra en 
fastställd intäktsram under 
tillsynsperioden om 

Omprövning av intäktsramen under 
tillsynsperioden 

11 § Nätmyndigheten ska ändra en 
fastställd intäktsram under 
tillsynsperioden om 
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1. den nätkoncessionshavare som 
beslutet gäller har lämnat oriktiga eller 
bristfälliga uppgifter som i mer än 
ringa omfattning har inverkat på 
intäktsramens storlek, 

2. beslutet har fattats på ett uppenbart 
felaktigt eller ofullständigt underlag 
och detta i mer än ringa omfattning har 
inverkat på intäktsramens storlek, eller 

3. det annars finns särskilda skäl. 

1. den nätkoncessionshavare som 
beslutet gäller har lämnat oriktiga eller 
bristfälliga uppgifter som i mer än 
ringa omfattning har inverkat på 
intäktsramens storlek, 

2. beslutet har fattats på ett uppenbart 
felaktigt eller ofullständigt underlag 
och detta i mer än ringa omfattning har 
inverkat på intäktsramens storlek,  

3. det inträffat någon omständighet som 
inte kunnat förutses när intäktsramen 
fastställdes och som i mer än ringa 
omfattning har inverkat på intäktsramens 
storlek, eller 

4. det annars finns särskilda skäl. 
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1 Inledning 

Sedan avregleringen av elmarknaden genomfördes år 1996 har flera olika metoder 
för skälighetsbedömning av elnätsavgifterna tillämpats. Alla metoder som 
tillämpats har överklagats och därmed varit föremål för domstolsprövning. Det 
har dock hittills inte utvecklats någon vägledande rättspraxis.  
 
Inför år 2012 ändrades regleringen från att ske i efterhand till att ske i förhand. 
Förhandsreglering av elnätsavgifterna trädde därmed i kraft och Ei beslutade 
under hösten 2011 om intäktsramar för alla lokal- och regionnätsföretag, cirka 180 
beslut. De beslutade intäktsramarna omfattar första tillsynsperioden dvs. åren  
2012 - 2015 med undantag för några få företag som har fått ettåriga intäktsramar. 
Ungefär hälften av besluten har överklagats och prövning pågår i domstol. Dessa 
överklaganden står för ungefär 88 procent av de totala besluten om intäktsramar. 
Metoderna för skälighetsbedömningen är alltså återigen föremål för 
domstolsprövning och det är ovisst när dessa mål slutligen kommer att avgöras. 
Utifrån tidigare erfarenheter befarar Ei att rättsprocesserna kommer att ta många 
år och det är inte säkert att dessa leder till att en vägledande praxis avseende 
metoderna för skälighetsbedömningen kommer att etableras.  
 
Regelverket för bedömning av elnätsavgifter har successivt ändrats sedan 
avregleringen. Det är naturligt att det sker en kontinuerlig anpassning av 
regelverket i takt med att erfarenheter etableras och marknaden utvecklas. 
Ei har därför gjort bedömningen att det är ett naturligt steg att utvärdera den 
nuvarande regleringen och genomföra åtgärder som leder till förbättringar inför 
nästkommande tillsynsperiod.  
 
Ei anser att en översyn av de nuvarande legala förutsättningarna i regleringen är 
ett naturligt första steg i utvecklingsarbetet. Grundförutsättningen  
för att regleringen ska fungera väl är de legala förutsättningarna som skapar 
stabilitet och förutsägbarhet, detta är oberoende av hur olika metoder för 
skälighetsprövningen tillämpas. Ei presenterar därför i denna rapport förslag på 
ändringar i ellagen som utifrån rådande förutsättningar bedöms vara befogade att 
genomföra inför nästa tillsynsperiod.  

1.1 Syfte 
Syftet med projektet har varit att se över de legala förutsättningarna i 
elnätsregleringen och ge förslag till nya regler inför andra tillsynsperioden.  

1.2 Projektorganisation 
Projektgruppen har bestått av Semira Pandur (projektledare), Dennis Jonsson och 
Christina Hjulström. 

Inom projektet har synpunkter på föreslagna ändringar i ellagen inhämtats genom 
en hearing som ägde rum i Stockholm den 3 april 2013 där cirka 65 personer 
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deltog. På hearingen presenterades förslagen till lagändringar som behandlas i 
denna rapport. Deltagarna gavs under hearingen möjlighet att lämna synpunkter 
på de föreslagna förändringarna. Dessutom har möjlighet getts att lämna skriftliga 
synpunkter till Ei. 

Organisationerna Svensk Energi, Svenskt Näringsliv och Villaägarnas Riskförbund 
hade till hearingen också beretts möjlighet att presentera sin syn på hur metoden 
för skälighetsbedömningen av elnätsavgifter bör utvecklas inför andra 
tillsynsperioden.  

Dessa presentationer och de synpunkter som inkommit skriftligt till Ei har beaktats 
när det gäller de förslag till ändrat regelverk som lämnas i denna rapport. 
Dessutom kommer synpunkterna avseende fortsatt metodutveckling att utgöra ett 
värdefullt underlag inför Ei:s fortsatta arbete. 

Minnesanteckningar från hearingen återfinns i bilaga 1. I samband med och efter 
hearingen gavs tillfälle att lämna synpunkter på lagförslagen samt generella 
synpunkter på hur regleringen bör utvecklas. Ett stort antal organisationer har 
inkommit med skriftliga synpunkter. Generellt kan sägas att de flesta 
kundföreträdare samt Konkurrensverket stöder förslagen till ändrade regler 
medan Svensk Energi och elnätsföretagen är negativa till de flesta av de föreslagna 
förändringarna. De inkomna synpunkterna återfinns i bilaga 2. 
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2 Elnätsregleringen under 
perioden 1996 – 2012 

I detta kapitel beskrivs kortfattat elnätsregleringen från och med 1996, då den 
svenska elmarknaden avreglerades. Syftet med beskrivningen är att ge en viss 
inblick i dels hur regleringen varit utformad och dels hur den i praktiken har 
fungerat mellan åren 1996 – 2012. 

Bakgrunden till att elmarknaden avreglerades var att skapa förutsättningar för ett 
mer rationellt utnyttjande av produktions- och distributionsresurserna samt att 
tillförsäkra kunderna flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser1. Handel och 
produktion av el separerades från nätverksamhet. De förstnämnda 
verksamheterna skulle utövas i konkurrens medan en nätverksamhet, som är ett 
naturligt monopol, även i fortsättningen skulle regleras enligt ellagen. Regleringen 
skulle säkerställa att näten var öppna för anslutning på icke diskriminerande 
villkor och medverka till effektiva elnät samtidigt som monopolvinster skulle 
motverkas.  

2.1 Regleringen mellan 1996 - 2002 
Den svenska traditionen med fri prissättning där elnätsföretagen sätter sina 
nättariffer efter vissa generella riktlinjer behölls även efter avregleringen av 
elmarknaden.  

Den första metoden för granskning av tarifferna efter avregleringen var att 
nätmyndigheten utgick från den vid tidpunkten för avregleringen ingående 
tariffnivån varefter det kontrollerades att nätföretagen inte hade genomfört 
drastiska tariffhöjningar. Från och med 1998 införde myndigheten även ett 
rationaliseringskrav för nätföretagen. Rationaliseringskravet var två procent per år.  

Under 1999 fick nätmyndigheten indikationer på att ett stort antal lokalnätsföretag, 
(dvs. nätkoncessioner för område), hade höjt sina nättariffer2. För att utreda om så 
var fallet inledde nätmyndigheten tillsyn i cirka 90 ärenden. Resultatet av 
granskningen blev att nättarifferna hade höjts i cirka 45 koncessionsområden 
medan nätföretagen i de övriga områdena hade omfördelat nättarifferna mellan 
olika kundkategorier.   

I september 1999 beslutade nätmyndigheten att förelägga i stort sett samtliga 
nätföretag som hade höjt nättarifferna, att sänka dem till 1998 års nivå. 
Motiveringen till beslutade förelägganden var följande. Trots att kostnaderna för 
att driva lokalnät hade minskat för branschen som helhet hade elnätsföretagen 

                                                           
1 Prop. 1993/94:162, Handel med el i konkurrens. s 57. 
2 Tillstånd för nätkoncession inom ett avgränsat område. Koncessionsinnehavaren får bedriva 
nätverksamhet inom det område som koncessionen avser. 
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efter justeringar för volymändringar, höjt nättarifferna gentemot kundkollektivet 
sedan 19983. Alla utom två nätföretag överklagade besluten till länsrätten.  

Kammarrätten avslog nätföretagens överklaganden i fyra mål då höjningen var av 
den storleken – både totalt sett och ställt i relation till koncessionsområdets 
nettoomsättning – att den inte kunde anses skälig. I åtta andra mål vägrades 
företagen prövningstillstånd och nätmyndighetens och länsrättens bedömningar 
stod fast.  

Domstolen ansåg att skälighetsbedömningen omfattade ett visst mått av osäkerhet 
och att man därför måste acceptera vissa ”toleransramar”. Inom ramarna kunde 
man inte alltid avgöra om en nivå var skälig eller inte. Av det skälet bifölls 
nätföretagens talan i 14 fall. I alla dessa uppgick tariffhöjningen till mindre än en 
procent av den budgeterade nettoomsättningen år 1999. För fyra 
nätkoncessionsområden fann kammarrätten att man utifrån företagets 
effektivisering, resultat och låga avkastning kunde bedöma att tariffhöjningen inte 
varit skälig. Dessa avgöranden ledde inte till någon vägledande rättspraxis 
gällande metoderna utan fokuserade på enskildheter i dessa.  

2.2 Regleringen mellan 2003 - 2007 
Nätmyndigheten (som fram till år 2008 var en del av Statens energimyndighet), 
började under 1998 arbetet med att ta fram en ny modell för att bedöma 
skäligheten i nätföretagens nättariffer, den s.k. nätnyttomodellen. I samband med 
det ändrades också 4 kap. 1 § ellagen. Ändringen, som trädde ikraft den 1 juli 2002, 
innebar att det var elnätsföretagens prestation som skulle vara avgörande för 
bedömningen av nättariffernas skälighet. Första gången dessa ändringar av 4 kap. 
1 § ellagen tillämpades av nätmyndigheten var vid granskningen av 2003 års 
nättariffer4.  

Nätnyttomodellen användes som ett granskningsverktyg i tarifftillsynen under 
åren 2003-2007.  Den innebar att nätföretagen skickade både tekniska och 
ekonomiska uppgifter om sin verksamhet till nätmyndigheten. Uppgifterna 
användes därefter för att skapa ett referensnät för respektive nätföretag. I modellen  
togs det hänsyn till de objektiva förutsättningarna för att bedriva nätverksamhet 
inom visst redovisningsområde, exempelvis var kunderna fanns, hur mycket el de 
förbrukade och till vilken effekt. Genom modellen kunde sedan ett ekonomiskt 
värde på vad företagen hade presterat, den så kallade nätnyttan, tas fram. I 
prestationen ingick kostnader för drift och administration av elleveransen samt 
dess kvalitet. Kvaliteten mättes bland annat i form av antal elavbrott under året 
och avbrottens längd. Den framtagna nätnyttan jämfördes sedan med vad företaget 
hade fakturerat sina kunder varvid en debiteringsgrad togs fram.  

Om debiteringsgraden översteg 1,0 hade elnätsföretaget fakturerat mer än vad 
prestationen var värd, vilket var en indikation på att nättariffen varit för hög. 
Utifrån dessa resultat genomförde sedan nätmyndigheten en fördjupad granskning 

                                                           
3 SOU 2000:90, Elnätsföretag, Regler och tillsyn. s 58 
4 Ellagen 4 kap. 1 § ändrades igen den 1 januari 2006, men avseende bedömningsgrunden för tariffnivån 
innebar detta ingen ändring. 
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där elnätsföretagen gavs möjlighet att åberopa företagsspecifika omständigheter 
som inte beaktades av nätnyttomodellen.  

2.2.1 Resultaten av granskningen 2003 - 2008 

Ei:s bedömning av 2003 års nättariffer visade att nio redovisningsenheter hade 
tagit ut för höga nätavgifter. Därför förelades dessa att sänka sina nättariffer och 
återbetala det överskjutande beloppet till kunderna. Samtliga beslut överklagade 
nätföretagen till länsrätten. Skriftväxlingen i målen var mycket omfattande. 

I avvaktan på vägledande domar från länsrätten gällande 2003 års granskade 
nättariffer meddelade inte Ei några beslut om återbetalning av nättarifferna för 
åren 2004-2007.  Ett fyrtiotal redovisningsenheter granskades avseende 2004 års 
nättariffer och ett tjugotal avseende 2005 års nättariffer. För 2006 granskades 
nättarifferna för 19 redovisningsenheter och för 2007 för fem redovisningsenheter.  

Under 2006 beslutade inspektionen att revidera nätnyttomodellens metod för 
kapitalkostnadsberäkningen vilket ledde till en ändrad WACC, Weighted Average 
Cost of Capital. Detta medförde att debiteringsgraden för 2004 års nättariffer 
påverkades i positiv riktning för ett antal nätföretag varför dessa avskrevs från 
vidare granskning.  

Efter att elnätsutredningen lämnat sitt betänkande med förslag till ny reglering 
som innebar förhandsreglering av elnätsföretagen tog Ei under hösten 2008 
initiativ till en dialog med åtta nätföretag som hade överklagat besluten om för 
höga nättariffer för 2003. Parterna kom i detta sammanhang överens om att avsluta 
de pågående rättsprocesserna varvid företagen åtog sig att frivilligt justera 
nättarifferna för åren 2003-2008. Detta innebar att sammanlagt cirka 140 miljoner 
kronor återfördes till kunderna. Efter att rättsprocesserna avseende 2003 års tariffer 
avslutats kunde inspektionen gå vidare med de ärenden som återstod för tariffåren 
2004-2007. Detta resulterade i en överenskommelse om justering av nättarifferna 
med ytterligare sex elnätsföretag, som var föremål för granskning för ett flertal av 
åren mellan 2004 och 2007. 

I januari 2009 stod det klart att regeringen avsåg att lämna en proposition5 om 
förhandsreglering av nättariffer med ikraftträdande 2012. Med tanke på att det då 
inte längre förelåg ett behov av rättspraxis avseende nätnyttomodellen samt att 
denna dessutom inneburit en omfattande arbetsbörda för både nätföretagen och 
myndigheten, beslutade inspektionen att nätnyttomodellen från och med 2008 inte 
längre skulle användas vid granskningen av nättariffernas skälighet. 

2.3 Regleringen mellan 2008 - 2011 
Med anledning av att Ei beslutat att avskaffa den s.k. nätnyttomodellen tog 
myndigheten under hösten 2009 fram en alternativ metod som skulle tillämpas vid 
skälighetsbedömningen av elnätsavgifterna avseende åren 2008-2011. Vid 
framtagandet av metoden fastställde inspektionen ett antal mål. Den övergripande 
inriktningen var att skapa en balanserad övergång till den nya förhandsregleringen 
som skulle träda i kraft from 2012. Den inriktning som inspektionen valde för att få 
en rimlig övergång var att trender över en längre tidsperiod skulle beaktas, istället 

                                                           
5 Prop. 2008/09:141, Förhandsprövning av nättariffer 
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för en bedömning av enstaka år. Anledningen var att besluten om intäktsramar 
skulle, enligt huvudregeln i kommande ändringar av ellagen, fastställas för en 
fyraårsperiod till skillnad från den årliga efterhandsgranskning som skulle 
fortsätta att gälla till utgången av år 2011. Utgångspunkten skulle fortsatt vara 
nätföretagens verkliga nät och faktiska förhållanden samt att så långt som möjligt, 
inom ramen för det gällande regelverket, tillämpa det synsätt som den nya 
förhandsprövningen skulle komma att innebära. 

