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Ombud: Advokaterna Marcus Axelryd och Linda Landen samt

bitradande juristen Karl Lindelow
Frank Advokatbyra AB
Box 7099
103 87 Stockholm
MOTPART
Energimaxknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna
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SAKEN
Faststallande av intaktsram for tillsynsperioden 2016-2019 enligt ellagen;
nu fraga om att utse en sakkunnig m.m.

FORVALTNINGSRATTENSAVGORANDE

Forvaltningsratten ayslar yrkandet om att en sakkunnig ska utses i malen.

Energimarknadsinspektionen ska komma in med yttrande i malen senast den
15 september 2016.
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YRKANDEN M.M.
Energimarknadsinspektionen yrkar att forvaltningsratten ska utse en sakkuruiig enligt 24 § forvaltningsprocesslagen och anfor bl.a. foljande.
Bedomningen av vad som utgor en rimlig kalkylranta ar mycket komplex
och kraver specifik ekonomisk kompetens. Fragan ar av stor betydelse for
samhallet och fdr kundkollektivet som ska betala kalkylrantan. For att sakerstalla att dessa intressen blir tillvaratagna i processen, ar det nodvandigt att
domstolen har tillgang till objektiv expertis pa omradet. Delta kan inte tillgodoses pa annat salt an alt domstolen utser en sakkunnig. Syftet med alt
anlita en sakkunnig ar alt tillfdra domstolen uttalanden angaende erfarenhetssatser och omdomen som fdrutsatter sarskild kunskap, erfarenhet eller
utbildning. Fragan om kalkylrantans storlek och enskilda parametervarden
ar sadant som ratten bor inhamta egen sakkunskap om. Det ar inte rimligt att
domstolens avgorande enbart grundas pa en bedomning av partsinlagor. Det
ar inte heller endast en bedomning av vad som ar vedertagen metod, utan
ocksa vilken metod/bedomning som leder till en rimlig avkastning. For alt
gora en fullgod bedomning av delta krays ingaende ekonomiska kunskaper.

Natfdretagen anser alt yrkandet ska ayslas.
Energimarknadsinspektionen har begart att fa slutfora sin talan senast den
30 september 2016.

SKALEN FOR AVGORANDET
Enligt 24 § fdrvaltningsprocesslagen (1971:291)far ratten inhamta yttrande
over fraga, som kraver sarskild sakkunskap, fran myndighet, tjansteman
eller den, som eljest har att ga till handa i amnet, eller anlita annan sakkunnig i fragan.
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Parterna har i malen presenterat ett omfattande material for hur en rimlig
kalkylranta ska beraknas. Forvaltningsratten firmer att det inte foreligger
skal att fran rattens sida utse en sarskild sakkunnig.

Enligt forvaltningsrattens tidsplan ska Energimarknadsinspektionen yttra sig
i malen senast den 31 augusti 2016. Myndigheten har dock kommit in med
en begaran om att fa slutfora sin talan senast den 30 september 2016. Forvaltningsratten beslutar att Energimarknadsinspektionens yttrande ska
komma in senast den 15 september 2016. Natforetagen kommer darefter att
beredas tillfalle att slutfora sin talan senast den 10 oktober 2016.

Detta beslut far inte overklagas sarskilt.
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Ulf Jonare

Foredragande har varit Elin Stom, Mari Upphagen och Marie Wickstrom.
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