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Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans 

av el och aggregering 

Enligt en lagrådsremiss den 24 november 2022 har regeringen 

(Infrastrukturdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande 

över förslag till  

1. lag om ändring i ellagen (1997:857), 

2. lag om ändring i lagen (2003:436) om effektreserv, 

3. lag om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning. 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet         

Christina Nordenbladh, biträdd av kanslirådet Pär Lydén. 



2 

 

 

 

Förslagen föranleder följande yttrande.  

Inledning 

Allmänt 

I lagrådsremissen föreslås ändringar i främst ellagen. De har sin 

huvudsakliga bakgrund i Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den 

inre marknaden för el (elmarknadsdirektivet). 

Ett av förslagen i remissen går ut på att det ska vara möjligt för 

elanvändare att anpassa sin förbrukning utifrån olika marknads-

signaler, t.ex. att minska användningen av el när elnätet är hårt 

belastat och att öka förbrukningen när den motsatta situationen råder 

och elpriset därmed är lågt. Alla större elleverantörer ska kunna 

erbjuda förbrukare avtal med dynamiska elpriser. 

Ett annat förslag är att vissa krav på elleverantörer som tidigare har 

gällt bara i förhållande till konsumenter framöver ska gälla mot alla 

”elanvändare”. Vidare ska regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer få meddela föreskrifter bl.a. i fråga om den 

information som elleverantörer ska lämna till elanvändare. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023. 

Den valda lagstiftningstekniken m.m. 

Att den föreslagna lagstiftningen innebär genomförande av ett      

EU-direktiv betyder att den ska ansluta till direktivet. Utrymmet        

för lagstiftaren att välja olika egna lösningar för att nå syftet med 

direktivet är begränsat. Detta är något som har betydelse för 

Lagrådets granskning. 
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I remissförslaget har man valt bl.a. lösningen att upphäva vissa 

paragrafer och ett par hela kapitel i ellagen för att kunna införa nya 

paragrafer och nya kapitel med samma beteckningar som de 

upphävda. I dessa paragrafer och kapitel finns i inte obetydlig 

utsträckning bestämmelser som motsvarar de som fanns i de 

upphävda delarna av lagen. Samtidigt införs en del nya 

bestämmelser som föranleds av elmarknadsdirektivet.  

Förfaringssättet innebär att stora delar av ändringsförslagen framstår 

som ny lagstiftning fastän de i inte oväsentlig del är av äldre datum. 

Någon mera omfattande bearbetning av de delar av lagtexten som är 

i princip oförändrade – men som kommer att finnas på nya ställen i 

lagen – har inte gjorts. Det innebär att en del av den rättsutveckling 

som har skett under åren inte har fångats upp. 

Mot bakgrund bl.a. av det sagda har det för Lagrådet inte varit möjligt 

att begränsa sin granskning till det som verkligen är nytt i sak i 

förslaget. I syfte att verka för att ellagen också i framtiden ska 

uppfattas som ett någorlunda enhetligt lagverk som dessutom är 

tidsenligt lämnar Lagrådet förslag till ändringar och justeringar även i 

sådan lagtext som i huvudsak är oförändrad, låt vara i många fall 

överförd till nya paragrafer. 

Ett ytterligare påpekande som Lagrådet vill göra är att den 

föreslagna lagstiftningen rör ett tekniskt komplicerat område. Detta 

betyder att det i vissa delar har varit svårt att överblicka de praktiska 

konsekvenserna av i remissen valda lagtekniska lösningar. 

Lagrådet vill också framhålla att det inte är lätt att utvärdera 

betydelsen av förslagen i de fall där lagtexten i stort sett endast har 

förts över från upphävda lagrum till nya sådana, eftersom det inte 

finns några egentliga förklaringar till bestämmelserna i fråga. I stället 

hänvisas läsaren av författningskommentaren till kommentarerna i 
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tidigare förarbeten, inte sällan i mer än en äldre proposition. Det står 

klart att det är av vikt att det finns gedigna förarbeten när ny viktig 

lagstiftning införs. Det gäller förstås särskilt när lagstiftningen är 

omfattande och komplicerad. Att, som här har skett, på en stor 

mängd ställen hänvisa till tidigare förarbeten på skilda håll gagnar 

inte produktens läsbarhet eller möjligheterna att närmare analysera 

och förstå lagstiftningens innebörd. 

Lagrådet kan i sammanhanget inte låta bli att notera att elmarknads-

direktivet trädde i kraft den 4 juli 2019 och att den försening som har 

uppstått med dess genomförande i svensk rätt har föranlett 

Europeiska kommissionen att inleda ett överträdelseärende mot 

Sverige. När man lagstiftar med snäva tidsmarginaler – eller redan 

har överskridit dessa och därmed har bråttom – finns det risker med 

avseende på lagstiftningsproduktens kvalitet.  