Vid bedömningen av 2008 och 2009 års nätavgifter hade Ei inte tillgång till 
företagens verkliga nät, vilket ledde till att Ei uppskattade värdet av företagens 
anläggningar. Vid bedömningen av 2010 års nätavgifter hade Ei i oktober 2011 
fastställt intäktsramar för företagens nätverksamheter för perioden 2012-2015. 
Detta innebar att metoden för bedömningen av elnätsavgifterna för de återstående 
åren fram till 2012, kunde till en hög grad likna metoden som hade använts för att 
fastställa intäktsramarna för den första tillsynsperioden 2012-2015.  

Inför bedömningen av 2011 års nätavgifter medgav Ei, inom ramen för 
domstolsprocessen, vissa justeringar i metodiken för fastställande av intäktsramar 
för perioden 2012-2015. Ändringarna gällde beräkningen av opåverkbara 
kostnader och beräkningen av kapitalkostnader för nettoförändringar i 
kapitalbasen. Dessa justeringar påverkade även metoden som Ei tillämpade vid 
bedömningen av elnätsföretagens avgifter för år 2011. På grund av dessa 
metodjusteringar bedömde Ei att det även var rimligt att räkna om den godkända 
intäktsnivån för de företag som blivit uttagna för fortsatt tillsyn vid bedömningen 
av 2010 års nätavgifter.  

För bedömningen av nätavgifterna för åren 2008-2011 har Ei inte använt samma 
metod. Metoden har justerats successivt för att i största möjliga mån 
överensstämma med den metod som hade tillämpats vid bedömningen av 
nätföretagens intäktsramar för tillsynperioden 2012 – 2015. Ei valde därför att 
beräkna en godkänd intäktsnivå för respektive år och sedan, efter 2011, i en samlad 
bedömning för perioden 2008-2011 göra en fortsatt granskning av de uttagna 
företagen.  

2.3.1 Resultaten av granskningen 2008 - 2011 

Granskningen av elnätsavgifterna för 2008 och 2009 visade, enligt Ei, att samtliga 
nätföretag hade intäkter som låg inom ramen för en godkänd intäktsnivå. 
 
Vid granskningen av 2010 års nätavgifter konstaterade Ei att totalt 41 elnätsföretag 
haft en intäkt som överskridit den beräknade godkända intäktsnivån. Dessa 
företag blev uttagna för fortsatt tillsyn. 

Resultatet av granskningen av 2011 års nätavgifter var att totalt 25 nätföretag haft 
en intäkt som överskridit den av Ei beräknade godkända intäktsnivån. Dessa 
företag blev uttagna för fortsatt tillsyn. Samtidigt gjorde Ei på grund av ovan 
nämnda metodjusteringar inför bedömningen av 2011 års nätavgifter även en ny 
beräkning av godkänd intäktsnivå för de företag som blivit uttagna för fortsatt 
tillsyn av 2010 års nätavgifter. Totalt hade tidigare 41 nätföretag haft en intäkt som 
överskridit den beräknade godkända intäktsnivån för 2010. Efter omräkningen 
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återstod 21 företag som Ei bedömde hade haft en intäkt som överskridit de nya 
beräknade godkända intäktsnivån. 

Med anledning av att det är ovisst vad utgången i de pågående 
domstolsförhandlingarna avseende de överklagade intäktsramarna kommer att 
leda till, har Ei ansett det vara rimligt att åtminstone tills vidare, avvakta med att 
göra en samlad bedömning av intäkterna från nätavgifter för åren 2008 – 2011.  

2.4 Regleringen mellan 2012 - 2015 
De lagändringar av bl.a. 5 kap. ellagen som trädde i kraft under 2010 och 2012 
innebär att skälighetsbedömningen av en nätkoncessionshavares intäkter ska ske i 
förväg genom fastställande av en s.k. intäktsram för en period som enligt 
huvudregeln är fyra år. Första tillsynsperioden infaller under åren 2012-2015.  

Intäktsramen avser att täcka skäliga kostnader för att bedriva en nätverksamhet 
under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att 
bedriva verksamheten. För att bestämma den skäliga intäktsramen har Ei utgått 
från en metod som består av ett flertal kalkylmetoder. Ett antal av dessa 
kalkylmetoder benämns schablonmetoden och övriga kalkylmetoder rubriceras som 
övergångsperioden.  

2.4.1 Ei:s metod för prövning av intäktsramar för första tillsynsperioden 

Utgångspunkten för prövningen av en ansökan om intäktsram är en av Ei 
utarbetad schablonberäkningsmetod (schablonmetoden). Denna metod bygger på 
antaganden om vilken kostnadstäckning och avkastning ett rimligt effektivt 
företag med likartade objektiva förutsättningar bör ha över tid för att klara sina 
åtaganden som elnätsföretag. Med denna intäkt ska nätföretaget få 
kostnadstäckning och avkastning i sin verksamhet så att nätföretaget kan driva 
nätet med hög leveranssäkerhet och genomföra nödvändiga investeringar för att 
utveckla elnäten. För att säkerställa att samtliga företag behandlas lika är 
schablonmetodens beräkning i huvudsak frikopplad från företagens historiska 
bokförda kostnader.  
 
Schablonmetoden är utformad efter principen att nätföretaget ska ges 
kostnadstäckning och avkastning utjämnat över anläggningstillgångarnas 
livslängd. Detta medför att intäkterna blir förutsägbara för nätföretaget och att 
kundernas avgifter inte påverkas av anläggningarnas ålder eller var företaget 
befinner sig i sin investeringscykel. En liknande utjämningsmetodik tillämpas 
exempelvis vid s.k. annuitetslån. I dessa fall återbetalar låntagaren lånet med ett 
lika stort belopp varje månad under ett antal på förhand fastställda månader. 

Kalkylmetoderna som benämns schablonmetoden har sin utgångspunkt i 5 kap. 
ellagen med förarbeten (SOU 2007:99 och prop. 2008/09:141) samt förordningen 
(2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (kapitalbasförordningen).  
Enligt schablonmetoden beräknas företagets kapital- och löpande kostnader. 
Metoden tar även hänsyn till elnätsföretagens leveranskvalitet.  

Kapitalkostnaderna beräknas utifrån kapitalbasen och närmare bestämmelser om 
kapitalbasen framgår av kapitalbasförordningen. Med kapitalbas avses alla 
anläggningar som nätföretagen använder i sin verksamhet och som omfattas av 
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förordningens definition av en anläggningstillgång. Av förordningen framgår 
bland annat, förutom vilka tillgångar som ska ingå i företagets kapitalbas, även de 
metoder som ska användas vid nuanskaffningsvärderingen av dessa. Vid 
värderingen av en kapitalbas ska normvärde, som tagits fram av Ei, användas i 
första hand. Utifrån kapitalbasen beräknas företagens kapitalkostnader med real 
annuitet, utifrån avskrivningstider på 10 och 40 år samt utifrån en kalkylränta på 
5,2 procent. 

Ei:s kalkylmetod för beräkning av skäliga löpande kostnader innebär att löpande 
kostnader delas in i s.k. opåverkbara och påverkbara kostnader. Som opåverkbara 
kostnader har Ei för första tillsynsperioden klassificerat kostnader för nätförluster, 
kostnader för överliggande nät och kostnader för s.k. nätnyttoersättning. Dessa 
kostnader har inför tillsynsperioden prognostiserats av företagen och prognoserna 
ligger till grund för den beslutade intäktsramen. Löpande påverkbara kostnader 
beräknas utifrån företagets historiska kostnader för åren 2006-2009 som åsätts ett 
effektiviseringskrav på 1 procent. 

Med utgångspunkt i dessa kostnader beräknas sedan intäktsramar för 
elnätsföretagen i enlighet med schablonmetoden.  

Efter en analys av skillnaderna mellan schablonmetodens resultat och nuvarande 
intäktsnivå har EI bedömt att det var nödvändigt att utjämna intäktsramarna 
beräknade med schablonmetoden och nuvarande intäktsnivå med fyra 
tillsynsperioder, d.v.s 16 år. Eftersom EI:s beräkningar utgår från företagens 
intäkter för åren 2006-2009 (i 2010 års prisnivå) måste fördelningen för första 
tillsynsperioden även omfatta åren 2010 och 2011 och då blir antalet år 18. För 
tillsynsperioden 2012-2015 kunde ett företags intäkter därför tillåtas att anpassas 
till en intäktsram beräknad med schablonmetoden med högst sex artondelar.  
 
Vid fastställande av intäktsramen har även normnivåer för kvaliteten i 
överföringen av elen fastställts. Hänsyn till leveranskvalitet kommer dock att tas 
först vid avstämningen när uppgifter om den faktiska leveranskvaliteten under 
perioden blir tillgängliga. Om företagens leveranskvalitet skiljer sig från 
normnivåerna kommer företagets avkastning att minskas respektive ökas vid 
avstämningen av intäktsramen. Kvalitetspåverkan får högst uppgå till den rimliga 
avkastningen och får inte över-/understiga 3 procent av den totala intäktsramen.  

Ei meddelade beslut om företagens intäktsramar under oktober 2011 för cirka 180 
redovisningsenheter. Totalt överklagades 96 stycken av dessa beslut till 
Förvaltningsrätten i Linköping. Ei har därefter den 31 oktober 2012 respektive den 
30 november 2012, yttrat sig till domstolen över dessa överklaganden. 
Skriftväxlingen i målen är omfattande.  

Det förhållandet att omfattande och i tid utdragna domstolsförhandlingar pågår 
angående frågan om skäliga intäkter i nätverksamhet och i förlängningen vilka 
nätavgifter kunderna ska betala, är inte nytt i och för sig. Detta spörsmål togs upp i 
förarbetena om ändring till förhandprövning av överföringsavgifterna. Samtliga 
beslut som Ei hade meddelat om skäliga intäkter i nätverksamhet, med stöd av 
ändringarna i 4 kap. 1 § ellagen från juli 2002, hade överklagats av nätföretagen. 
Trots detta hade ingen etablerad rättspraxis hunnit utvecklas vid tidpunkten för 
propositionens överlämnande i mars 2009. Med anledning av dessa 
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omständigheter var regeringens uppfattning att grunderna för 
skälighetsbedömningen borde förtydligas genom föreskrifter, vilket också hade 
förordats av flera remissinstanser. Det var således lagstiftarens uttryckliga avsikt 
att bestämmelserna om förhandsregleringen skulle vara mer detaljerade än 
tidigare vad gäller skälighetsbedömningen av en nätkoncessionshavares samlade 
intäkter i nätverksamheten. 

Sammantaget visar ovanstående genomgång att en mer detaljerad 
elnätsreglering har vuxit fram succesivt över lång tid. Det kan också konstateras 
att någon vägledande rättspraxis inte har hunnit utvecklas trots att det har gått 
17 år sedan avregleringen. Regelverket har däremot anpassats vid två tillfällen 
efter att avregleringen trätt ikraft.  
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3 Identifierade problem i 
förhandsregleringen samt  
Ei:s förslag till ändringar 

Ei har gjort en analys av nuvarande situation och legala förutsättningar vad gäller 
förhandsregleringen och identifierat några problem som är viktiga att 
uppmärksamma. I detta kapitel belyses dessa problem närmare samt ges förslag 
till förbättringar. 

Ei:s strävan är att skapa en stabil och välfungerande reglering som är tydlig och 
förutsägbar både för elnätsföretagen och för kunderna. För att detta ska kunna 
uppnås anser Ei att det är nödvändigt att genomföra vissa lagändringar. Ei föreslår 
därför ändringar i ellagen gällande normgivningsbemyndiganden, omprövning av 
intäktsramen under tillsynsperioden och anslutningsintäkter. I sammanhanget 
finns även anledning att jämföra vissa lagändringar som regeringen föreslår i 
naturgaslagen avseende införande av förhandsreglering inom detta energiområde 
och den utformning som motsvarande bestämmelser fick vid införande av 
förhandsreglering på elområdet. Ändringarna av naturgaslagen ska, enligt 
förslaget, införas den 1 juni 20136.  

I detta kapitel tas även upp en fråga som Svensk Energi har framfört och som avser 
omprövning av intäktsram efter tillsynsperioden samt en fråga som Ei anser bör 
utredas vidare och som gäller huruvida det i regleringen bör tas hänsyn till 
elnätsföretagens kapitalstruktur. 

3.1 Normgivningsbemyndigande i förhandsregleringen 
För att förhandsregleringen ska fungera bra i praktiken behövs tydliga regler för 
utformningen av intäktsramen. Såsom påpekats i förarbetena7 ställer en 
förhandsreglering till skillnad från en efterhandsreglering, större krav på både 
nätföretagen och myndigheten att utarbeta goda prognoser och bedöma behovet 
av tariffintäkter. Förutsägbarhet och tydlighet kan uppnås på två sätt, antingen 
genom att innebörden av det nuvarande skälighetskravet konkretiseras genom 
rättspraxis eller genom föreskrifter med mer detaljerade principer för 
skälighetsbedömningen.  

Huvudprinciperna för utformningen av intäktsramen ska anges i lag men denna 
ska, såsom anförts i förarbetena, inte behöva ändras på grund av sådant som 
ändrade förhållanden i branschstruktur eller ekonomiska situationer. Det är också 
rimligt att anta att mindre justeringar av tillsynsmodellen måste göras fortlöpande, 
inte minst under de första tillsynsperioderna. Detta bör kunna ske utan en ändring 
av bestämmelserna i ellagen. Därför ansåg regeringen att mer detaljerade 

                                                           
6 Prop. 2012/13:85, Naturgasfrågor, s 1 
7 Prop. 2008/09:141, s. 29 och 58 f 



21 

föreskrifter borde meddelas av regeringen eller nätmyndigheten med stöd av 
tydliga normgivningsbemyndiganden. Även det förslag som lämnades i 
betänkandet SOU 2007:99 innehöll normgivningsbemyndiganden bland annat om 
beräkning av en rimlig avkastning. Utredningen föreslog bland annat att 
regeringen och Inspektionen fick meddela föreskrifter avseende 
avskrivningsmetod och avskrivningstid. Utredningen menade att lämplig 
avskrivningsmetod kunde förändras över tid samtidigt som den är av en sådan 
teknisk karaktär att den inte lämpar sig att föras in i lagtext utan bör bestämmas i 
föreskrifter. 

Det var således lagstiftarens uttryckliga avsikt att bestämmelserna om 
förhandsregleringen skulle vara mer detaljerade än tidigare vad gäller 
skälighetsbedömningen av en nätkoncessionshavares samlade intäkter i 
nätverksamheten. De ändringar som infördes i 5 kapitlet ellagen speglar också 
denna avsikt. Bl.a. infördes stadganden om beräkning av intäktsramens storlek (6 
och 7 §§), om beräkning av skäliga kostnader i nätverksamheten (8 §) och om 
beräkning av en rimlig avkastning (9 §).  

Det infördes också normgivningsbemyndiganden i lag enligt följande.  

Enligt 5 kap. 5 § ellagen får regeringen meddela föreskrifter om avvikelse från 3 § 
första stycket om när ett beslut om intäktsram senast ska meddelas samt från 4 § 
om hur lång en tillsynsperiod ska vara när det gäller intäkter från stamledning. Det 
har regeringen också gjort enligt förordningen (2010:304) om fastställande av 
intäktsram enligt ellagen (1997:857), den s.k. kapitalbasförordningen.  

I 5 kap. 7 § tredje stycket ellagen finns ett bemyndigande för regeringen eller efter 
regeringens bemyndigande, nätmyndigheten att meddela föreskrifter om vad som 
avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhetren. 
Ei har efter bemyndigande meddelat en sådan föreskrift vid namn Ei:s föreskrifter 
och allmänna råd (EIFS 2011:1) om vad som avses med kvaliteten i 
nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av 
intäktsram.  

