YTTRANDE
2012-09-26 Dnr 399/2012

1 (3)

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss – Förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter
N2012/3206/RS
I likhet med elnäten utgörs naturgasnäten av naturliga monopol. De gaskunder
som behöver utnyttja näten har en utsatt ställning och har ingen alternativ leverantör av gasnättjänsten. En förhandsreglering av gasnätföretagens intäkter bör
därför ha till syfte att begränsa möjligheten för nätföretagen att utnyttja sin
monopolställning på marknaden. Utformningen av förhandsregleringen bör även
säkerställa en effektiv tillsyn som ger förutsägbarhet för samtliga aktörer på
marknaden.
Konkurrensverket tillstyrker förslaget om förhandsreglering av naturgasföretagens intäkter. Konkurrensverket vill härutöver lämna följande kommentarer
kring den framtida utformningen av förhandsprövningen.
I Näringsdepartementets promemoria föreslås att naturgasförtagen ska ange den
kapitalbas som de anser vara nödvändig för att bedriva sin verksamhet. På den
beräknade kabitalbasen ska sen en schablon för skälig avkastning avgöra företagets intäktsram. Intäktsramen fastställs för en fyraårsperiod, och får inte överstigas.
Den föreslagna ändringen av nuvarande krav på att avgifter för överföring, lagring och förgasning ska vara skäliga till att de i stället ska vara stabila anser Konkurrensverket vara motiverad på grund av att det kan innebära bättre förutsägbarhet och förenklad tillsyn på marknaden.
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En ändring från skäliga till stabila avgifter anser Konkurrensverket talar för att en
real linjär metod för fördelning av företagens kapitalkostnader bör användas på
grund av metodens stabila och förutsägbara utformning. En real linjär metod
skulle som Konkurrensverket tidigare påpekat dessutom göra det möjligt att
använda företagens faktiska kostnader i regleringsmodellen i stället för att vara
beroende av schablonbaserade kostnader som är mer osäkra och svåra att
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bestämma1. Inom naturgasmarknaden, till skillnad från elnätsmarknaden, finns
endast ett mycket begränsat antal företag som ska regleras. Därmed så torde den
ytterligare arbetsbelastning per företag som en hantering av faktiska kostnader
kan förorsaka tillsynsmyndigheten vara ett mindre problem vid reglering av gasnäten än elnäten.

_____________________________
Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Göran Karreskog. Föredragande
har varit Max Brimberg.

Göran Karreskog
Max Brimberg
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