Allmänt om avtal 

Många av de föreslagna bestämmelserna behandlar avtals-

förhållanden mellan olika enskilda parter på elmarknaden men  

också avtal mellan myndigheter, t.ex. mellan den systemansvariga 

myndigheten (Affärsverket Svenska kraftnät), och enskilda. Som 

Lagrådet har uppfattat det används begreppet ”avtal” på många 

platser i lagen inte på det vanliga viset som beteckning för en frivillig 

överenskommelse mellan självständiga parter, utan mera som en 

beskrivning av vilka avtalsvillkor som den starkare parten i 

affärsförhållandet vill tillämpa i förhållande till den svagare.  

Beteckningen ”anvisat avtal” förekommer också i texten (se t.ex. 

förslagets 9 kap. 7 §), närmast som en beskrivning av vilka villkor 

som gäller för någon som inte på egen hand har ingått ett avtal om 

t.ex. elleveranser. Och i någon paragraf talas det om ”avtalstyper 

som en elleverantör erbjuder” (se 9 kap. 8 § i förslaget). 
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Dessa sätt att använda begreppet ”avtal” har lett till att lagtexten på 

åtskilliga ställen har fått rätt motsägelsefulla formuleringar. Som 

Lagrådet ser det finns det skäl att överväga en annan terminologi i 

de fall det inte rör sig om ett avtal enligt vanliga civilrättsliga regler. 

Man kan exempelvis tala om ”tillämpade villkor” eller liknande. I de 

fall som lagförslagen i remissen innehåller ordet ”avtal” lämnar 

Lagrådet genomgående förslag till hur lagtexten kan formuleras för 

att bli korrekt. En mera allmän översyn i syfte att bringa ordning i 

terminologin i ellagen på denna punkt framstår dock som behövlig.  

Till det sagda kan läggas att det är aningen svårt att förstå vad som 

avses med ”objektiva” avtalsvillkor. Som Lagrådet ser det är det 

bättre att använda gängse terminologi och tala om ”skäliga” villkor. 

Lagrådet är medvetet om att det i 4 kap. 1 § ellagen talas om 

”objektiva, icke-diskriminerande och i övrigt skäliga villkor” och har i 

och för sig förståelse för om uttrycket ”objektiva avtalsvillkor” inte 

utmönstras i det här lagstiftningsärendet. Men terminologin är alltså 

diskutabel. 

En annan bestämmelse som behöver stramas upp är förslagets        

9 kap. 8 §. Lagtexten talar där om ”avtalstyper” fastän det är avtals-

villkor som det handlar om.  

Särskilt om normgivningsbemyndiganden 

Ellagen innehåller ett stort antal bestämmelser som anger att 

regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får 

meddela ytterligare föreskrifter på området. Lagens bestämmelser 

rör som nämnts ofta olika parter i avtalsförhållanden, t.ex. i relationer 

som råder mellan en elleverantör och en elanvändare. Men 

normgivningsbemyndigandena avser inte sällan sådant som   

innebär skyldigheter för enskilda gentemot det allmänna i olika 

sammanhang, dvs. det rör sig om offentligrättsligt betungande regler 
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(se 8 kap. 2 § 2 regeringsformen). Det är möjligt för Riksdagen       

att i sådana fall delegera föreskriftsrätten till regeringen eller till     

den myndighet som regeringen bestämmer (se 8 kap. 3 § 

regeringsformen). 

Regeringen har emellertid enligt 8 kap. 7 § första stycket 1 

regeringsformen möjlighet att utan Riksdagens bemyndigande 

meddela föreskrifter om verkställighet av lag. Det kan röra sig om 

tillämpningsföreskrifter av rent administrativ karaktär, men också om 

föreskrifter som kompletterar en lag i materiellt hänseende. I sådana 

fall kan det inte sällan vara lämpligt att det i lagen – som en 

upplysning till läsaren – anges att regeringen har denna möjlighet. I 

själva verket förutsätts det många gånger för att en lagstiftning ska 

fungera att regeringen svarar upp mot behov av detta slag. 

Genomgående anges det i författningskommentaren att det i de här 

aktuella fallen rör sig om bemyndiganden för regeringen. Enligt 

Lagrådets mening kan det emellertid ifrågasättas om det inte i en   

del fall i själva verket rör sig om verkställighetsföreskrifter och att   

det som sägs i lagen ska förstås bara som en upplysning om 

regeringens rätt att med stöd av 8 kap. 7 § första stycket 1 

regeringsformen meddela föreskrifter av sådant slag. Exempel på 

sådana föreskrifter är föreslagna 9 kap. 3 och 35 §§ ellagen, vilka 

också i författningskommentaren beskrivs som bemyndiganden (se s. 

88 respektive 102).  

Lagrådet förutsätter att det i det fortsatta beredningsarbetet görs en 

genomgång av de föreskrifter som i författningskommentaren 

klassificeras som bemyndiganden i syfte att klargöra om det rör sig 

om bemyndiganden eller endast om en upplysning rörande den 

möjlighet att agera som regeringen har även utan något 

bemyndigande från Riksdagens sida. Skillnaden mellan de 

föreskrifter som utgör bemyndiganden och de som endast upplyser 
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om den rätt som regeringen har enligt regeringsformen bör 

återspeglas i författningstexten.   