I övrigt finns ett bemyndigande för regeringen enligt 5 kap. 9 § tredje stycket om 
att meddela ytterligare föreskrifter om hur kapitalbasen ska beräknas. Detta 
bemyndigande har regeringen utnyttjat genom den ovan nämnda 
kapitalbasförordningen.  

Enligt nämnda förordning 14 § respektive 15-16 §§ har regeringen bemyndigat Ei 
att meddela närmare föreskrifter om dokumentation enligt 13 § 
kapitalbasförordningen samt om skyldighet för nätkoncessionshavare att lämna 
uppgifter i vissa avseenden. Ei har med anledning därav meddelat föreskrifter och 
allmänna råd (EIFS 2010:6) om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och 
insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek. 

De ovannämnda normgivningsbemyndiganden om beräkning av en rimlig 
avkastning som föreslogs i betänkandet antogs inte. Ei gör bedömningen att de 
bemyndiganden som idag finns inte är tillräckligt långt gående varför många 
principer, detaljer och parametrar har överlämnats till att utvecklas genom 
rättspraxis.  
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3.1.1 Pågående domstolsprocesser om detaljer i regleringen 

Den nuvarande modellen som beskrivits i det föregående kapitelet och som 
tillämpas av Ei är komplex samt innefattar många detaljer och parametrar. 
Modellen består av flera olika kalkylmetoder som har tagits fram med 
utgångspunkt i det regelverk som gäller på området och med utgångspunkt i de 
ekonomiska teoretiska modellerna. Ei har vid framtagandet av modellen anlitat 
utomstående konsulter och deras utredningar har beaktats vid de olika vägvalen 
vid utformningen av modellen. Sveriges främsta experter har konsulterats i många 
av frågorna i samband med framtagandet av modellen. De flesta parametrarna kan 
i nuläget överklagas av företagen eftersom de bygger på kalkylmetoder som 
varken regeringen eller Ei har bemyndigande att meddela föreskrifter om.  

Kalkylmetoderna omfattar i stort sett samtliga detaljer kring bedömningen av vad 
som är skäliga löpande kostnader respektive skäliga kapitalkostnader inklusive en 
rimlig avkastning. Dessa kalkylmetoder finns beskrivna och offentliggjorda i ett 
antal rapporter vid vars framtagande elnätsföretagen, genom olika 
referensgrupper, aktivt har deltagit. I modellen ingårett antal parametrar som till 
exempel olika index som används vid uppräkning av kostnader till rätt års 
prisnivå. Även dessa parametrar har överklagats och kommer att bli föremål för 
förvaltningsrättens prövning. Sådana parametrar har inte enligt Ei så stor 
betydelse i ett helhetsperspektiv. Ei anser också att det kan vara svårt för 
domstolen att pröva alla detaljerna i en reglering. Detta innebär att den rättspraxis 
som utbildas riskerar att fokusera på enskildheter snarare än att ge en tydlig 
vägledning avseende metoden för beräkningen av intäktsramarna. Dessutom är 
domstolsprocesserna väldigt omfattande och mycket kostsamma.  

Domstolsprocesser avseende ett stort antal av de beslutade intäktsramarna pågår. 
En av de huvudsakliga frågorna i målen gäller hur kapitalkostnaderna ska 
beräknas. Såvitt Ei kan bedöma kommer målen tidigast att kunna avgöras i första 
instans under 2014. Efter att målen har avgjorts av förvaltningsrätten har parterna 
möjlighet att överklaga domarna till kammarrätten. Det krävs dock att denna 
instans meddelar prövningstillstånd för att målen ska tas upp till prövning. Med 
tanke på att regleringen är ny, kan det antas att sådant tillstånd kommer att ges. 
Därmed kommer det ta många år innan ett slutligt avgörande blir aktuellt i dessa 
mål.  

3.1.2 Ei:s slutsatser och förslag  

Ei har sedan avregleringen utvecklat och tillämpat flera olika modeller för 
bedömning av elnätsavgifter vilket framgår tydligt av det föregående kapitlet. 
Detta har skapat en viss osäkerhet och instabilitet samt onödiga kostnader.  

Elnätsföretagen har i sina överklaganden av besluten tagit upp den reglermässiga 
risken och uppgett att ny lagstiftning och ny tillämpning av regelverket har under 
en rad antal år skapat stor osäkerhet om vilka spelregler som gäller vilket i sig ökat 
risken i att bedriva nätverksamhet. 

Nuvarande förhandsreglering har förvisso bara varit i kraft i ett och ett halvt år och 
någon etablerad rättspraxis har givetvis ännu inte hunnit utvecklats. Men med 
beaktande av hur tidigare domstolsprocesser utvecklats sedan avregleringen samt 
att reglermetoden är mycket detaljrik och komplex verkar det ogörligt att 



23 

rättspraxis ska utvecklas inom en rimlig tidsrymd även framöver. Det kan också 
ifrågasättas om det är samhällsekonomiskt effektivt att driva domstolsprocesser 
som rör grundläggande principer i regleringsmodellen. 

Det grundläggande problemet som Ei identifierat är att de bemyndiganden som 
idag finns inte är så långt gående och att många principer, detaljer och parametrar 
har överlämnats till att utvecklas genom rättspraxis. 

Ei anser därför att det är nödvändigt att normgivningsbemyndigandet utökas till 
att även omfatta beräkningen av skäliga kostnader samt av en rimlig avkastning. 
Det kan naturligtvis diskuteras lämpligheten av att lämna 
normgivningsbemyndiganden för ingående bedömningsparametrar såsom 
bedömda ekonomiska livslängder, kalkylränta m.m. men det förefaller rimligt att 
åtminstone kunna lägga fast ytterligare principer. Det faktum att det idag finns en 
förordning som anger hur kapitalbasen ska fastställas i regleringen utan att 
regelverket ger en närmare precisering av principerna för hur kapitalkostnaderna 
ska beräknas, skapar en situation som inte kan anses vara rimlig när det gäller 
tillämpningen av regelverket.  

En utökning av normgivningsbemyndigandet skulle innebära att beräkningen av 
intäktsramarna blir tydligare och mer förutsägbar för elnätsföretagen. Det skulle 
också leda till en större stabilitet i regleringen vilket i sin tur skulle bidra till ett 
ökat förtroende mellan lagstiftaren, myndigheten, kunderna och elnätsföretagen. 
En stabil reglering är av stort intresse även för kunderna. 

Med ett utökat bemyndigande skulle åtminstone omfattningen av målen hos 
domstolarna minska och med det förutsättningarna för en praxisutveckling öka. 
En annan omständighet är att tillsynen torde bli effektivare. Ei lägger ner betydliga 
resurser på utveckling av olika modeller och på domstolsprocesserna. Ei anser att 
det föreligger ett stort behov av att skapa en bättre stabilitet i regleringen av 
elnätsavgifter så att Ei i en större utsträckning kan bedriva tillsyn av till exempel 
de uppgifter som ligger till grund för fastställande av intäktsramarna.  

I sammanhanget kan nämnas att enligt förslag till ändringar i naturgaslagen 
kommer förhandsreglering att införas inom naturgasområdet. Förslagen innehåller 
normgivningsbemyndiganden för regeringen eller efter dess bemyndigande för 
tillsynsmyndigheten som går längre än motsvarande bestämmelser för 
elnätsverksamhet om bland annat beräkning av skäliga kostnader och om 
beräkning av en rimlig avkastning8. Ändringarna föreslås införas i 6 kap. 11 och 12 
§§ naturgaslagen. Motsvarande bemyndigande finns inte för elnätsverksamhet, 
dvs. enligt bestämmelserna i 5 kap. ellagen om fastställande av intäktsramar för 
elnätsföretag.  Enligt förarbetena9 till förslagen om införande av förhandsprövning 
av naturgasföretagens intäktsramar anförs särskilt att det är angeläget att tillsynen 
av energimarknaden i Sverige bedrivs på ett likartat sätt, oavsett energislag och 
verksamhetsinriktning, dvs. inom el – respektive naturgasområdena. Även detta 
talar för att liknande normgivningsbemyndiganden borde finnas i både naturgas- 
respektive ellagen när det gäller förhandsprövningen av intäktsramarna. 

                                                           
8 Prop. 2012/13:85, s. 86 ff. 
9 Prop. 2012/13:85, s. 30 



24 

Ei föreslår ett utökat normgivningsbemyndigande avseende beräkning av 
skäliga kostnader och en rimlig avkastning. Detta framför allt mot bakgrund av 
att de bemyndiganden som idag finns inte är tillräckligt långt gående varför 
många principer, detaljer och parametrar därmed har överlämnats till att 
utvecklas genom rättspraxis. De erfarenheter som finns av hur tidigare 
domstolsprocesser har utvecklats sedan avregleringen visar att det tar mycket 
lång tid att få vägledande rättspraxis. Vidare tenderar domstolsprocesser att vara 
inriktade på enskildheter snarare än metoder. Ei anser därför att det är 
nödvändigt att lägga fast ytterligare principer i författning såsom t.ex. hur 
kapitalkostnader ska beräknas. I och med det skulle eventuella framtida 
domstolsprocesser kunna bli mer renodlade. En annan konsekvens av utökat 
bemyndigande innebär att handläggningstiderna blir kortare och att 
kostnaderna för processerna minskar.  

3.2 Anslutningsintäkter i förhandsregleringen 
I de samlade intäkterna i elnätsverksamheten ingår förutom transiteringsintäkter 
även vissa andra intäkter såsom anslutningsintäkter och intäkter från flyttning av 
ledning. I elnätsföretagens redovisning till Ei i form av s.k. årsrapporter redovisar 
elnätsföretagen anslutningsintäkter på två olika sätt. Vissa företag periodiserar 
inkomster från anslutningsavgifter och vissa nätföretag intäktsför dessa direkt. 
Anledningen till detta är att nätföretagen tillämpar olika redovisningsprinciper. 
Utifrån uppgifter som företagen lämnat till Ei kan konstateras att det inte finns 
något företag som i sin bokföring tillämpar en avskrivningstid för någon av sina 
anläggningar som överstiger 40 år. I och med att det ska ske en matchning mellan 
intäkter och kostnader drar Ei slutsatsen att det inte heller förekommer någon 
periodisering av inkomster från anslutningsavgifter som omfattar en period som 
överstiger 40 år. 

Vid skälighetsbedömningen utgår Ei från de intäkter som företagen redovisar i 
årsrapporterna och beaktar inte vilken redovisningsprincip de tillämpat.  

Från och med år 2012 kan företagen ansöka om en reglermässig periodisering av 
bland annat anslutningsintäkter hos Ei i enlighet med 5 kap. 17 § ellagen. Syftet 
med periodisering av intäkter i nätverksamhet är att undvika onödiga variationer i 
överföringsavgifterna. Variationer kan uppkomma ifall företaget t.ex. under en 
tillsynsperiod har ovanligt höga anslutningsintäkter. För att hålla sig inom 
intäktsramen för tillsynsperioden måste företaget sänka sina överföringsavgifter 
vilket kan skapa onödiga variationer i överföringsavgifterna mellan perioderna. 
För att sådana variationer inte ska uppkomma får Ei medge att delar av intäkter 
under tillsynsperioden tas med i intäktsredovisningen först för senare perioder. 
Även vissa andra stora engångsintäkter såsom intäkter från flyttning av ledning 
har företagen möjlighet att ansöka om periodisering för. Behov av periodisering av 
sådana intäkter bedöms dock vara aktuellt i ytterst få fall. Ei har under år 2012 
fattat ett fåtal beslut om periodisering av anslutningsintäkter och som maximalt 
beviljat en periodisering på fem tillsynsperioder dvs. 20 år. Ett av besluten har 
överklagats till förvaltningsrätten där domstolsprocessen pågår.  
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Intäktsramar som Ei beräknar i förhandsregleringen beräknas på samma sätt för 
alla företag och omfattar såväl överförings- som anslutningsavgifter10. 
Kapitalkostnad för anslutningsanläggningar beräknas bland annat med 
utgångspunkt i den reglermässiga avskrivningstiden som i huvudsak är 40 år. Det 
förefaller vara rimligt att även de intäkter som uppkommer i samband med 
anslutningar periodiseras i regleringen under det antal perioder som motsvarar 
anläggningarnas avskrivningstid. Ei har dock utifrån gällande legala 
förutsättningar inte kunnat göra tolkningen att en sådan matchning kan ske. Detta 
har fått till följd att de nätföretag som periodiserar inkomster från 
anslutningsavgifter i sin bokföring kan fördela dessa under flera perioder än de 
företag som medges en reglermässig periodisering. Det föreligger således inte 
samma förutsättningar för alla företag vad gäller periodisering av 
anslutningsintäkter i nätverksamheten. Det kan även konstateras att 
anslutningsintäkterna kan leda till en stor variation i överföringstariffen när större 
anslutningar som exempelvis vindkraftsparker sker när det inte sker en matchning 
mellan intäkter och kostnader för anslutning.  

I regeringens förslag till ändringar i naturgaslagen föreslås bland annat ett sätt för 
hantering av anslutningsintäkter som skiljer sig från det som följer av 
bestämmelserna i ellagen. Förslaget till 6 kap.10 § naturgaslagen lyder enligt 
följande: 

”Intäktsramen ska beräknas så att den täcker skäliga kostnader för att bedriva den 
verksamhet som intäktsramen avser och ge en rimlig avkastning på det kapital 
som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas). 

När intäktsramen bestäms ska de samlade intäkter som naturgasföretaget högst får 
uppbära enligt första stycket minskas med ett belopp som motsvarar 
naturgasföretagets intäkter från anslutning till naturgasledning och andra 
anläggningar under tillsynsperioden, i den utsträckning intäkterna härrör från 
tillgångar som ingår i kapitalbasen. 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 
meddela föreskrifter om hur avdraget enligt andra stycket ska beräknas.” 

Regeringen föreslår att intäktsramen ska minskas med anslutningsintäkter i den 
utsträckning intäkterna härrör från tillgångar som ingår i kapitalbasen. Av 
författningskommentarer11 framgår att periodiseringen som avses ska ske med 
hänsyn till hur de utgifter som anslutningarna gett upphov till kostnadsförs.” 

Ei har gjort en analys av regeringens förslag och konstaterat att det är tydligt att 
regeringen gör bedömningen att det ska vid periodisering av intäkterna som 
intäktsramen ska minskas med beaktas hur utgifter som uppstår i samband med 
anslutningarna kostnadsförs. Detta talar för att hänsyn till detta bör tas även vid 
periodisering i enlighet med 5 kap. 17 § ellagen.  

                                                           
10 Detta framgår av förarbetsuttalandena till de ändringar som infördes i ellagen (1997:857) för att 
genomföra en förhandsprövning av nätavgifterna (prop. 2008/09:141 s.31). 
 
11 Prop. 2012/13:85, s. 86 f 
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Det föreligger viss skillnad mellan hanteringen av anslutningsintäkterna som 
föreslås i naturgasverksamheten och hanteringen i elnätsverksamheten. Ei gör 
bedömningen att det principiellt inte innebär någon skillnad vilket sätt man än 
väljer att hantera anslutningsintäkterna på så länge Ei har möjlighet att medge 
periodiseringar under det antal år som motsvarar anläggningarnas 
avskrivningstid. Ei har identifierat att det kan uppstå en viss 
övergångsproblematik med anslutningsintäkter som periodiserats tidigare i 
bokföringen vid tillämpning av metoden som föreslås för 
naturgasnätsverksamheten. Även detta talar för att smärre justeringar är att 
föredra framför införandet av exakt samma metod för elnätsverksamheten.  

