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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-03-24 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden  

Inga-Lill Askersjö och Petter Asp 

 

Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar 

energi 

 

Enligt en lagrådsremiss den 18 mars 2021 har regeringen 

(Infrastrukturdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets  

yttrande över förslag till  

 

1. lag med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och 

    kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar  

    energi, 

2. lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk  

    kompatibilitet. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet  

Christina Nordenbladh och rättssakkunniga Lisa Willman. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande. 
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Förslaget till lag med bemyndiganden att meddela föreskrifter om 

tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av 

förnybar energi 

 

Lagen innehåller i sak två paragrafer (3 och 4 §§) som innefattar 

bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om dels 

tidsfrister i vissa typer av ärenden, dels kommuners medverkan i 

arbetet med en kontaktpunkt för att vägleda sökande i vissa typer  

av ärenden.  

 

Ärendetyperna kan inte anses vara sådana att det är särskilt 

angeläget att bemyndigandenas omfattning preciseras i detalj genom 

definitionerna i 2 §. Det är fråga om termer som har en allmängiltig 

betydelse och även används i andra jämförbara sammanhang. Därtill 

kommer att det i det bakomliggande direktivet finns ett mycket gott 

stöd för tolkningen av de uttryck som används. Enligt Lagrådets 

mening bör det i lagstiftning med enbart delegationsbestämmelser 

vara tillräckligt att det i författningskommentaren hänvisas till 

direktivet och de begreppsbestämningar som där finns. En sådan 

lösning förefaller också ligga mer i linje med hur olika typer av 

bemyndiganden normalt hanteras i lagstiftningssammanhang. Mot 

denna bakgrund föreslår Lagrådet att 2 § utgår.  

 

Det kan också ifrågasättas om det finns behov av en inledande 

paragraf av den typ som återfinns i 1 § i förslaget. Eftersom lagen 

endast innehåller två paragrafer med sakligt innehåll skapar 

bestämmelsen snarare otydlighet än tydlighet om vad lagen 

innehåller. Lagrådet föreslår därför att även 1 § utgår. 

 

Lagen kommer alltså med Lagrådets förslag att innehålla endast två 

paragrafer, dvs. de två paragrafer som har ett sakligt innehåll (i 

lagrådsremissen 3 och 4 §§). 
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Övrigt lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 

 

 