Med detta sagt övergår Lagrådet till att lämna synpunkter på de 

konkreta förslagen. 

Förslaget till lag om ändring i ellagen 

I ingressen sägs att bl.a. 8 och 11 kap. i ellagen ska upphöra att 

gälla. Samtidigt anges – i samma mening – att det ska införas nya 

kapitel i lagen, bl.a. 8 och 11 kap. Att uttala att ett visst kapitel i en 

lag eller en viss paragraf ska upphöra att gälla och att samtidigt 

förklara att kapitlet eller paragrafen ska ha en viss (ny) lydelse, är 

förstås motsägelsefullt. Det naturliga är i stället att säga att de kapitel 

eller paragrafer som fortfarande ska finnas kvar i lagen ska ha en 

viss angiven (ny) lydelse. Lagrådet ifrågasätter det lämpliga i det 

valda förfarandet. 

1 kap. 4 § 

Paragrafen innehåller definitioner av ord och uttryck som används i 

ellagen. Ett nytt begrepp är ”dynamiska elpriser”. Sådana priser 

definieras som ”priser som återspeglar prisförändringar på spot-

marknaderna med ett intervall som minst motsvarar frekvensen för 

avräkning på marknaden”. Förlagan finns i artikel 2 i elmarknads-

direktivet där ”avtal med dynamiska elpriser” definieras i p. 15. Där är 

det emellertid inte ”priser” som ska återspegla prisförändringar på 

spotmarknaderna utan ”avtal om leverans av el mellan en leverantör 

och en slutkund” som ska återspegla prisförändringarna. 

Enligt Lagrådets uppfattning kan knappast ”priser återspegla 

prisförändringar”. Däremot kan man tala om priser som på visst sätt 

återspeglar (eller grundas på) vad som vid varje tidpunkt gäller på 
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spotmarknaden. Definitionen av dynamiska elpriser bör justeras i 

enlighet med det sagda. 

3 kap. 7 § 

I paragrafen görs enbart en följdändring. På den har Lagrådet inte 

någon synpunkt. Däremot anser Lagrådet att den nuvarande lydelse 

av paragrafen som inte föreslås ändrad är något problematisk. Det 

föreskrivs nämligen att ett nätföretag inte får ingå avtal om stöd-

tjänster förrän nätmyndigheten har godkänt de metoder som har 

använts för att utforma avtalen. Uttryckssättet ”metoder för 

utformning av avtal” återkommer i flera andra bestämmelser som 

berörs av lagstiftningsärendet och finns också i elmarknadsdirektivet 

(se t.ex. artikel 59.7). Där talas det emellertid om ”villkor eller 

metoder” eller om ”metoder eller villkor”. I t.ex. den engelska 

språkversionen används uttryckssättet ”terms and conditions or 

methodologies” (artikel 59.7) respektive ”methodologies or the terms 

and conditions” (artikel 59.8). 

Som Lagrådet förstår det avses med ”metoder” de principer som 

avtalet vilar på eller de kriterier eller villkor som har styrt avtalets 

innehåll. Ordet ”metoder” leder emellertid närmast till sådant som har 

att göra med hur avtalet har ingåtts och i vilken form som det har 

materialiserats. Här kan för övrigt jämföras med Lagrådets 

synpunkter i våras med anledning av de förändringar i ellagen som 

då föreslogs, se prop. 2021/22:153 s. 465. Enligt Lagrådets 

uppfattning bör ordet ”metoder” i den kontext som här är aktuell 

ersättas med ett mera adekvat ord, t.ex. villkor. Detta gäller förstås 

på alla ställen där det förekommer i lagen och utan att Lagrådet 

upprepar synpunkten i varje enskilt fall. 
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4 kap. 41 §  

I paragrafen anges i en lista med åtta punkter vilka uppgifter som ska 

finnas i ett avtal mellan en elkonsument och ett nätföretag. När 

avtalsinnehållet regleras så noga som i förslaget ifrågasätter 

Lagrådet om det inte i punkten 3 – i vilken det anges att avtalet ska 

innehålla uppgift om när det har träffats – bör föreskrivas även att  

det ska anges vilken giltighetstid som avtalet har (jfr här föreslagna   

9 kap. 22 § första stycket 6).  

Dessutom vill Lagrådet lyfta frågan, om ordningen på de olika 

punkterna är den lämpligaste. Som Lagrådet ser det vore det 

naturligare att innehållet i punkt 3 kom före innehållet i punkt 2      

och att det som nu står i punkt 4 kom näst sist, dvs. som punkt 7.  