Metoden som föreslås för naturgasföretag innebär också att ”periodiseringen” ska 
omfatta alla företag och frågan som uppkommer är om periodiseringen ska ske 
”per automatik” dvs. att nätmyndigheten ska pröva det självmant och att 
periodiseringen därmed ska omfatta alla företag även i elnätsverksamheten. Enligt 
gällande bestämmelse i ellagen krävs en ansökan från en nätkoncessionshavare för 
att en reglermässig periodisering ska kunna prövas. För den första 
tillsynsperioden, 2012-2015 har det hittills inkommit fem ansökningar om 
periodisering vilket kan tolkas som att majoriteten av nätföretagen inte har ett 
sådant behov. Det kan bero på att de redan i sin redovisning avser att periodisera 
inkomster från anslutningsavgifter eller på att de anslutningsintäkter som de 
prognostiserar för perioden inte kommer att uppgå till väsentliga belopp och 
därmed inte kan föranleda någon större variation i överföringsavgifterna. 

Ei anser att det är rimligare att ge företagen möjlighet att bedöma själva om de 
anser sig behöva periodisera sina anslutningsintäkter för att undvika onödiga 
variationer i tariffer än att införa en ”tvingande periodisering”. Höga 
anslutningsintäkter uppstår vid t.ex. omfattande anslutningar till vindkraftparker 
och sådana sker periodvis och är inte alltid aktuella. Så länge 
anslutningsintäkterna ligger på en ”normal nivå” föreligger det inte någon risk för 
större variation i överföringsavgifterna och därmed anses inte en ”tvingande 
periodisering” vara nödvändig i de fallen. Ei anser också att företagen får bedöma 
själva under hur många perioder de anser sig behöva fördela sina 
anslutningsintäkter för att onödiga variationer i överföringsavgifterna ska 
undvikas. Ifall de bedömer att periodisering under färre antal perioder än det antal 
som maximalt kan beviljas är tillräcklig för att onödiga variationer i 
överföringsavgifter ska undvikas föreligger det inget behov av att ”tvinga” dem till 
längre periodiseringar. 

3.2.1 Ei:s slutsatser och förslag 

Att medge periodiseringar på så sätt att anslutningsintäkter matchar med de i 
regleringen beräknade kapitalkostnaderna för anslutningsanläggningar som bland 
annat beräknas med utgångspunkt i den reglermässiga avskrivningstiden bedöms 
vara rimligt, då det skulle ge samma förutsättningar för alla företag oavsett om 
periodiseringen sker bokföringsmässigt eller i regleringen. Det skulle även vara 
mer tydligt för företagen vad som gäller vid periodisering av anslutningsintäkter. 
Det bedöms vara en fördel för kunderna då det skulle ge bra förutsättningar för 
stabilare överföringsavgifter även om det sker större anslutningar exempelvis 
anslutningar av stora vindkraftsparker.  
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Mot bakgrund av de skäl som beskrivits ovan föreslår Ei att reglerna ändras på 
så sätt att anslutningsintäkter i regleringen får periodiseras längst under det 
antal perioder som motsvarar den reglermässiga avskrivningstiden som gäller 
för de anläggningar som intäkterna härrör från.  

3.3 Omprövning av en intäktsram under tillsynsperioden 
Nuvarande stadganden om omprövning av en intäktsram under tillsynsperioden 
återfinns i 5 kap. 10 och 11 §§ ellagen. Därutöver finns bestämmelser i 5 kap. 15 och 
16 §§ som avser omprövningar både under och efter en tillsynsperiod vid s.k. 
följdändringar på grund av att t.ex. en allmän förvaltningsdomstol har ändrat ett 
beslut om intäktsram.  
 
Den förstnämnda omprövningsmöjligheten enligt 5 kap. 10 § behandlar en 
nätkoncessionshavares möjlighet att hos Ei begära omprövning under 
tillsynsperioden och den andra, 5 kap. 11 §, om Ei:s möjlighet att på eget initiativ 
ompröva en fastställd intäktsram. Rekvisiten för den ena respektive den andra 
möjligheten till omprövning under tillsynperioden är olika. Enligt Ei:s tolkning av 
bestämmelserna har en nätkoncessionshavare en längre gående möjlighet än 
tillsynsmyndigheten att få till stånd en ändring av en intäktsram under pågående 
tillsynsperiod. I vart fall borde Ei:s omprövningsmöjligheter omfatta oförutsedda 
omständigheter som inte kunnat förutses av Ei vid fastställande av intäktsramen 
och som skulle medföra en lägre intäktsram.  
 
Bestämmelserna enligt 5 kap. 10 och 11 §§ ellagen har följande lydelse. 
5 kap. 10 § ellagen - omprövning av en intäktsram på begäran av en 
nätkoncessionshavare under tillsynsperioden.  
 
På ansökan av nätkoncessionshavaren om omprövning kan den beslutande 
myndigheten ändra en fastställd intäktsram under tillsynsperioden, om det finns 
omständigheter som bedöms medföra en väsentlig ökning av intäktsramen vid en 
omprövning enligt 12 § eller om det annars finns särskilda skäl.  
En ansökan om omprövning enligt första stycket ska lämnas in till 
nätmyndigheten. Ansökan ska handläggas skyndsamt. 
 
5 kap. 11 § ellagen – omprövning av en intäktsram på Ei:s initiativ under en 
tillsynsperiod. 
Den beslutande myndigheten ska ändra en fastställd intäktsram under 
tillsynsperioden om  
1. den nätkoncessionshavare som beslutet gäller har lämnat oriktiga eller 
bristfälliga uppgifter som i mer än ringa omfattning har inverkat på intäktsramens 
storlek,  
2. beslutet har fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag och 
detta i mer än ringa omfattning har inverkat på intäktsramens storlek, eller  
3. det annars finns särskilda skäl.  
 
De allmänna överväganden som låg till grund för dessa bestämmelser enligt 
förarbetena citeras nedan.  
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”Allmänna överväganden 
Den fastställda intäktsramen bör som regel inte kunna ändras under en 
tillsynsperiod utan först när tillsynsperioden är slut, om det finns skäl för en 
omprövning. Inte minst med hänsyn till att tillsynsperioden sträcker sig över fyra 
år kan emellertid situationer uppkomma som inte kunnat förutses vid 
fastställandet av intäktsramen. I vissa fall kan då en ändring av intäktsramen vara 
påkallad. 
 
Omprövning på ansökan av nätkoncessionshavaren 
Det kan till en början finnas ett intresse hos nätföretaget att få den fastställda 
intäktsramen omprövad. Exempelvis kan förutsättningarna för att bedriva 
verksamheten ha förändrats på ett sätt som inte förutsågs i de prognoser som lagts 
till grund för beslutet. De nya förutsättningarna kan vara sådana att de, om de 
hade varit kända, i hög grad skulle ha påverkat fastställandet av intäktsramen. För 
att inte ansökningar om ändringar av mindre betydelse för nätföretagen ska 
belasta nätmyndigheten bör inte alla ändrade förutsättningar utgöra grund för 
omprövning. En ändring av intäktsramen bör i dessa fall endast kunna ske om det 
finns omständigheter som bedöms medföra en väsentlig ökning av intäktsramen 
eller om det annars föreligger särskilda skäl. Regeringen bedömer att detta är en 
lämplig avvägning mellan nätkoncessionshavarens intresse av en ändrad 
intäktsram och samhällets intresse av att intäktsramen ligger fast. Vad som bör 
betraktas som väsentligt får avgöras från fall till fall. I första hand bör man se till 
den justering av intäktsramen som ansökan avser i förhållande till den totala 
ramen. Även en lagändring som har stora konsekvenser för ett enskilt nätföretag 
bör utgöra ett särskilt skäl för att ändra en intäktsram under en tillsynsperiod.  
Av praktiska skäl bör ett beslut från tillsynsmyndigheten efter en ansökan från ett 
nätföretag om att inte ändra en fastställd intäktsram inte kunna överklagas. 
Nätföretaget riskerar inte att drabbas av någon beaktansvärd rättsförlust genom en 
sådan ordning. Som framgår i avsnitt 5.3.2 nedan ska nämligen en omprövning av 
intäktsramen kunna ske efter tillsynsperiodens slut. Det framstår därför inte som 
motiverat att belasta domstolarna med överklaganden även under den pågående 
tillsynsperioden.  
En ansökan från nätkoncessionshavare bör handläggas skyndsamt.  
 
Omprövning på initiativ av nätmyndigheten  
Förutom de fall då det är ett nätföretag som önskar ändring av intäktsramen kan 
det finnas fall då den beslutande myndigheten bör ändra ramen utan ansökan. En 
avvägning måste i så fall göras mellan det enskilda företagets behov av att kunna 
förlita sig på att beslutet står fast och inrätta sig efter det och samhällets eller 
kundernas intresse av att ett beslut snabbt ska kunna ändras på grund av nya 
förutsättningar.  
 
Den fastställda intäktsramen har vanligen beräknats utifrån de uppgifter som 
nätföretaget har lämnat. Beslutet får konsekvenser inte bara för nätföretagen utan 
även för nätföretagens kunder – och detta under en förhållandevis lång tid. Det 
framstår därför som motiverat att ändra intäktsramen redan under 
tillsynsperioden om nätföretaget har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter 
som har inverkat på beslutets innehåll och påverkan på intäktsramen inte är ringa. 
Vid bedömningen av om en ändring är av ringa omfattning bör man se till 
beloppsändringens storlek i förhållande till hur stor den beslutade intäktsramen är.  
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Kundintresset talar också för att ett beslut ska kunna ändras om det har fattats på 
felaktigt eller ofullständigt underlag även om nätföretaget har lämnat i och för sig 
korrekta uppgifter. I sådana fall bör emellertid företagets skyddsbehov tillmätas 
större vikt. En ändring bör därför kunna ske när underlaget varit uppenbart 
felaktigt eller ofullständigt. Att ett beslut kan ändras på grund av exempelvis 
skriv- eller räknefel framgår redan av 26 § förvaltningslagen (1986:223).  
Ett beslut bör även kunna ändras om det annars föreligger särskilda skäl. Det kan 
t.ex. vara fråga om en lagändring eller en ny EG-förordning som gör det 
nödvändigt att justera intäktsramen.  
Frågan om ändring av intäktsramen under tillsynsperioden med anledning av den 
beslutande myndighetens eller allmän förvaltningsdomstols avgörande avseende 
en tidigare tillsynsperiod behandlas i avsnitt 5.3.3 nedan.”   

3.3.1 Ei:s slutsatser och förslag 

Ovanstående visar enligt Ei att det inte är självklart att nätmyndigheten enligt det 
nuvarande regelverket på eget initiativ skulle kunna ompröva en intäktsram under 
tillsynsperioden på grund av omständigheter som senare blivit kända och som 
påverkar förhållandena för beräkning av en intäktsram. Ett exempel är ändrad 
bolagsskatt som i sin tur påverkar hur hög en rimlig kalkylränta bör vara. Följden 
av det kan innebära att intäktsramarna fastställts till för höga belopp.  
 
Även om företagen har behov av att kunna förlita sig på att beslutade intäktsramar 
står fast och inrätta sig efter dessa torde det emellertid ligga både i samhällets och i 
kundernas intresse att beslutade intäktsramar ska kunna ändras på grund av nya 
förutsättningar som inträffar under tillsynsperioden. Det handlar således om 
oförutsedda omständigheter. 
 
Ei föreslår att intäktsramen ska kunna omprövas på initiativ av Ei då en 
oförutsedd omständighet inträffar under tillsynsperioden och som i mer än 
ringa omfattning inverkar på intäktsramens storlek. Ei ska då kunna sänka en 
beslutad intäktsram. Härigenom skulle det bli en rimligare balans mellan 
företagens respektive Ei:s omprövningsmöjligheter under tillsynsperioden.  

3.4 Omprövning av en intäktsram efter tillsynsperioden 
Efter tillsynsperiodens slut ska nätmyndigheten göra en avstämning mellan de 
antaganden och förutsättningar som legat till grund för den i förväg fastställda 
intäktsramen och det faktiska utfallet. Det är t.ex. fråga om investeringar, 
kostnader i nätverksamheten och kvaliteten i nätföretagets sätt att bedriva 
verksamheten. I myndighetens tillsyn ingår också att göra en jämförelse mellan 
nätföretagens samlade, faktiska intäkter och den fastställda intäktsramen12.  

Av 7 kap. Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2010:6) om 
nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att 
bestämma intäktsramens storlek, framgår vilka uppgifter en nätkoncessionshavare 
ska lämna till myndigheten och när, (senast 31 mars efter tillsynsperiodens slut), 
för att denna avstämning ska kunna göras. Med utgångspunkt i dessa uppgifter 
kommer Ei att göra en omräkning och ersätta alla prognoser med det verkliga 
utfallet. För det fall de samlade faktiska intäkterna överstiger eller understiger 
                                                           
12 Prop. 2008/09:141, s. 40 f 
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intäktsramen, dvs. det föreligger en avvikelse från intäktsramen som i och för sig 
inte innebär att intäktsramen som sådan ska omprövas, ska det belopp med vilket 
intäkterna överstigit eller understigit intäktsramen minska respektive öka ramen 
för den påföljande tillsynsperioden. I vissa fall ska även ett s.k. 
överdebiteringstillägg utgå. Bestämmelserna om detta återfinns i 5 kap. 20 och 21 
§§ och har rubriken Avvikelse från intäktsramen.  

Av 5 kap. 14 § ellagen framgår hur en omprövning av intäktsramen enligt 12 och 
13 §§ samma kapitel ska göras av nätmyndigheten dvs. Ei. Det handlar dels om 
omprövning efter tillsynsperioden på begäran av en nätkoncessionshavare (12§), 
dels på initiativ av Ei (13 §). Nedan redoförs för innehållet i stadgandena. 

Omprövning av intäktsramen efter tillsynsperioden 

5 kap. 12 §;  En nätkoncessionshavare får inom fyra månader efter 
tillsynsperiodens slut ansöka hos nätmyndigheten om att intäktsramen för 
perioden ska ökas. Ansökan ska handläggas skyndsamt.  

5 kap. 13 §; Nätmyndigheten ska ompröva den fastställda intäktsramen efter 
tillsynsperiodens slut, om det finns skäl att anta att ramen är större än vad som är 
motiverat av senare kända förhållanden och avvikelsen inte är ringa. 

Om det inte finns särskilda hinder, ska ett beslut i frågan om ändring av 
intäktsramen meddelas senast tio månader efter tillsynsperiodens slut. Om 
nätmyndigheten avser att meddela beslut vid en senare tidpunkt, ska 
nätkoncessionshavaren underrättas om det inom den nämnda tiden. Har en sådan 
underrättelse inte skett får myndigheten inte meddela ett omprövningsbeslut som 
är till nackdel för nätkoncessionshavaren. 

5 kap. 14 §; Vid omprövning enligt 12 eller 13 § ska nätmyndigheten kontrollera 
om de antaganden som legat till grund för beslutet om fastställande av intäktsram 
överensstämmer med det faktiska utfallet under perioden. Vid bedömningen ska 
myndigheten tillämpa 6–9 §§ och utgå från de uppgifter och metoder som 
myndigheten har använt vid fastställandet av intäktsramen och som framgår av 
beslutet om fastställande. 

Såsom reglerna ser ut idag ska således, såsom påpekats ovan, en omprövning efter 
tillsynsperiodens slut ske antingen på begäran av en nätkoncessionshavare eller på 
initiativ av Ei. Det innebär att företagen inte kommer att få ett ”automatiskt” 
omprövningsbeslut.  

Svensk Energi har till Ei framfört åsikten att det föreligger en viss oklarhet om hur 
avstämningen ska beslutas varför branschorganisationen anser att Ei ska ompröva 
alla företags intäktsramar efter tillsynsperiodens slut och då i både höjande och 
sänkande riktning. 

