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Yttrande över ändring av föreskrift om skäliga
kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning
av intäktsram för naturgasföretag
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i förslaget
Den aktuella föreskriften reglerar hur naturgasföretagen ska beräkna den ekonomiska
livslängden för anläggningstillgångar som tagits i bruk före den 1 januari 2013 och återfinns i
8 § andra stycket i myndighetens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:6).
Den föreslagna ändringen innebär att den ekonomiska livslängden ska beräknas från den 1
januari det kalenderår som infaller efter det kalenderår då tillgången ursprungligen började
användas i stället för att den ekonomiska livslängden ska beräknas från det kalenderår som
tillgången togs i bruk. Ändringen medför en harmonisering med motsvarande bestämmelse i
förslagsställarens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2019:2) om beräkning av intäktsram för
elnätsföretag.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Sammantagen bedömning
Enligt förordningen om konsekvensutredningar (2007:1244) ska förslagsställaren förutom en
fullständig beskrivning av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch bland annat
beskriva vilka administrativa och andra kostnader som kan uppkomma till följd av förslaget,
om förslaget får någon verksamhetsmässig påverkan på företagen, liksom
konkurrenspåverkan mellan berörda företag samt om särskild hänsyn har tagits till små
företag vid utformningen av reglerna. Remissen saknar dessa beskrivningar, liksom övriga
beskrivningar enligt 6 och 7 §§ i förordningen om konsekvensutredningar (2007:1244). Den
enda information som finns att tillgå är den som anges under rubriken ”Innehållet i förslaget”
ovan.
Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för
konsekvensutredning.
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Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 23 mars 2022.
I beslutet deltog: Claes Norberg, ordförande, Anna-Lena Bohm, Hans Peter Larsson och
Lennart Renbjer.
Ärendet föredrogs av: Ulrika Wienecke.
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