Rubriken före 4 kap. 43 § 

Omedelbart före 4 kap. 43 § föreslås en rubrik med lydelsen 

Fakturering och faktureringsinformation. Fastän ordet 

faktureringsinformation finns i den svenska språkversionen av 

elmarknadsdirektivet (se t.ex. artikel 2 p. 21) ifrågasätter Lagrådet 

om det är det rätta i sammanhanget. Som Lagrådet förstår det 

handlar paragraferna under rubriken (43 – 47 §§) om vilken 

information rörande bl.a. förbrukning av el och priser för leverans av 

el som nätföretaget ska lämna till elanvändaren, dvs. grunden för det 

fakturerade beloppet. Med ”faktureringsinformation” avses typiskt sett 

sådana uppgifter som den som ska fakturera någon annan behöver 

för att kunna skicka fakturan till rätt rättssubjekt och utforma den på 

ett riktigt sätt, t.ex. information om vem som ska anges som 

fakturamottagare och till vilken adress som fakturan ska skickas.  

Vilket uttryck som bör användas i stället för faktureringsinformation 

kan diskuteras. Dock bör ”fakturainformation” kunna duga om 

innebörden av detta begrepp preciseras i författningskommentaren. 
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Ett alternativ kan vara att i stället skriva ”information till 

elanvändaren”.  

Lagrådet har noterat att ordet ”faktureringsinformation” förekommer 

på fler ställen i lagen. Den synpunkt på användandet av uttrycket 

som har lämnats här gäller generellt och alltså utan att Lagrådet 

upprepar den i varje enskilt fall.  

4 kap. 46 § 

I förslaget till lagtext anges att om ett nätföretag tillämpar ett system 

med förskottsbetalning för konsumenter så ska detta vara skäligt. 

Formuleringen väcker ett par frågor. 

Den första är att skälighetskravet väl i första hand ska avse de villkor 

som nätföretaget tillämpar för förskottsbetalning och inte systemet i 

sig. Den andra frågan är vad orden ”för konsumenter” tillför i 

sammanhanget. I de föregående paragraferna talas det om 

”elanvändare”. Som Lagrådet uppfattar det avses även i denna 

paragraf ”elanvändare”. Sedan kan man undra om inte formuleringen 

i förslaget inbjuder till en tolkning é contrario. Enligt Lagrådets 

bedömning skulle inget förloras om orden ”för konsumenter” fick utgå 

ur texten.  

4 kap. 47 och 48 §§ 

För att återknyta till de synpunkter som Lagrådet tidigare har lagt på 

användningen av uttrycket ”metoder som används för att utforma 

avtalsvillkoren” vill Lagrådet föreslå att reglerna i 4 kap. 47 och       

48 §§, som båda finns under rubriken Förhandsprövning av villkor, 

ges följande lydelse.  

47 § Ett nätföretag får inte ingå avtal i frågor om anslutning till elnätet 
eller överföring av el förrän de villkor som är tänkta att tillämpas i 
avtalen har prövats av nätmyndigheten. Prövningen ska dock inte 
omfatta sådana villkor som avser avgifter för anslutning eller överföring. 
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48 § Nätmyndigheten ska vid prövningen enligt 47 § godkänna villkoren 
om de kan antas leda till att avtalen blir skäliga och icke-
diskriminerande. 

Om nätmyndigheten inte godkänner ett visst villkor ska myndigheten i 
beslutet ange hur villkoret i stället bör utformas. 

Beslut … (2010:1932).  

Som framgår föreslår Lagrådet att ordet ”objektiva”, som syftar på 

hur avtalsvillkoren bör vara utformade, ersätts av ”skäliga” (se vad 

Lagrådet uttalar inledningsvis under rubriken Allmänt om avtal). 

8 kap. 1 §  

I paragrafen anges att den myndighet som regeringen bestämmer 

(den systemansvariga myndigheten) har det övergripande ansvaret 

för att elektriska anläggningar i Sverige samverkar driftsäkert så att 

balans mellan produktion och förbrukning upprätthålls. Ansvaret 

gäller både för landet som helhet och beträffande delar av landet. En 

inskränkning ligger däri att ansvaret gäller ett ”kortsiktigt” 

upprätthållande av balansen. 

Den systemansvariga myndigheten är Svenska kraftnät.  

Enligt Lagrådets uppfattning är ordet ”kortsiktigt” negativt värdeladdat 

och bör därför undvikas. Det torde även förhålla sig så att Svenska 

kraftnät måste ta ett ansvar för balansen mellan produktionen och 

förbrukningen av el även på något längre sikt fastän det mera 

långsiktiga ansvaret vilar på lagstiftaren och på regeringen. Ordet 

”kortsiktigt” är också av det skälet mindre lämpligt. Vad som behöver 

sägas här är att Svenska kraftnät har ett ansvar för balansen vid 

varje givet tillfälle, dvs. fortlöpande. 