Den föreslagna ändringen, att Ei ska ompröva samtliga beslutade intäktsramar, är 
inte ny. En liknande ordning föreslog Energinätsutredningen i sitt betänkande 
(SOU 2007:99). Utredningen föreslog att det skulle införas en obligatorisk 
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omprövning genom ett avstämningsbeslut efter tillsynsperiodens slut13 enligt en 
ny bestämmelse i 5 kap. 10 § ellagen.  Förslaget innebar att nätföretagen inte skulle 
begära omprövning (höjning) efter tillsynsperiodens slut. Nätmyndighetens 
avstämningsbeslut kunde i stället innebära både en höjning och en sänkning av 
den fastställda intäktsramen14. Förslaget antogs emellertid inte vid den fortsatta 
beredningen av lagförslaget.  I stället infördes den ordning som nu gäller och som 
redovisats ovan. 
 
Energinätsutredningens förslag till lydelse av 5 kap 10 § ellagen var följande15. 
Senast tio månader efter tillsynsperiodens slut ska nätmyndigheten i ett 
avstämningsbeslut fastställa den slutligt gällande intäktsramen för perioden. Ett 
avstämningsbeslut får meddelas senare om det föreligger särskilda hinder för att 
meddela ett beslut vid denna tidpunkt. 
 
I avstämningsbeslutet ska nätmyndigheten kontrollera om de antaganden som 
legat till grund för fastställelsebeslutet överensstämmer med det faktiska utfallet 
under perioden och justera intäktsramen därefter. Vid denna bedömning ska 
nätmyndigheten tillämpa 4–7 §§ samt de uppgifter och metoder som 
nätmyndigheten har tillämpat vid fastställandet av intäktsramen och som framgår 
av fastställelsebeslutet. Nätmyndigheten ska ändra ett avstämningsbeslut om detta 
föranleds av nätmyndighetens eller allmän förvaltningsdomstols beslut avseende 
en tidigare tillsynsperiod. 
 
Skälen till att förslaget inte antogs kan åtminstone indirekt utläsas av förarbetena 
till ändring av ellagen. Bland annat lyftes kundernas och samhällets intresse av 
låga tariffer och en kostnadseffektiv nätverksamhet fram som skäl till att 
nätmyndighetens utvärdering främst borde syfta till att klarlägga om den 
beslutade intäktsramen är för hög när det verkliga utfallet beaktas. Dessutom 
anfördes att det får antas att nätkoncessionshavaren har ett intresse av att själv 
kontrollera sin intäktsram och begära omprövning om intäktsramen är för låg16.  
Såsom ellagen ser ut idag ska nätmyndigheten ompröva en intäktsram om 
rekvisiten enligt 5 kap. 13 § är uppfyllda och det i syfte att sänka intäktsramen. En 
nätkoncessionshavare å sin sida kan, senast inom fyra månader efter 
tillsynsperiodens slut, ansöka om att ramen ska öka med stöd av 5 kap. 12 § 
ellagen. 

3.4.1 Ei:s slutsatser och förslag 

Det ändringsförslag om omprövning efter tillsynsperiodens slut som Svensk 
Energi har framfört önskemål till Ei om, är enligt Ei i princip samma förslag som 
lämnades av Energinätsutredningen i betänkandet (SOU 2007:99). Förslaget är 
därmed redan behandlat under den fortsatta beredningen av införandet av 
förhandsregleringen. De ställningstaganden som gjordes avseende den slutliga 
utformningen av nämnda bestämmelser och som redovisats ovan är alltjämt 
aktuella.  
 

                                                           
13 Prop. 2008/09:141, s. 40 
14 SOU 2007:99, s. 247 ff och s. 307 
15 SOU 2007:99, s. 60 
16 Prop. 2008/09:141, s. 41 
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Ei anser inte att de skäl som Svensk Energi nu framfört till Ei medför att 
bestämmelserna om omprövning efter tillsynperiodens slut ska ändras. Ei 
föreslår därför inte någon ändring i denna del.  

3.5 Elnätsföretagens kapitalstruktur i förhandsregleringen 
Nätbolagen har genom sin koncession ensamrätt att bedriva nätverksamhet, 
skyldighet att bl.a. upprätthålla nätets funktion samt rätt att erhålla elnätsavgifter 
som täcker företagets skäliga kostnader. Elnätsavgiften ska täcka löpande drift- och 
underhållskostnader samt företagets kapitalkostnader. Elnätsavgiften ska även ge 
en rimlig avkastning på det kapital som krävs för verksamheten. När företagets 
reglermässiga avkastning på kapitalet beräknas, görs detta utifrån en bestämd 
kalkylränta.  

Den i regleringen bestämda kalkylräntan är identisk för alla elnätsföretag och 
påverkas inte av företagens verkliga kapitalstruktur. Kalkylräntan är bland annat 
beräknad på basis av en generellt marknadsoptimerad kapitalstruktur. 
Kapitalstrukturen visar på hur ett företag finansierar sina tillgångar, med eget eller 
lånat kapital. I regleringen finns det inga bestämmelser om kapitalstukturen.  

Kapitalstrukturens utformning påverkar risktagandet som företaget utsätter sig 
för. En stor andel skulder ger en högre finansiell risk för företaget. Om 
skuldsättningsgraden är hög riskerar företagen att inte kunna täcka upp eventuella 
förluster med sitt egna kapital. Om företaget utsätter sig för stora risker ökar även 
förväntningarna på avkastningen. 

Med den nuvarande regleringen kan företagen påverka sin kapitalstruktur och 
därmed risktagandet utan att regleringen förhindrar det eller att den reglermässiga 
avkastningen påverkas. Detta möjliggör för företagen att utsätta sig för en högre 
risk genom att belåna företagen till en högre grad (detta skulle exempelvis kunna 
ske genom att företagen delar ut det egna kapitalet och istället lånar kapital för att 
genomföra investeringar).  

En väsentligt ökad risknivå i elnätsföretagen kan innebära problem eftersom 
kostnader för investeringar och reinvesteringar ingår i de kostnaderna som 
intäktsramen är avsedd att täcka. Detta innebär att en del av nätavgiften är 
kopplad till kommande reinvesteringar. Reinvesteringarna kommer dock mest 
troligt inte att fördelas jämt under anläggningens livslängd. Det är alltså upp till 
företagen själva att planera finansieringen av anläggningarna. Detta kan leda till 
att ett elnätsföretag får intäkter under en tillsynsperiod som vid ett senare tillfälle 
ska användas till reinvesteringar. Detta kan utgöra ett väsentligt problem om 
företagen väljer att öka risknivån genom exempelvis en hög belåning. Anledningen 
till detta är att intäkter som ska täcka kommande reinvesteringar tas ut av ägarna i 
form av exempelvis utdelning. Detta innebär att när reinvesteringarna senare ska 
investeras ska motsvarande finansiering ske genom lånade medel eller medel från 
ägarna. Om det senare uppstår problem i verksamheten eller med bolagets 
finansiering har ägarna valmöjligheten att låta företaget gå i konkurs. Eftersom det 
är samhällsviktig verksamhet kan samhället då tvingas ta över verksamheten. En 
liknande situation kan också uppstå om hela eller stora delar av nätet blåser ner i 
en storm. Såsom regleringen är utformad så kan inte företaget belasta kunderna 
med nya avgifter för att bekosta en återuppbyggnad.  
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3.5.1 Ei:s slutsatser och förslag 

Ei har identifierat att ovanstående skulle kunna utgöra problem i framtiden. Med 
den införda förhandsregleringen tillsammans med regler om avbrott och 
avbrottsersättning har frågan aktualiserats. Dagens reglering bygger på att 
företagen bedriver sin verksamhet utifrån ett långsiktigt perspektiv. Idag är det 
sannolikt endast ett fåtal bolag som skulle kunna utgöra potentiella problem men 
det skulle exempelvis kunna komma nya kategorier av aktörer på marknaden med 
mer kortsiktiga mål och det skulle behöva övervägas i vilken mån ytterligare regler 
behövs.  

Ei bedömer att det finns ett behov av att utreda frågan närmare.  
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4 Konsekvensanalys avseende 
förslagen till lagändringar 

4.1 Inledning 
Förslagen om ändringar i 5 kap. 8 § och 9 § ellagen innebär ett utvidgat 
normgivningsbemyndigande för regeringen eller efter regeringens bemyndigande 
tillsynsmyndigheten att meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av skäliga 
kostnader respektive beräkning av en rimlig avkastning. Syftet med dessa förslag 
är sammanfattningsvis att förhandsregleringen kan förtydligas ytterligare genom 
ett sådant normgivningsbemyndigande. Därmed skulle förutsägbarheten öka 
liksom stabiliteten i prövningen av intäktsramar och i slutändan förtroendet för 
regleringen.  

Förslaget till ändring av 5 kap. 17 § andra stycket ellagen syftar till att möjliggöra 
att anslutningsintäkter periodiseras under en längre tidsrymd än vad nuvarande 
lydelse av bestämmelsen enligt Ei ger utrymme till. Genom att en sådan ändring 
införs blir det tydligare för nätföretagen vilka förutsättningar som gäller och 
förutsättningarna blir lika oavsett om periodiseringen sker bokföringsmässigt eller 
reglermässigt. 

Förslaget till ändring av 5 kap. 11 § ellagen innebär att möjligheten till omprövning 
av en intäktsram under tillsynsperioden på initiativ av nätmyndigheten utökas. 
Bakgrunden är att oförutsedda omständigheter kan uppkomma under 
tillsynsperioden vilka, om de varit kända, vid fastställandet av en intäktsram hade 
inneburit en lägre ram än den som beslutades. Nivån för det ska vara att 
omständigheten i mer än ringa omfattning skulle ha påverkat intäktsramens 
storlek. Enligt Ei:s tolkning av nuvarande bestämmelse ger den inte Ei utrymme 
för en omprövning av ramen i ett sådant fall vilket kan vara till nackdel för 
samhället och kunderna.  

4.2 Konsekvenser av ett utvidgat 
normgivningsbemyndigande avseende beräkning av 
skäliga kostnader och en rimlig avkastning 

Vad först gäller förslaget till ett utökat normgivningsbemyndigande för regeringen 
eller den myndighet som regeringen föreslår, att meddela ytterligare föreskrifter 
om beräkning av dels skäliga kostnader, dels av en rimlig avkastning kan 
konstateras att ramverket för att fastställa intäktsramar redan har genomförts 
genom de ändringar av ellagen som trädde i kraft under 2010 och 2012 när 
förhandregleringen infördes. Om förslaget om ett utvidgat 
normgivningsbemyndigande införs kommer den närmare utformningen av 
förhandsprövningen att bestämmas genom förordning och/eller föreskrifter. Det är 
också i detta sammanhang som de närmare konsekvenserna av förslaget kommer 
att belysas. 
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4.2.1 Elnätsföretagen  

Förslaget reducerar visserligen möjligheten för företagen att överklaga 
Energimarknadsinspektionens beslut om intäktramar. Men å andra sidan kan 
processerna renodlas till att behandla metodutveckling på ett mer övergripande 
sätt snarare än att avse enskildheter. Detta medför en mer förutsägbar och stabil 
reglering vilket bidrar till en ökad trygghet i elnätsverksamheten. 

4.2.2 Kunderna 

Mer renodlade domstolsprocesser medför att osäkerheten kring vad 
överföringsavgifterna slutligen blir minskar betydligt. Dessutom minskar 
kostnaderna för processerna som i sin tur förs vidare till kunden via 
överföringsavgifterna. För kunderna innebär därmed förslaget större 
förutsägbarhet och större stabilitet i överföringsavgifterna.  

4.2.3 Energimarknadsinspektionen 

För Energimarknadsinspektionen innebär förslaget minskad arbetsbörda i form av 
yttranden till domstolen då överklagandenas omfattning troligtvis kommer att 
minska. Detta innebär därmed även att kostnaderna för 
Energimarknadsinspektionen förväntas kunna minska.  

4.2.4 Sveriges Domstolar 

För domstolarna innebär förslaget ett minskat antal överklaganden. Även 
överklagandenas omfattning och komplexitet förväntas minska. Detta innebär 
därmed även att kostnaderna för domstolarna förväntas kunna minska. 

4.3 Konsekvenser av föreslagen ändring avseende 
periodisering av anslutningsintäkter 

4.3.1 Elnätsföretagen  

För elnätsföretagen innebär det en fördel att lagen förtydligas på denna punkt då 
det tydligt anges hur lång en periodisering längst kan vara. Företagen får även 
samma förutsättningar oavsett om periodiseringen sker bokföringsmässigt eller 
reglermässigt vilket inte är fallet idag. 

4.3.2 Kunderna 

För kunderna innebär förslaget att det skapas förutsättningar för ännu mindre 
variationer i överföringsavgifterna som kan föranledas av periodvis höga 
anslutningsintäkter. 

4.3.3 Energimarknadsinspektionen 

Förtydligandena i lagen kommer att underlätta Energimarknadsinspektionens 
handläggning. Det kommer eventuellt leda till ökat antal ansökningar om 
periodisering. Den tillkommande arbetsbörda som förslaget kan komma att 
medföra bedöms av Energimarknadsinspektion kunna rymmas inom befintliga 
ramar.  
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4.3.4 Sveriges Domstolar 

Förtydligande i lagen kommer att underlätta även domstolarnas prövning och 
sannolikt minska antalet överklaganden. 

4.4 Konsekvenser av föreslagen ändring avseende utökade 
omprövningsmöjligheter för Ei under tillsynsperioden 

4.4.1 Elnätsföretagen  

Förslaget innebär att elnätsföretagen får en ökad osäkerhet då de beslutade 
intäktramarna kan omprövas på grund av oförutsedda omständigheter. Det 
bedöms dock att omprövningar på grund av oförutsedda omständigheter, såsom 
till exempel ändrad bolagsskatt, kan vara aktuella i ytterst få fall. 

4.4.2 Kunderna 

Förslaget innebär att kunderna får möjlighet att ta del av positiva konsekvenser 
som kan uppstå som en följd av en oförutsägbar händelse. Det bedöms dock att 
omprövningar på grund av oförutsedda omständigheter kan vara aktuella i ytterst 
få fall. 

4.4.3 Energimarknadsinspektionen 

För Ei kan förslaget innebära något större administrativ börda i form av ett ökat 
antal omprövningar. Eftersom sådana omprövningar kan vara aktuella bara i vissa 
undantagsfall så bedöms det inte förorsaka någon markant ökning av 
arbetsbördan. Den tillkommande arbetsbörda som förslaget kan komma att 
medföra bedöms av Energimarknadsinspektionen kunna rymmas inom befintliga 
ramar. 

4.4.4 Sveriges Domstolar 

Förslaget bedöms eventuellt medföra något merarbete för domstolarna genom ett 
ökat antal överklaganden. Eftersom sådana omprövningar kan vara aktuella bara 
på grund av oförutsedda omständigheter så bedöms det inte förorsaka någon 
markant ökning av överklaganden. 
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5 Författningskommentar 

5.1  Normgivningsbemyndigande avseende beräkning av 
skäliga kostnader 

Särskilt om beräkning av skäliga kostnader i nätverksamheten 

8 §  

Som skäliga kostnader för att bedriva nätverksamheten ska anses kostnader för 
en ändamålsenlig och effektiv drift av en nätverksamhet med likartade 
objektiva förutsättningar. 

Kostnad för avbrottsersättning enligt 10 kap. 10 § ska inte anses vara en skälig 
kostnad enligt första stycket.  

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 
meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader. 

