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Yttrande över Näringsdepartementets promemoria
Förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig

Innehållet i förslaget
Promemorian innehåller förslag till ändringar i naturgaslagen (2005:403). I huvudsak innebär
ändringarna att det ska göras en förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter från anslutning till
naturgasledningar och andra anläggningar, från överföring och lagring av naturgas samt från tillträde till
en förgasningsanläggning. Förhandsprövningen ska ske genom att de samlade intäkter som ett
naturgasföretag högst får uppbära under en tillsynsperiod, en intäktsram, fastställs i förväg.
Intäktsramen ska beräknas så att den täcker skäliga kostnader för att bedriva den verksamhet som
omfattas av intäktsramen och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva
verksamheten. Ett beslut om intäktsram ska under vissa förutsättningar kunna omprövas av
tillsynsmyndigheten under eller efter tillsynsperioden. Om ett naturgasföretags faktiska intäkter avviker
från intäktsramen ska detta påverka ramen för den efterkommande tillsynsperioden. Om intäkterna
överstiger intäktsramen med mer än fem procent ska vidare ett särskilt överdebiteringstillägg tillkomma.
Förslaget innebär vidare att det nuvarande kravet på att avgifter och övriga villkor för överföring, lagring
och förgasning ska vara skäliga tas bort och att det i stället införs ett krav på att avgifterna ska vara
stabila. Slutligen föreslås att metoder för utformning av avgifter och övriga villkor för anslutning till
naturgasledning och andra anläggningar, överföring av naturgas och tillträde till förgasningsanläggning
utvidgas till att omfatta andra villkor än avgifter för lagring av naturgas.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Enligt konsekvensutredningen beräknas kostnaderna för fortlöpande årsrapportering - vilka kostnader
bortfaller enligt förslaget - till omkring 300 000 kr per år. De administrativa kostnaderna för företagen att
ta fram och lämna förslag till intäktsram uppskattas vara jämförbara med de nuvarande kostnaderna för
årsrapportering. Kostnaderna för att ta fram en intäktsram anges uppstå vart fjärde år.
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Såvitt Regelrådet kan bedöma innehåller förslaget inga onödiga administrativa kostnader för berörda
företag. Regelrådet tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
I den upprättade konsekvensutredningen anförs att ett genomförande av förslaget kommer att öka
förutsebarheten för naturgasföretagen genom att de på förhand får besked om huruvida de samlade
avgiftsintäkterna är skäliga. Regelrådet ifrågasätter inte att så är fallet men konstaterar samtidigt att
konsekvensutredningen inte innehåller någon diskussion om huruvida förslaget kan väntas påverka
företagens intäkter och - om så är fallet - i vilken riktning och med vilka ungefärliga belopp. I avsaknad
av en sådan redovisning uppfyller konsekvensutredningen inte de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning. Konsekvensutredningen är därmed bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 26 september 2012.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, Lennart Palm, Eleonor Kristoffersson och Claes Norberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Stefan Zetterlind.

Stig von Bahr
Ordförande

Stefan Zetterlind
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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