Med beaktande av det sagda bör lagtexten kunna lyda så här: 

Den myndighet som regeringen bestämmer (den systemansvariga 
myndigheten) har det övergripande ansvaret för att elektriska 
anläggningar samverkar driftsäkert så att balans mellan produktion och 
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förbrukning av el fortlöpande upprätthålls både inom landet som helhet 
och inom delar av landet.  

8 kap. 2 §  

I bestämmelsen föreskrivs att den systemansvariga myndigheten, 

dvs. Svenska kraftnät, har möjlighet att ”beordra” balansansvariga 

och elproducenter att öka eller minska produktionen eller 

förbrukningen av el. Frågan är om ”beordra” är rätt ord i samman-

hanget. Det synes bygga på att det finns ett direkt lydnads-

förhållande mellan Svenska kraftnät och balansansvariga respektive 

elproducenter. Någon regel med en sådan innebörd synes inte 

finnas. I stället torde åtminstone de balansansvarigas ansvar för att 

upprätthålla elbalansen bygga på avtal med Svenska kraftnät (se     

8 kap. 8 och 16 §§). En förutsättning för att ordet ”beordra” ska vara 

adekvat torde också vara att alla balansansvariga och elproducenter 

ständigt har möjlighet att exempelvis öka produktionen, något som 

det finns anledning att betvivla att de har (jfr t.ex. 8 kap. 35 §). För 

övrigt är det inte reglerat i lagen vilka följder en ordervägran från 

någon, som är balansansvarig eller som är en elproducent, kan få. 

Frågan om, och i så fall i vilken utsträckning, det finns ett lydnads-

förhållande mellan Svenska kraftnät och balansansvariga, el-

producenter och nätföretag bör belysas i en kommande proposition. 

Som Lagrådet på nuvarande underlag ser det vore det bättre att i 

lagtexten använda något av orden ”påbjuda”, ”uppmana” eller 

”anmana”. Lagtexten i paragrafen kan inledas så här: 

I den utsträckning som det behövs för att den systemansvariga 
myndigheten ska kunna utöva det övergripande systemansvaret får 
myndigheten påbjuda (uppmana, anmana) … 

Lagrådet noterar att det är tänkt att beslut som Svenska kraftnät ska 

fatta i enlighet med den här paragrafen (och enligt 8 kap. 5 §) inte 

ska få överklagas (se förslaget till 13 kap. 7 § andra stycket). I stället 
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för ett överklagandeförbud bör här kunna skrivas in att ett påbud 

(eller en uppmaning eller en anmaning) enligt paragrafen ska 

efterlevas omgående. (Se även vad Lagrådet uttalar vid 13 kap. 7 §.) 

8 kap. 3 §  

Med anledning av det som har sagts under föregående paragraf 

framstår det som lämpligt att inleda paragrafen enligt följande. ”Den 

som enligt 2 § ska öka …”  

8 kap. 5 §  

Denna paragraf ger Svenska kraftnät möjlighet att i vissa fall 

”beordra” nätföretag att begränsa eller avbryta överföring av             

el till elanvändare. Även här uppkommer problematiken kring 

Svenska kraftnäts möjlighet att ge order till företag som är 

verksamma på området (se 8 kap. 2 §) liksom frågan, om det inte 

vore bättre att föreskriva att påbud av Svenska kraftnät omgående 

ska efterlevas. 

I lagtexten bör orden ”för att kunna utöva ansvaret” utgå såsom 

överflödiga. 

8 kap. 6 § 

I paragrafen finns en upplysningsbestämmelse eller ett 

bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer (jfr vad Lagrådet i detta avseende har uppehållit sig vid 

inledningsvis i detta yttrande).  

Lagtexten blir bättre om den får lyda: 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om de åtgärder som får vidtas enligt 2 och 5 §§.  

Som noteras förutsätter denna text att det rör sig om ett 

bemyndigande. 
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8 kap. 8 § 

Bestämmelsen handlar om hur Svenska kraftnät med anknytning    

till sitt övergripande systemansvar ska anskaffa tjänster från 

elproducenter. Andra stycket i lagtexten är svårtillgängligt. Lagrådet 

föreslår att det som man vill säga med innehållet i stycket formuleras 

enligt följande.  

Myndigheten får då inte ställa upp villkor som innebär att enbart vissa 
kraftslag får användas.  

Med en sådan formulering behöver paragrafen inte indelas i två 

stycken. 

8 kap. 9 §  

I denna paragraf anges att Svenska kraftnät ska fastställa mål för 

driftsäkerheten på transmissionsnät och på utlandsförbindelser som 

är anslutna till transmissionsnät. Enligt Lagrådets mening måste det 

ifrågasättas om en bestämmelse av detta slag ska tas upp i lag. Vid 

föredragningen av remissen har det upplysts att 8 kap. 9 § – och 

kanske även 8 kap. 10 § – i en framtid kan komma att slopas. Det 

hade självfallet varit bäst om en sådan lagstiftningsåtgärd hade 

utförts nu när det ändå görs betydande ändringar i lagen.  