Ett nytt tredje stycke i 5 kap. 8 § ellagen införs som bemyndigar regeringen, eller 
efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten att meddela ytterligare 
föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader i nätverksamheten. Sådana 
föreskrifter kan bland annat behandla frågor om vad som ska anses vara 
påverkbara och inte påverkbara kostnader och vilka effektiviseringskrav som ska 
gälla. Detta förslag står i överensstämmelse med de förslag till ändringar i 
naturgaslagen som föreslås avseende förhandsprövning av naturgasföretagens 
intäkter (6 kap. 11 § naturgaslagen) enligt prop. 2012/13:85. Skälen till dessa 
ändringar i naturgaslagen och författningskommentarerna finns på s. 54 ff. samt s. 
81 ff. i nämnda förarbeten. 

5.2 Normgivningsbemyndigande avseende beräkning av en 
rimlig avkastning 

Särskilt om beräkning av en rimlig avkastning 

9 §  

Kapitalbasen ska beräknas med utgångspunkt i de tillgångar som 
nätkoncessionshavaren använder för att bedriva nätverksamheten. Vidare ska 
hänsyn tas till investeringar och avskrivningar under tillsynsperioden. 

En tillgång som inte behövs för att bedriva verksamheten ska anses ingå i 
kapitalbasen, om det skulle vara oskäligt mot nätkoncessionshavaren att bortse 
från tillgången. 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 
meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av en rimlig avkastning. 
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Normgivningsbemyndigandet i nuvarande tredje stycke i 5 kap. 9 § ellagen utökas 
så att regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 
meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av en rimlig avkastning i 
nätverksamheten. Sådana föreskrifter kan som tidigare avse frågor om vilka 
tillgångar som ska ingå i kapitalbasen och hur de ska beräknas. Föreskrifterna 
kommer i och med det utvidgade normgivningsbemyndigandet även att kunna 
avse exempelvis hur kapitalkostnaderna ska fördelas över tid. Detta förslag står i 
överensstämmelse med de förslag till ändringar i naturgaslagen som föreslås 
avseende förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter (6 kap. 12 § 
naturgaslagen) enligt prop. 2012/13:85. Skälen till dessa ändringar i naturgaslagen 
och författningskommentarerna finns på s. 56 ff. samt s. 81 ff. i nämnda förarbeten. 

5.3 Periodisering av anslutningsintäkter 
Periodisering 

17 §  

Om det finns särskilda skäl, får nätmyndigheten på ansökan av en 
nätkoncessionshavare medge att delar av intäkter under tillsynsperioden tas 
med i intäktsredovisningen först för senare perioder. 

Om ansökan avser intäkter från anslutning till ledning eller ett ledningsnät 
(anslutningsintäkter), ska dessa längst fördelas över det antal år som motsvarar 
den ekonomiska livslängden för de anläggningar som intäkterna härrör från 
(avskrivningstiden). Avskrivningstiden ska vara densamma som den som 
används vid fastställande av intäktsramen för den period då intäkterna 
uppkommer. 

En ansökan enligt första stycket ska ha kommit in till nätmyndigheten senast tre 
månader efter den tillsynsperiod då intäkterna uppkommit. 

Ett nytt andra stycke i 5 kap. 17 § ellagen införs som innebär att periodisering av 
anslutningsintäkter längst får ske under den tid som motsvarar anläggningarnas 
reglermässiga avskrivningstid. Denna tid ska vara densamma som den som 
används vid fastställande av intäktsramen för den period då intäkterna 
uppkommit. Anslutningsintäkterna kan därmed överensstämma med de i 
regleringen beräknade kapitalkostnaderna för anslutningsanläggningarna. Detta 
ger även bra förutsättningar att bevara stabila överföringsavgifter när 
anslutningarnas omfattning varierar mellan tillsynsperioderna.  
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5.4 Omprövning på Ei:s initiativ under tillsynsperioden 
Omprövning av intäktsramen under tillsynsperioden 

11 §  

Nätmyndigheten ska ändra en fastställd intäktsram under tillsynsperioden om 

1. den nätkoncessionshavare som beslutet gäller har lämnat oriktiga eller 
bristfälliga uppgifter som i mer än ringa omfattning har inverkat på 
intäktsramens storlek, 

2. beslutet har fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag och 
detta i mer än ringa omfattning har inverkat på intäktsramens storlek,  

3. det inträffat någon omständighet som inte kunnat förutses när intäktsramen 
fastställdes och som i mer än ringa omfattning har inverkat på intäktsramens 
storlek, eller. 

4. det annars finns särskilda skäl. 

En ny tredje punkt i 5 kap. 11 § ellagen införs som innebär att möjligheten att 
ompröva en intäktsram under tillsynsperioden på initiativ av Ei även ska omfatta 
sådana fall då en oförutsedd omständighet inträffat under tillsynsperioden, efter 
det att en intäktsram således fastställts, och denna omständighet i mer än ringa 
omfattning har inverkat på intäktsramens storlek. Ei bör då kunna ompröva en 
intäktsram och sänka den. Sådana oförutsedda omständigheter kan bland annat 
vara en ändrad bolagsskatt som i sin tur påverkar hur hög en rimlig kalkylränta 
bör vara. 
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Minnesanteckningar från Energimarknadsinspektionens (Ei:s) 

hearing i DO:s lokaler i Stockholm den 3 april 2013 angående 

Elnätsreglering 

Vid denna hearing, som handlade om Ei:s förslag till ändringar i ellagen och om 

vidareutveckling av elnätsregleringen inför den andra tillsynsperioden 2016-2019, 

deltog 65 personer, varav 9 var tjänstemän från Ei.  

§ 1 Inledning 

Generaldirektören Anne Vadasz-Nilsson inledde mötet med att hälsa samtliga 

välkomna. Syftet med hearingen är att presentera de tankar som Ei har om hur 

nätregleringen kan utvecklas till den andra tillsynsperioden och att höra några 

inbjudna externa talares synpunkter på nätregleringen. Syftet är att få en så bred 

”input” som möjligt. Skriftliga synpunkter emotser Ei senast den 5 april 2013. 

Därefter kan synpunkter lämnas t.ex. vid regeringens remissrunda. 

§ 2 Tankar kring utvecklingen av regleringen inför andra tillsynsperioden 

Ställföreträdande generaldirektören Tony Rosten talade om hur elnästregleringen 

gått till sedan avregleringen 1996 fram t.o.m. 2012 då förhandregleringen infördes. 

Han redogjorde för nuläget med rättsprocesser och tidigare erfarenheter av dessa. 

Efter en kortfattad genomgång av intäktsramens uppbyggnad redogjorde han för 

de vägval som gjordes inför fastställandet av intäktsramarna för den första 

tillsynsperioden och vilka två huvudsakliga vägval Ei står inför till den andra 

tillsynsperioden samt vilka övriga faktorer som behöver vägas in vid detta val. Ska 

vägvalet bli att efterlikna verkligheten eller att skapa modellteori?  Efter denna 

genomgång redovisade Tony Rosten Ei:s planerade fortsatta arbete inför nästa 

reglerperiod såsom förslag till lagändringar, analys av de huvudsakliga alternativ 

som finns inför nästa reglerperiod och att Ei under juni – december 2013 kommer 

att bjuda in referensgrupper till olika frågeställningar avseende utvecklingsarbetet 

för att inhämta synpunkter från branschen och andra intressenter.  Under 

februari/mars 2014 beräknar Ei att förutsättningarna för nästa tillsynsperiod är 

beslutade.  

Fråga väcktes av Svensk Energis, VD Kjell Jansson, varför Ei först avser att lämna 

förslag till ändringar av regelverket innan nya metoder tas fram? Svaret är att Ei 

avser utveckla modellen/metoderna oberoende av regeländringar. 

§ 3  Ei:s förslag till ändringar av ellagen 

Analytikern Semira Pandur gick igenom Ei:s förslag till ändringar av ellagen inför 

den andra tillsynsperioden. Det är inom tre områden förslag till ändringar av 

ellagen kommer att lämnas. Dessa är ett utvidgat normgivningsbemyndigande, 

omprövning av intäktsramen under en tillsynsperiod på initiativ av Ei och 

periodisering av anslutningsintäkter.  
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Semira Pandur inledde med att redovisa vilka normgivningsbemyndiganden som 

finns i gällande ellag rörande fastställande av intäktsramar och de 

normgivningsbemyndiganden som föreslås i prop. 2012/13:85 – Naturgasfrågor 

avseende ändringar av naturgaslagen för att införa förhandsreglering även inom 

detta energiområde. Enligt förslaget till ändringar av naturgaslagen ska bl.a. 

regeringen eller efter dess bemyndigande nätmyndigheten, kunna meddela 

föreskrifter om både beräkning av kostnader och beräkning av en rimlig 

avkastning.   

Semira Pandur redogjorde därefter för vilka förutsättningarna är, enligt Ei, för en 

väl fungerande reglering. Dessa är tydliga regler och förutsägbarhet som uppnås 

genom rättspraxis samt lagar, förordningar och föreskrifter. Det konstaterades att 

ingen vägledande praxis har utvecklats sedan avregleringen 1996. Ei kommer att 

föreslå ett motsvarande normgivningsbemyndigande som föreslås inom 

naturgasområdet vilket antecknats ovan, i föregående stycke. Semira Pandur 

redovisade Ei:s syn på varför det behövs ytterligare regler för att uppnå en väl 

fungerande reglering och presenterade förslagen till ändringarna i 5 kap. 8 och 9 §§ 

ellagen dvs. ett utökat normgivningsbemyndigande i enlighet med det sagda. 

När det gäller möjligheten att ompröva en intäktsram under tillsynsperioden på 

initiativ av Ei vill myndigheten få en utökad möjlighet till det för oförutsedda 

omständigheter som kan uppstå under perioden efter det att intäktsramarna är 

beslutade och som innebär att beslutade ramar är för höga. En sådan omständighet 

kan vara ändrad bolagsskatt som får bäring på kalkylräntans nivå och därmed på 

en rimlig avkastning i en nätverksamhet.  Dagens regelverk ger inte utrymme för 

en omprövning i en sådan situation enligt Ei.  Därför föreslår Ei ett tillägg till 5 

kap. 11 § ellagen innebärande att Ei på eget initiativ ska kunna ompröva en 

intäktsram under tillsynsperioden pga. omständigheter som inte kunnat förutses 

vid fastställandet av ramen och som inverkat på intäktsramens storlek i mer än 

ringa omfattning.  

Det tredje förslaget till regeländring innebär ett tillägg till 5 kap. 17 § ellagen som 

handlar om reglermässig periodisering av intäkter för en längre period än själva 

tillsynsperioden.  Enligt förslaget görs ett tillägg som innebär att s.k. 

anslutningsintäkter, på ansökan av en nätkoncessionshavare, ska kunna 

periodiseras längst under den tid som motsvarar anläggningarnas reglermässiga 

avskrivningstid. Kortare tid ska alltså kunna beviljas. Semira Pandur redogjorde 

för de beslut och bedömningar Ei gjort utifrån nuvarande lydelse av 5 kap. 17 § 

ellagen och bakgrunden till de föreslagna ändringarna. Hon redogjorde också för 

hur motsvarande bestämmelse är utformad enligt förslaget om införande av 

förhandsregelring enligt naturgaslagen.  

§ 4 Ei:s fortsatta arbete 

Semira Pandur avslutade med att presentera Ei:s planering av det fortsatta arbetet 

avseende förslagen till regeländringar och utveckling av regleringen. Hålltiderna 
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är att synpunkter emotses till den 5 april 2013. I slutet av april lämnar Ei sin 

rapport med förslag till regeländringar till regeringen. Utvecklingsarbetet av 

reglermodellen påbörjas i maj och fortsätter med referensgruppers deltagande juni 

– december 2013. Arbetet med att skriva föreskrifter påbörjas eventuellt parallellt 

med detta utvecklingsarbete. 

Sammanfattning av de frågor och svar som följde på presentationen.  

För det första ansåg flera personer att svarstiden till den 5 april är alltför kort för 

att genomtänkta synpunkter ska kunna lämnas. Ei svarade att detta avser Ei:s 

tankar kring utvecklingen av regleringen och möjligheten till detta har funnits 

from att agendan till hearingen publicerades.. När det gäller lagförslagen kommer 

regeringen, om förslagen tas upp, att hantera detta i vanlig ordning dvs. med en 

remissrunda.  

Är det inte en fördel att göra likadant både i bokföringen och i regleringen när det 

gäller periodiseringen? Eller ha en gemensam kontoplan (gemensamma 

redovisningsprinciper)?  - Nej, redovisningsprinciper är inte en fråga för Ei. 

 

Hur går det med förutsägbarheten om Ei får utökade möjligheter att ompröva en 

intäktsram under tillsynsperioden?  - Det är tänkt att användas för oförutsedda 

händelser såsom ändrad bolagsskatt. I sådana fall kan intäktsramarna ha blivit för 

höga vilket inte kan anses rimligt. Samtliga företag skulle då omfattas av 

omprövningen. 

 

Det ansågs att Ei ska överväga om förslaget till ändring ska kunna tillämpas 

retroaktivt. - Ja, men rimligen inte förrän den ”oförutsägbara händelsen” skett.  

 

Ska Ei kunna ändra åt ”båda hållen” dvs.  även kunna sänka ramarna för 

nätföretagen vid oförutsedda händelser? Ska bara kundintresset beaktas och inte 

företagens intressen? – Enligt Ei har företagen möjlighet att själva begära 

omprövning. Ei ska agera om ramarna blivit för höga. Förslaget har med 

rättskraften att göra. Ett beslut om intäktsram kan inte Ei ändra utan stöd i 

lagstiftningen. Därför bör det finnas möjlighet för Ei i vissa speciella fall att 

ompröva intäktsramarna under tillsynsperioden. Företagen däremot kan begära 

omprövning både under och efter tillsynsperioden. 

 

Varför föreslås det ett bemyndigande om att meddela föreskrifter om 

normgivningsbemyndigande och inte lagändringar?  

-Ei föreslår ett normgivningsbemyndiganden – antingen i förordning eller i 

föreskrift. Det gäller att få till en kedja mellan lag – förordning – föreskrift och det 

blir regeringens ansvar.  

 

Finns det tankar kring ett mer långsiktigt arbete som sträcker sig i tiden efter den 

andra tillsynsperioden? - Inte för dagen, men  det finns med i tanken om en stegvis 

utveckling. 
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§ 5 Utvecklingen av elnätsregleringen 

Svensk Energis syn på hur elnätsregleringen bör utvecklas 

Kjell Jansson, VD på Svensk Energi, talade om Svensk Energis syn på den kommande 

elnätsregleringen.  

 

Kjell Jansson tackade för inbjudan och ansåg att det är väldigt viktigt med en diskussion i 

frågan. Det handlar om kvalitet, pris och rimlighet i förutsättningarna för 

elnätsföretagens verksamhet. Det är mycket som händer på elnätssidan just nu pga. den 

stora energiomställningen. Det ställer stora krav på nätföretagen och innebär kostnader 

som de måste få täckning för. Dessa måste beaktas i regleringen. 

 

Förtroende och samverkan är viktigt mellan aktörerna. Han ställde sig frågande till de av 

Ei:s presenterade förslagen till lagändringar och skälen till det. Hur menar Ei att en 

etablerad rättspraxis kan uppstå efter ett och ett halvt år, som är den tid under vilken 

förhandregleringen varit i kraft? Det känns rentav stötande att Ei föreslår att det ska 

kunna utfärdas en föreskrift om hur beräkningen av avkastningen ska gå till. 

Hur kan Ei komma med sitt förslag utan att först ha rett ut konsekvenserna? Det borde 

vara den omvända ordningen, först analys och därefter förslag. Förtroende är ett 

nyckelord. Förslagen behöver vara långsiktiga och inte bara omfatta nästa tillsynsperiod.   

 

Ei:s förslag tror Svensk Energi kan hota företagen mycket. De föreslagna förändringarna 

är inte särskilt små, utan stora. Det kan få dramatiska konsekvenser för företagen och det 

kommer att kosta både kunderna och företagen. Svensk Energi vill kunna vara med och 

analysera konsekvenserna.  