8 kap. 10 §  

Se här vad som anförs under föregående paragraf. 

8 kap. 17 § 

Enligt 8 kap. 16 § ska den som åtar sig balansansvar ingå avtal om 

detta med bl.a. Svenska kraftnät. I den här paragrafen föreskrivs vad 

ett sådant avtal ska innehålla. Lagrådet har ingen invändning i sak 

mot förslaget. Språkligt sett är bestämmelsen däremot inte så lyckad. 



15 

 

 

 

Enligt Lagrådets uppfattning blir den bättre om man skriver på 

följande vis. 

Ett avtal enligt 16 § mellan den balansansvarige och den 
systemansvariga myndigheten ska innehålla ett åtagande av den 
balansansvarige 
 1. att säkerställa balans mellan tillförsel och uttag av el, och 
 2. att betala en ersättning till den systemansvariga myndigheten om 
balansansvaret omfattar sådana obalanser som kan uppkomma genom 
tillhandahållande av tjänster för efterfrågeflexibilitet. 

Ersättning enligt första stycket 2 ska motsvara sådana kostnader som 
myndigheten enligt 28 § ska kompensera elleverantörer för. 

8 kap. 20 § 

Föreskriften i den här paragrafen handlar, liksom den följande, om 

förhandsprövning av villkor för balansansvar. Lagtexten förefaller 

emellertid innehålla ett logiskt fel när det sägs att ”avtal får inte ingås 

förrän de metoder som har använts för att utforma avtalen har 

godkänts” av nätmyndigheten. Dessutom talas det som synes även 

här om ”metoder” för att utforma avtalen. Av intresse i det sist-

nämnda sammanhanget är att det i författningskommentaren (se s. 

82) talas om förhandsprövning av ”villkor”. 

Enligt Lagrådets uppfattning blir bestämmelsen bättre rent 

lagtekniskt om den utformas så här: 

Den systemansvariga myndigheten och den som utför avräkning 
mellan balansansvariga får inte ingå avtal enligt 16 § förrän de villkor 
som är tänkta att tillämpas i avtalen har godkänts av nätmyndigheten. 

Här kan jämföras med vad Lagrådet uttalar vid 4 kap. 47 och 48 §§. 

8 kap. 21 § 

Även den här bestämmelsen – som också handlar om godkännande 

av villkor – skulle enligt Lagrådet vinna på en omredigering. Följande 

formulering ter sig bättre än den som föreslås i remissen. 
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Nätmyndigheten ska godkänna de villkor som avses i 20 §, om de kan 
antas leda till att avtalen blir skäliga och icke-diskriminerande. 

Lagrådet vill fästa uppmärksamhet på att det i remissförslaget anges 

att avtalen ska vara bl.a. ”objektiva”. Jämför här med vad Lagrådet 

inledningsvis uttalar allmänt om avtal.  

8 kap. 22 § 

Den här bestämmelsen handlar om att villkoren för balansansvar ska 

göras offentliga. Följande formulering är enligt Lagrådets uppfattning 

bättre än den föreslagna. 

Den systemansvariga myndigheten och den som utför avräkningen 
mellan balansansvariga ska offentliggöra villkoren i avtal som avses i 
16 § och … 

8 kap. 23 §  

I bestämmelsen anges vad som gäller när en balansansvarig 

använder någon annans produktionskapacitet för att fullgöra sitt 

balansansvar. Någon diskriminering av vissa kraftslag får då inte 

förekomma. Lagrådet hänvisar här till vad som uttalas under             

8 kap. 8 § i detta yttrande. 

8 kap. 26 § 

Paragrafen är en av fyra under den gemensamma rubriken 

Balansavräkning. Innebörden av den föreslagna bestämmelsen är 

att den som utför aggregeringstjänster i en leveranspunkt för vilken 

det inte finns någon som har åtagit sig ett balansansvar särskilt för 

de obalanser som aggregeringstjänsterna kan medföra, själv ska 

anses ha åtagit sig ett sådant ansvar när avräkning enligt 8 kap. 24 § 

ska ske. Lagrådet föreslår att paragrafen ges den här utformningen: 

Den som utför aggregeringstjänster i en leveranspunkt för vilken det 
saknas någon som har åtagit sig balansansvar för obalanser som 
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tjänsterna kan medföra ska, vid avräkning enligt 24 §, anses ha åtagit 
sig ett sådant ansvar. 

8 kap. 29 § 

Bestämmelsen handlar om tidpunkten för övertagande av balans-

ansvaret i en balanspunkt när det inte samtidigt sker byte av el-

leverantör. Ett sådant övertagande får äga rum bara från och med 

den första dagen i en kalendermånad. Ett ytterligare krav är att den 

elleverantör som vill byta balansansvarig har informerat nätföretaget 

om bytet senast en månad före övertagandet. 

Förslaget till lagtext är krångligt skrivet och innehåller en tankegång 

som är svår att följa. Betydelsen av den hänvisning till 8 kap. 14 § 

som finns i förslaget framstår också som oklar. 

Som Lagrådet bedömer det bör lagtexten i paragrafens första stycke 

kunna utformas på följande vis. 

Ett övertagande av balansansvaret i en leveranspunkt där någon har 
åtagit sig balansansvaret får, när det inte samtidigt sker ett byte av 
leverantör av el i leveranspunkten, göras endast från och med den 
första dagen i en kalendermånad.  

Andra stycket bör kunna stå kvar oförändrat. 

8 kap. 32 §  

Den här bestämmelsen finns under rubriken Underrättelser om att 

balansansvaret upphör. I paragrafen föreskrivs en underrättelse-

skyldighet för Svenska kraftnät. De nätföretag som ska underrättas 

är de på vars ledningsnät de leveranspunkter är belägna för vilka 

balansansvaret kommer att upphöra. 

Också denna bestämmelse skulle vinna i tydlighet på att formuleras 

på ett annat vis. Lagrådet föreslår följande. 
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Om den systemansvariga myndigheten får kännedom om att ett avtal 
enligt 16 § ska upphöra att gälla, ska myndigheten genast underrätta 
de nätföretag på vilkas ledningsnät de leveranspunkter är belägna för 
vilka balansansvaret kommer att upphöra. Detta gäller dock endast om 
det rör sig om ett avtal som har ingåtts med någon som i ett avtal med 
en elleverantör har åtagit sig balansansvaret i leveranspunkter där 
elleverantören levererar eller tar emot el. 
 

Det bör i författningskommentaren förklaras vad det betyder att 

Svenska kraftnät har fått ”kännedom” om att ett visst avtal om 

balansansvar ska upphöra att gälla. Som Lagrådet har uppfattat det 

anses kravet på kännedom uppfyllt när mottagaren har bekräftat 

mottagandet. 

8 kap. 33 § 

Även i den här paragrafen talas det om att någon ”får kännedom”. 

Jämför med vad Lagrådet uttalar i samband med föregående 

bestämmelse. 

8 kap. 35–38 §§ 

Bestämmelserna i 8 kap. 35–38 §§ behandlar den möjlighet som 

finns för en elleverantör som har förlorat ”sitt” balansansvar att 

återställa detta. 

Tanken med ellagen synes vara att elleverantören, för att få   

leverera el, ska reglera balansansvaret. Ansvaret gäller gentemot 

Svenska kraftnät. Lagrådet har förstått det så, att ansvaret och dess 

omfattning ska regleras närmare i avtal och att det finns två möjliga 

avtalsstrukturer. Enligt den ena sluter elleverantören ett avtal direkt 

med Svenska kraftnät. Enligt den andra strukturen sluter en tredje 

part ett balansansvarsavtal med Svenska kraftnät och åtar sig på så 

sätt ett ansvar för elleverantören, vilken annars hade varit ansvarig. 

Lagrådet uppfattar att detta ansvar är tänkt att vara primärt, fastän 

elleverantörens grundläggande ansvar alltså kvarstår.  
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Den andra avtalsstrukturen förefaller bygga på ett slags garanti-

ansvar som den balansansvarige åtar sig för elleverantören 

gentemot Svenska kraftnät. I den situationen ter det sig inte träffande 

att säga att elleverantören kan återställa ”sitt” ansvar efter att 

balansansvarsavtalet har sagts upp av Svenska kraftnät med 

omedelbar verkan. Det borde i stället vara fråga om att 

elleverantören sluter ett nytt eget avtal med Svenska kraftnät, om än 

på samma villkor som gällde enligt det uppsagda avtalet.  

Författningstexten tycks också i övrigt kunna vinna i tydlighet om 

möjligheten till två olika modeller hålls i minne.   

Paragraferna skulle kunna utformas enligt följande. 

35 § Om ett balansansvarsavtal som ingåtts enligt 16 § sägs upp med 
omedelbar verkan kan elleverantören åta sig balansansvaret genom att 
själv sluta avtal med den systemansvariga myndigheten enligt villkoren 
i det uppsagda avtalet. Om elleverantören redan hade ett sådant 
ansvar enligt det uppsagda avtalet kan elleverantören återta sitt ansvar 
eller anvisa annan aktör som balansansvarig enligt villkoren i det 
uppsagda avtalet. Detta ska ske genom underrättelse enligt 37 § inom 
tio vardagar, dock inte senare än inom femton kalenderdagar. 

36 § En elleverantör kan inte ta eller återställa sitt balansansvar enligt 
35 § om elleverantören vid uppsägningen har trätt i likvidation, ställt in 
betalningar, försatts i konkurs eller har förklarat sig inte ha för avsikt att 
återställa ansvaret.  

37 § För att balansansvaret ska bli återställt ska elleverantören 
underrätta berörda nätföretag om vem som har åtagit sig 
balansansvaret i leveranspunkter där elleverantören levererar eller tar 
emot el. Underrättelsen ska ha tagits emot inom tidsfristen. 