 

Anders Pettersson, från Svensk Energi, talade vidare på temat om utvecklingen av 

regleringen och om vad som behöver ses över och ändras på en mer detaljerad nivå:  

 Regleringen stämmer inte modellteoretiskt. Svensk Energi vill ha normer 

för de påverkbara löpande kostnaderna. Det ger en mer rättvisande bild och 

utrymme för volymjustering. Alla nät ser inte likadana ut 2009 som 2013.  

 Normpriskatalogen förändras efter de prisförändringar som skett. 

 Kvalitetsregleringen behöver utvecklas. T.ex. skulle bedömningen för 

lokalnäten vara likadan som på regionnät med mått på icke levererad energi och 

effekt.  

 De förnybara produktionsverksamheterna ställer nya krav på elnäten 

Transporterna av el kommer att gå åt båda hållen. Därför behöver en teknisk 

utveckling av elnäten göras vilket också innebär olika tester av näten. Detta 

kommer att kosta pengar.  

 Nya krav på mätvärdeshaneringen kostar såsom timmätning och mer 

information som ska utbytas.  

 Svensk Energi föreslår att det är Ei som ska ompröva alla företags 

intäktsramar efter tillsynsperiodens slut och då i både höjande och sänkande 

riktning.  
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Sammanfattning av de frågor och svar som följde på presentationen.  

Tony Rosten menade att Svensk Energi i andra sammanhang brukar prata om att det 

krävs större klarhet och undrade hur det står i relation till kritiken av Eis förslag?  

 

Kjell Jansson menade att vägvalen kostar och de är två väldigt olika spår som leder 

till stora kostnader. Det behöver redas ut innan man föreslår förändringar. I 

i den här frågan måste det finnas ett nollalternativ – fortsätt i samma spår. Varför 

finns inte det analyserat? Två vägval som är oerhört viktiga och påverkar 

kostnaderna. Förslagen till normgivningsbemyndiganden innebär att Ei i en 

föreskrift bestämmer vilka parametrar som är tillämpliga och dessa går då inte att 

överklaga. Är det rimligt? Han efterlyste en utredning om vad de olika vägvalen 

kostar och ifrågasatte varför förslagen ska lämnas in redan i maj? 

 

En fråga ställdes om hur det är möjligt att få grepp om de löpande kostnaderna? 

Dessa kan ju vara slumpmässiga. – Tony Rosten svarade att det är på det viset men 

att modellen jämnar ut kostnaderna någorlunda eftersom de beräknas utifrån en 

fyraårsperiod. Det finns också en gråzon när det gäller avgränsningen av påverkbara 

respektive opåverkbara kostnader.  

 

Tony Rosten menade avslutningsvis att alla vill ha stabilitet och förutsägbarhet. Idag 

har vi oklara processer som är minst sagt oförutsägbara. Det Ei föreslår är ganska 

naturligt att det sker en successiv regelanpassning.  

Svenskt Näringsliv om elnätsreglering 

Maria Sunér Flemming, från Svenskt Näringsliv talade om hur denna organisation 

ser på elnätsreglering. Svenskt Näringsliv är en branschorganisation som består av 49 

olika medlemsorganisationer varav de flesta finns på kundsidan visavi nätföretagen. 

Några medlemmar är dock energiföretag.  Hon uttalade sig utifrån medlemmarnas 

kundperspektiv. Här följer en sammanfattning av synpunkterna.  

 

El och elräkningen är en viktig fråga för medlemmarna. Svensk näringsliv har byggt 

upp sin konkurrensförmåga med hjälp av låga elpriser. Andelen el i produktionen 

har ökat och många industrier är automatiserade. Elnät är en viktig del av samhällets 

infrastruktur. Vad vill kunden och samhället ha utifrån konkurrenskraft, 

försörjningstrygghet samt miljö och klimataspekter?  

 Billig el = konkurrenskraftiga priser.   

 Samhällsekonomiskt korrekta priser.  

 Säkra stabila leveranser, utan avbrott. 

 Samhällsekonomiskt rimlig leveranssäkerhet.  

  

Hur kan man sätta mål på de tre grundpelarna?  

 

Tillsyn och övervakning är viktigt. Ei har en viktig roll. Särskilt över de delar som är 

monopolverksamhet. De ska tillvarata och bevaka konsumenternas intressen på 

elmarknaden. Det är en komplex marknad som inte är självklar att förstå. 
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Det är centralt att Ei har resurser, kompetens och befogenheter att genomföra sitt 

uppdrag på bästa sätt. Det gäller att hitta en balans i regleringen mellan de olika 

parterna.  

 

Vad som kan förväntas i framtiden är.   

 Ökad andel intermittent elproduktion.  

 Ökad integration med andra marknader.  

 ”Smarta nät”.  

 Politiska beslut. 

 För vem görs förändringarna och vem tjänar på detta? 

Kunderna betalar – vad innebär det för kunderna? Det vore önskvärt att Ei 

var lite tydligare med konsekvenserna. Ex. nu produceras vindkraft, även 

om det redan finns tillräckligt med el.  

 

Fokus för Ei borde vara:  

 Samhällsnyttan 

 Kundfokus och kundnytta 

 Långsiktighet gällande investeringar och utveckling av elnätsverksamhet 

 Analys av politiska beslut 

 Resurser, kompetens och befogenheter behövs för att genomföra 

uppdraget på bästa sätt. 

 

Tony Rosten ställde frågan om Svenskt Näringsliv anser att Ei inte har tillräckliga 

befogenheter för sitt uppdrag? Maria Sunér Flemming menade att Ei är en relativt sett ny 

myndighet och att det behöver utvecklas för att få en rimlig balans. Att ha en god dialog 

med både kunder och företag viktig och att ha en bra balans mellan olika aktörer.  

 

Är det rimligt att principer för granskning ska avhandlas i domstolsprocesser som kan ta 

5-10 år? - Det låter praktiskt jobbigt, men svensk rättspraxis är ju sådan. Det är en känslig 

fråga och det gäller att hitta rätt balans.  

Villaägarnas om elnätsreglering 

Jacob Eliasson, från Villaägarnas Riksförbund gav sin syn på elnätsregleringen. Jacob 

Eliasson meddelade att han haft energifrågorna på sitt bord och att de är många. Sedan 

några veckor är han förbundets samhällspolitiske chef.  

 

Nedan följer ett sammandrag av de synpunkter som framfördes. 

 

Villaägarna består av 313 000 medlemshushåll, 7 regioner och ca 300 lokalföreningar.  

Energifrågan väcker stort engagemang och står högt på listan utifrån ett 

medlemsintresse.  

 

Förväntningar på elnät:  

 Säker leverans 

 God kundservice 
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 Rimliga priser  

 

Elnät väcker känslor. Varför? Varje monopolist blir ifrågasatta, vissa mer än andra.  

 Omistlig produkt (microsoft, apple, google). Don´t be evil.  

 Industrialisering: kraftbolagen, industrin och samhället har byggt 

varandra. (landet och elnätet har byggts tillsammans). 

 Vattenkraft istället för kol. Elnätet mediet i utveckingen. Vattenströmmar 

till elströmmar.  

 Landet och hushållet har ”investerat in sig” i elanvändning.  

 En internationaliserad elmarknad bryter detta samhällskontrakt.  

 

Regleringsmodellen:  

 NUAK – näten är övervärderade (verklig ålder högre än modellens). 

Kunderna betalar flera gånger för samma nät.  

 Kalkylräntan – är hög i förhållande till risken. Intäktsramen är en 

intäktsgaranti och risken är låg.  

 Investeringar. Vem tjänar på detta? Den som tjänar på den borde 

finansiera. Vindkraftens konto. Vindkraften blir dyrare.  

 Investeringar i kapacitet betalas efterhand av de större volymerna/nya 

kunderna. Det låter väldigt mycket, som att först vill företagen samla ihop 

pengar, sedan göra investeringar och därefter ta betalt igen.  

 Drift och underhåll baseras på gamla, nyligen stormdrabbade nät.  

 En kostnad baseras på unga nät.  

 Lättare kommunikation borde vara att säga att vi vill efterlikna 

verkligheten mer än idag. Det borde bli åldersbestämning.  

 Bromsen var ju en panikbroms, som dessvärre släpper med åren.  

 Under mellanregleringen skedde en hel del höjningar.  

 

Slutsatser:  

 Möjligt att driva mer eller mindre dyra nät.  

 Avkastningskravet slår igenom på priser. 

 Samma vara handlas till olika priser.  

 

Tony Rosten ställde frågan varför Jacob Eliasson vid tillfälle kallat reglermodellen för ”en 

modellteoretisk bastard” och vad han främst menade med det? Svaret är att han ser en 

inkonsistensen mellan verkliga kostnader för drift och underhåll och att de är teoretiska 

på kapitalbasen. Näten är övervärderade. 

 

Villaägarna ser gärna en starkare tillsynsmyndighet med befogenheter och resurser. Den 

obalans som finns idag tål att tänkas på. Nätföretagens oro är överdriven och obefogad. 

De vill inte höja risken utan enbart förutsägbarheten. Är det en bransch som vacklar? En 

tudelad bransch? En monopolverksamhet får leva med att ha en tillsyn tätt inpå sig 

särskilt som man är en monopolist med en samhällsviktig verksamhet.  

Är villaägarna intresserade av prismodellen i sig för tariffers utformning? T.ex. 

effekttariffer.  - Villaägarna har inget emot effekttariffer om de är rätt utformade. Om det 

finns ett mått av flexibilitet och om det är begripligt så är det bra.  
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Vad gäller skäliga tariffer hänvisade Eric Anderzon till att det finns kommunala bolag 

som ligger lågt. Han undrade varför man inte kan använda dessa som förebild 

(benchmark)? 

§ 6 Avslutning 

 

Hearingen avslutades med att Anne Vadasz Nilsson tackade alla som deltagit och som 

talat.  

 

 

 

Vid protokollet  

Christina Hjulström  
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Bilaga 2  
Inkomna synpunkter  
på Ei:s förslag  



Från: Registrator.EI
Till: ei funk post NÄTREGLERING
Ärende: VB: Kommentarer till Hearing 3 april
Datum: den 5 april 2013 14:53:34

 
 

Från: Larsen, Alf [mailto:Alf.Larsen@eon.se] 
Skickat: den 5 april 2013 14:44
Till: Tony Rosten; Registrator.EI
Ämne: Kommentarer till Hearing 3 april
 
Hej!
 
Sammanfattar nedan undertecknads synpunkter och reflektioner, avseende EI:s presenterade material, från
onsdagens hearing om utveckling av elnätsregleringen.
 
Normgivningsbemyndiganden

Det presenterades inte vad en sådan föreskriftsrätt i sak kommer att innebära, och på vilket sätt detta i
så fall förtydligar regleringen.
Grundförutsättningen är fortsatt att ellagens lydelse om ”rimlig avkastning” och ”skälig
kostnadstäckning” ska gälla, vilket innebär att bedömningar av olika grad måste göras.
En föreskrift innebär, genom metod eller nivå, en begränsning av denna bedömning, vilket skulle
komma i konflikt med ellagens reglering.
En föreskrift undanröjer möjligheten för ett nätföretag att få ”skäligheten”, ”rimligheten” prövad i
domstol.

 
Omprövning av intäktsram

EI har redan en möjlighet att ompröva nätföretagens intäktsram, i det fall verklig intäktsram efter
perioden understiger den nivå som ursprungligt beslut medgav.
Det EI nu föresår är en utvidgad möjlighet till omprövning.
Det preciseras inte vad denna utökade omprövningsmöjlighet ska omfatta. Det enda som nämndes
som exempel är förändrad bolagsskatt. Vad mer kan en sådan omprövningsmöjlighet omfatta.
Detta skapar en gråzon mellan vad som är parameterförändringar och vad som metodförändringar.
För att detta ska ligga i linje med förhandsregeringens intentioner är det viktigt att detta meddelas
innan förändringen sker, under regleringsperioden. Detta ska i så fall ske genom ett nytt beslut.
Det ska också tilläggas att det även för elnätsföretagen finns stor osäkerhet vad avser möjligheten till
omprövning.
- För det första kan bara elnätsföretagen begära omprövning då det avser en väsentlig ökning av
intäktsramen. Det behöver klargöras vad väsentlig innebär!
- För det andra är omprövningen förenat med ett nytt beslut från EI:s sida, vilket kan innebära
”godkänt”, ”avslaget” eller något där emellan. Detta skapar en osäker het om vad verkligt slutlig
intäktsram egentligen är efter perioden, vilket inte ligger i linje med förhandsregleringens syfte, så
tillvida inte alla förutsättningar för hur intäktsramen ska räknas om är känd till alla dess delar i förhand.
Är fallet så, då fyller omprövningen inget egentligt syfte!

 
Periodisering av anslutningsintäkter

Bra att det redan från början förtydligas vilka förutsättningar som ska gälla då man ansöker om
periodisering
Ska i så fall baseras på att kostnader och intäkter skrivs av med samma tidsperiod
Ska ge samma förutsättningar för de bolag som väljer att periodisera regleringsmässigt som de som

mailto:/O=STEM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AAFDC273-B2AE27C3-C1257398-30663D
mailto:eifunkpostnatreglering@ei.se


periodiserar bokföringsmässigt
 
Kommentarer avseende EI:s presenterade vägval

EI beskrev vägvalet som att antingen införa normkostnader för drift och underhåll eller införa
åldersjustering av näten.
Denna beskrivning känns något förenklad eftersom effektivitetsbegrepp och kvalitetsbegrepp då blir
underordnade
Fokus bör ligga på hur en effektivitetsmodellerna och kvalitetsmodellerna ska utvecklas.
Normkostnader är en tänkbar variant för att förtydliga effektivitetskraven.

 
 
Med vänlig hälsning
Alf Larsen
 
CM Regulation
Tfn. 070 - 644 34 61
Fax 040 - 24 40 33
e-mail: alf.larsen@eon.se
 

E.ON Elnät Sverige AB
Nobelvägen 66
SE-205 09 Malmö
www.eon.se
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Stockholm 2013-04-10 

 

 

Energimarknadsinspektionen 

registrator@ei.se 

 

 

 

Kopia:  

Näringsdepartementet 

registrator@enterprise.ministry.se  

 

 

 

Elnätsreglering 

 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har inbjudit till att lämna synpunkter avseende framtida regler för 

tillsyn och reglering av elnätsverksamhet.  

Vid en hearing den 3 april 2013 presenterade Ei lagförslag om att ge myndigheten ökad 

föreskriftsrätt gällande beräkning av skäliga kostnader och rimlig avkastning från 

elnätsverksamheter. Behovet av sådan föreskriftsrätt motiverar Ei med att det idag tar lång tid, är 

juridiskt komplext och är samhällsekonomiskt kostsamt att invänta domstolsavgöranden för att skapa 

praxis på området. Vidare skulle, enligt Ei, en ökad föreskriftsrätt ge ökad stabilitet och ökat 

förtroende för elnätsregleringen  

 

Som kundrepresentanter menar vi att Ei behöver ha tillräckliga befogenheter för att på ett kraftfullt 

sätt utöva tillsyn över elnätsföretagens verksamhet. Elnätskunderna är helt utlämnade till 

tillsynsmyndigheten för att få ett kundskydd mot oskäliga priser och annat ensidigt agerande. På 

denna närmast unika marknad menar vi att finns skäl att ge tillsynsmyndigheten stark föreskriftsrätt 

och stöder därför det lagförslag som Ei presenterat. 

 

 

 

 

Per Forsling, Fastighetsägarna Sverige 

Per Holm, SABO 

Jakob Eliasson, Villaägarnas riksförbund 

Kjell Berndtsson, Riksbyggen 

Björn Galant, LRF 

Roland Jonsson, HSB Riksförbund 

Rebecka Källström, Företagarna 

Hans Dahlin, Hyresgästföreningen 
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Electricity Solutions and Distribution    Org. ID 556037-7326 
MomsNr SE556037732601 
Säte Stockholm 

Fortum Distribution AB    
     

 

 

 

KOMMENTARER TILL EI:S FÖRSLAG GÄLLANDE INTÄKTSREGLERINGEN NÄSTA 
TILLSYNSPERIOD 
 

1  INLEDNING 
Till att börja med vill vi säga att vi uppskattar initiativet att förbättra modellen. Precis 

som EI så konstaterar vi att vi inte hunnit dra alltför långtgående slutsatser kring 

modellen efter ett år.  

Enligt ellagen 5 kap 6 § ska intäktsramen "täcka skäliga kostnader för att bedriva 

nätverksamhet under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som 

krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas)." Syftet med regleringen är att genom 

detta ska elnätsföretagen få möjlighet att driva, upprätthålla och utveckla elnäten så att 

de håller hög leveranssäkerhet till rimliga kostnader för kunderna. Den modell som 

används för att beräkna intäktsramarna ska säkerställa att detta uppfylls. 

Det är viktigt att vi metodiskt och strukturerat vidareutvecklar modellen så att den 

stödjer samtliga parters (samhällets, ägares och kunders) behov idag och imorgon. Vi 

instämmer med EI om vikten att ha en reglering som är förutsägbar, långsiktig och 

utvecklas stegvis för att undvika stora övergångseffekter mellan olika tillsynsperioder. 

Eftersom de ändringar av intäktsregleringen som genomförs ska implementeras via 

ansökan inom ett år efter att de nya förslagen till riktlinjer är fastställda, bör 

ändringarna beakta att det på ett rimligt sätt ska gå att få fram den information som en 

justerad modell kan kräva. 

2  VÄGVAL 
Vi delar EI:s syn att det krävs normkostnader för påverkbara kostnader för att skapa 

balans i nuvarande regleringsmodell. Det skapar dels tydliga 

effektiviseringsincitament och styr samtliga bolag mot ”best in class”, samtidigt 

drabbas inte kunder som råkar bo i ett område med ineffektiv hantering av påverkbara 

kostnader. Att hävda att detta kan skapa en tuff situation för ineffektiva bolag ställer 

vi oss frågande till då syftet med regleringen är att efterlikna en konkurrenssituation. 

Att frångå den inslagna vägen och basera reglermodellen på egna kostnader istället för 

vilken kvalitet det är på den tjänst man erbjuder skulle vara ett steg i fel riktning. 

3  LAGSTIFTNINGSFÖRSLAG 1: FÖRESKRIFTSMÖJLIGHET 
Vi ifrågasätter om möjligheten att definiera skäliga kostnader och rimlig avkastning i 

föreskrift är laglig.  

 Är det förenligt med svensk lag att lägga regler om enskilda bolags 

ekonomiska förhållanden i en föreskrift istället för en lag? 

 Vi anser att bedömning av skäliga kostnader och rimlig avkastning slutgiltigt 

kan komma att behöva avgöras av domstol. 
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Vi anser att det är viktigt att man delar upp de olika funktionerna lagstiftare, 

tillämpande och dömande. Detta ska inte vara centraliserat till EI då detta kraftigt 

skulle reducera möjligheten att ifrågasätta och överklaga beslut. 

4  LAGSTIFTNINGSFÖRSLAG 2: OMPRÖVNING UNDER 
TILLSYNSPERIODEN 
Vi anser att det behöver analyseras ordentligt om detta förslag är förenligt med 

gällande rätt. 

Särskilda skäl – räcker inte det? Det definierar dessutom en lägsta nivå på vad som 

krävs för att rubba ett beslut och garanterar därmed en viss stabilitet och 

förutsägbarhet kring EI:s beslut. Mer än ringa omfattning och av icke förutsägbara 

händelser inkluderar nästan vad som helst – precisera och exemplifiera! 

5  LAGSTIFTNINGSFÖRSLAG 3: PERIODISERING AV 
ANSLUTNINGSINTÄKTER 
Periodisering – bra och enkelt för både kunder och elnätsföretag. Vi uppskattar att det 

blir tydligt vad som gäller vid periodisering av anslutningsintäkter samt att reglerna 

blir lika oberoende av hur detta bokförs av de enskilda företagen. 

6  TIDPLAN 
Vi instämmer med EI att det är viktigt att de nya reglerna är klara ett år innan 

elnätsföretagen ska lämna in uppgifter inför nästa tillsynsperiod, så att elnätsföretagen 

hinner anpassa sig och sina system för att alla uppgifter ska kunna tas fram. Samtidigt 

är det viktigt att tillräckligt med tid ges för att analysera ändringarnas innebörd och 

konsekvenser. 

7  AVSLUTANDE KOMMENTARER 
Lagstiftningsförslagen är väldigt vitt utformade och bör analyseras ytterligare för att 

förstå konsekvenserna som förslagen skulle kunna få. 

Vi håller med EI om att ovanstående frågor kan förbättras och är gärna med i en 

dialog om hur det ska kunna lösas. Vi tror att en långsiktigt hållbar reglering bör tas 

fram i samförstånd mellan EI och branschen, inte genom att EI själva får fastställa 

både metoder och nivåer. Elnätsföretagen måste ha möjlighet att överklaga om vår 

avkastning inte står i proportion till vår risk. 

Då vi endast haft två dagar på oss att kommentera förslagen skulle vi uppskatta att få 

möjlighet att ytterligare tänka igenom detta och komplettera våra kommentarer senare 

under april månad.  



Från: Stig-Arne Ankner
Till: Tony Rosten; Förhandsreglering El
Ärende: Synpunkter med anledning av Ei:s hearing om elnätsregleringen
Datum: den 4 april 2013 11:34:15

Konkurrensverket stöder de lagförslag som Energimarknadsinspektionen presenterade på
hearingen om elnätsregleringen den 3 april 2013. Detta gäller särskilt förslaget om utökad
föreskriftsrätt för regering/tillsynsmyndighet gällande beräkning av skäliga kostnader och rimlig
avkastning. Förslaget är i linje med synpunkter Konkurrensverket lämnat i tidigare remissvar
angående elnätsregleringen (se bl.a. dnr 7/2008 angående Energinätsutredningen
delbetänkande Förhandsprövning av nättariffer m.m. -  SOU 2007:99).
 
När det gäller de av Ei skisserade möjliga vägvalen inför nästa tillsynsperiod anser
Konkurrensverket, även i detta fall i enlighet med tidigare lämnade remissvar (se bl.a. 550/2009,
om Ei:s rapport Förhandsreglering av elnätsavgifter – Principiella val i viktiga frågor) att
regleringen ska utgå ifrån verkliga drift- och underhållskostnader och att det införs en
åldersjustering av näten.  
 
 
Med vänlig hälsning

___________________________________________

Stig-Arne Ankner
Konkurrensråd
08-700 16 71

Konkurrensverket
103 85 Stockholm
Växel: 08-700 16 00
www.konkurrensverket.se
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Från: Registrator.EI
Till: ei funk post NÄTREGLERING
Ärende: VB: Förhandsregleringen av elnätstariffer - Vägval inför nästa tillsynsperiod, synpunkter Sandviken Energi

Elnät AB
Datum: den 5 april 2013 14:11:55

 
 

Från: Rickard Venetjoki [mailto:Rickard.Venetjoki@sandvikenenergi.se] 
Skickat: den 5 april 2013 14:10
Till: Registrator.EI
Ämne: Förhandsregleringen av elnätstariffer - Vägval inför nästa tillsynsperiod, synpunkter
Sandviken Energi Elnät AB
 
Hej, 

Med anledningen av de nyheter som presenterades på onsdagens hearing så kommer här lite
synpunkter. 

Eftersom det redan verkar klart att den nuvarande modellen (den modell som vi redan
accepterat och inte ser några större problem med) försvinner och ersätts av något av två vägval,
så har vi i all hast försökt att se konsekvenserna av de båda vägvalen.
 
Några exempel på konsekvenser av det ena alternativet. Med alternativet där drift- och
underhållskostnader kvarstår och nätet ålderjusteras ser vi en fara med att det är en modell som
ger incitament till onödiga investeringar. Att inventera och åldersbestämma elnätet skulle för vår
del vara både tidskrävande och kostsamt och i många fall också omöjligt, eftersom
dokumentation med ålder saknas på vissa äldre anläggningar.
 
Vi har tidigare inte motsatt oss Eis beslutade intäktsram. Eftersom det andra vägvalet där
normkostnader för drift och underhåll är mest lik den nuvarande metoden och snarare känns
som en sund utveckling av regleringen, så är det också det alternativ vi förordar.
Normkostnaderna för drift och underhåll bör inte omfattas av utjämningsregeln.  

Vi anser för övrigt också att kvalitetsregleringen inte heller bör omfattas av utjämningsregeln, så
att incitament till kvalitetsförbättringar ges redan i de första tillsynsperioderna.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Rickard Venetjoki
Utredare
Sandviken Energi Elnät AB
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Sandviken Energi – För din bekvämlighet
 
Postadress: Box 91, 81121 Sandviken
Besöksadress: Gävlevägen 96
Telefon: 070-204 68 30
Växel: 026-24 16 00
 
E-post: rickard.venetjoki@sandvikenenergi.se
Hemsida: http://www.sandvikenenergi.se/elnat
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Ärende: yttrande med anledning av Ei:s hearing om elnätsregleringen 2013-04-03
Datum: den 5 april 2013 11:57:30

Vid hearingen om elnätsregleringen den 3 april 2013 presenterade Energimarknadsinspektionen
förslag till ändringar i ellagen.
Svenska Elnätsupprorets självpåtagna uppgift och syfte är att generellt påverka till förändringar,
som leder till lägre totalkostnad på el och dess överföring för Svensk industri och konsument.
Även om tidsfristen för yttranden om detta är extremt snäv (5/4), vilket gör det omöjligt att
sätta sig in i hela innebörden av förslaget har Svenska Elnätsupproret, med utgångspunkt från
Energimarknadsinspektionens uppdrag att i varje led företräda konsumentens intressen, valt att
ställa sig bakom förslaget.
 
Nätbolagen skall naturligtvis ha skälig avkastning på sina verksamheter. Uppfattningen om
skälighet, är som bekant olika beroende på vem man frågar. Svenska Elnätsupproret och flera
med oss har vår uppfattning sammanfattat enligt följande:
Branschen domineras av 3 maxvinstdrivande bolag E.on, Fortum och Vattenfall, i ett s.k.
oligopol. För att tillsynsmyndigheten skall upplevas och fungera på ett tillförlitligt och
förtroendeingivande sätt, krävs ett extremt tydligt regelverk samt erforderligt med resurser till
påföljande tillsyn. Vi upplever att Energimarknadsinspektionen saknar tillräcklig med makt,
verktyg och resurser, som krävs för att kunna upprätthålla ett trovärdigt och fullgott
konsumentskydd, mot det naturliga monopolet.
 
Vi ser tydliga brister i nuvarande system, som i huvudsak de vinstmaximerande bolagen utnyttjar
fullt ut, vilket i sin tur har lett till en gigantisk kapitalförflyttning från Svenska industrier och
elkonsumenter till i huvudsak de dominerande bolagen, som med oskäliga rörelseresultat har
kunnat bygga upp obeskattade reserver motsvarande mer än 3 gånger samma bolags
årsomsättning.
De mindre och ej vinstmaximerande nätbolagen är mönsterexempel och bevis, för att det
faktiskt och trots avsaknad av stordriftsfördelar, går att bedriva lönsam nätverksamhet med
betydligt lägre taxor och avgifter än vad den antagna kalkylmodellen medger.
 
Energimarknadsinspektionens förslaget om utökad föreskriftsrätt för regering/tillsynsmyndighet
gällande beräkning av skäliga kostnader och rimlig avkastning, ligger i linje med de synpunkter
Svenska Elnätsupproret tidigare har påpekat. Nuvarande kalkylsammansättning enligt
schablonmetoden och på det sätt man bedömer de olika parametrarna, är i grunden fel, och
intäktsramen likaså. Värdet i nät och anläggningstillgångar skall, som för all annan verksamhet,
grundas på verkligt värde och exkludera sådan utrustning som ej är tjänbar, så även utrustning
brukarna själva har betalat. Man kan inte tillåta bolagen att ta ut kostnader för repration och
underhåll generellt, som om hela nätet vore gammalt. Regleringen skall naturligtvis utgå ifrån
verkliga drift- och underhållskostnader på åldersjusterade tillgångar. Man kan inte tillåta
avkastning på obeskattade reserver, som i praktiken är ett räntefritt lån från staten. Man kan
heller inte tillåta uttag av riskpremie, samtidigt som bolagen är garanterade sin intäktsram.
Fler synpunkter i frågan finns, vilka vi kan utveckla i vår kommande remiss. 

 
Med vänlig hälsning
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Skrivelse gällande översyn av elnätsregering 
Svenskt Näringsliv vill härmed kommentera Energimarknadsinspektionens initiativ till 
ändringar i elnätsregleringen, presenterade i samband med hearing den 3 april 2013. 
 
Elnätsverksamhet är ett naturligt monopol där kunden är hänvisad till den aktör som har 
nätkoncession i ett givet geografiskt område. Kunden måste betala de avgifter och kostnader 
som elnätsägaren beslutar. Kundernas ställning inom ett naturligt monopol är därmed svag, 
då det inte finns någon reell möjlighet att välja bort en leverantör. Därtill upplevs 
elmarknaden generellt som komplex och svår att förstå av många kunder. Därför har 
reglermyndigheten – Energimarknadsinspektionen – en mycket viktig roll att övervaka, skapa 
en balans och värna kundernas intressen.  
 
Givet att det är ett naturligt monopol är det självklart att det krävs en reglering av 
elnätsverksamhet och vilka kostnader som får tas ut från kund, så att dessa håller en skälig 
och rimlig nivå. Samtidigt behöver den intäkt som nätägaren får ge kostnadstäckning, och 
samtidigt tillräckligt med incitament till att bibehålla kvaliteten och vidareutveckla elnätet så 
att det även i framtiden fungerar utifrån de krav som ställs, från såväl kunder som samhälle.  
 
Eftersom förhandsregleringen är ett relativt nytt regelverk kan det behövas göras justeringar, 
bland annat för att balansen mellan de olika aktörerna och reglermyndigheten ska bli mer 
jämbördig. Även mer detaljer i regleringen kan behöva ses över för att förbättra precisionen 
och kalibrera regelverket. Det är dock viktigt att detta görs med god framförhållning, i dialog, 
samt att konsekvensanalyser av olika vägval och förslag genomförs innan beslut fattas. 
 
Det är därmed centralt att Energimarknadsinspektionen har tillräckligt med resurser, samt 
rätt kompetens och befogenheter för att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. Systemet 
måste präglas av hög rättssäkerhet och transparens samt ligga i linje med grundläggande 
förvaltningsrättsliga principer. 
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Svenskt Näringsliv välkomnar det initiativ som Energimarknadsinspektionen nu tagit i 
samband med hearingen den 3 april för att vidareutveckla elnätsregleringen. Det är positivt 
att det görs i god tid inför nästa period och vi ser fram emot att vara delaktiga i processen. 
Svenskt Näringsliv har givet den korta tiden inte haft möjlighet att utvärdera huruvida exakt 
de förslag som inspektionen lägger fram är de mest ändamålsenliga, och avstår därför i 
nuläget att kommentera dessa.    
 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
 

 
 
Maria Sunér Fleming 
Ansvarig Energi och Klimat 
 
 
 
Kontaktuppgifter: 

Email:  Maria.suner.fleming@svensktnaringsliv.se 

Tel: 0733-017315 
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