38 § Ett återställt balansansvar gäller från och med dagen efter det att 
en underrättelse enligt 37 § har tagits emot.  

I författningskommentaren bör något sägas om de ekonomiska 

mellanhavandena och om balansansvaret under tidsfristen.  
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8 kap. 40 § 

Bestämmelsen reglerar situationen när ett balansansvar har upphört 

och inte kunnat återställas. Då ska nätföretaget så snart som möjligt 

anvisa berörda elanvändare eller elproducenter en ny elleverantör. 

Författningsförslaget i remissen kan förbättras i några avseenden. 

Lagrådet föreslår följande formulering.  

Om en elleverantör enligt 35 § inte får återställa balansansvaret ska 
nätföretaget så snart som möjligt anvisa berörda elanvändare eller 
elproducenter en ny elleverantör. Den elleverantören ska gentemot 
nätföretaget ha åtagit sig att leverera el till elanvändarna eller ta emot 
el från elproducenterna. 

9 kap. rubrik 

Rubriken till 9 kap. är Leverans av el och aggregering. En 

lämpligare rubrik är: Leverans av el och aggregeringstjänster. I 

den underrubrik i kapitlet som föregår reglerna om aggregering talas 

för övrigt just om ”aggregeringstjänster”. 

9 kap. 8 § 

I förslaget sägs att en ”anvisad elleverantör” minst en gång per 

kvartal ska lämna viss närmare angiven information till elanvändaren, 

bl.a. en redogörelse för vilka ”avtalstyper” som elleverantören 

erbjuder. Termen ”avtalstyper” återkommer litet längre fram i texten i 

en annan ordform. 

Lagrådet vill påminna om vad som uttalas inledningsvis i detta 

yttrande rörande avtal. Det är uppenbarligen inte olika avtalstyper 

som åsyftas, utan i stället vilka villkor som tillämpas i avtalen. En 

lämpligare formulering av lagtexten kan vara ”leveransvillkor enligt 

avtalen”. 
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9 kap. 12 §  

I bestämmelsen finns en regel om hur en elleverantör ska se till att 

elanvändare i praktiken ska kunna utnyttja sin rätt att byta 

elleverantör. Den som vill byta ska inte kunna hindras från detta 

genom t.ex. att det tas ut höga avgifter eller att det tar lång tid. I 

lagtexten uttrycks det så att elleverantören ska säkerställa att en 

elanvändare ”har rätt att byta”. Det som ska komma till uttryck är 

emellertid inte att bytesrätten ska säkerställas utan att det ska 

säkerställas att bytesrätten verkligen kan utnyttjas utan oskäliga 

villkor. Orden ”har rätt” bör ersättas med ”kan”.  

9 kap. 13 § 

Paragrafen ger regler för det fallet att konsumenter eller små företag i 

förtid säger upp tidsbestämda avtal om att el ska levereras helt eller 

delvis till fast pris. Situationen liknar en konsuments avbeställning av 

ett abonnemang (jfr 7 kap. 3, 7 och 8 §§ konsumentköplagen, 

2022:260). Elleverantören får då, trots vad som sägs i 9 kap. 12 § 

andra stycket, överfört till det fall som beskrivs i 9 kap. 13 §, kräva 

ersättning för de kostnader som leverantören har haft för att ingå och 

fullgöra avtalet som belöper på den avtalstid som har fallit bort på 

grund av uppsägningen.  

Elleverantören har också rätt till ersättning för de särskilda kostnader 

som uppstår till följd av uppsägningen och för förlust i övrigt med ett 

belopp som är skäligt med hänsyn till priset för elen, prisskillnaden 

mellan det fasta priset och det pris för vilket återstående el antas 

kunna levereras till annan, tidpunkten för uppsägningen och 

omständigheterna i övrigt.  

Rätt till ersättning föreligger dock inte om uppsägningen beror på lag, 

avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller 

annat liknande hinder som den uppsägande inte kunde förväntas ha 
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räknat med vid ingående av avtalet och vars följder han inte heller 

kunde ha undvikit eller övervunnit. Elleverantören ska vidta skäliga 

åtgärder för att begränsa sina kostnader och sin förlust. 

Enligt Lagrådets uppfattning bör lagtexten anpassas till vad som 

gäller enligt konsumentköplagen. Bland annat bör ordet 

”proportionell” ersättas med ”skälig”, vilket torde vara en adekvat 

överföring av meningen bakom direktivets uttryck ”proportionell”. I 

annat fall bör det av motiven framgå hur en proportionalitetsprövning 

skiljer sig från en skälighetsprövning. 

9 kap. 18 § 

Paragrafen handlar om vilken upplysningsskyldighet som en 

elleverantör har i förhållande till en elanvändare innan ett avtal med 

dynamiska elpriser ingås. En egendomlighet är att det i lagtexten 

anges att elleverantören ska ”inhämta elanvändarens samtycke till att 

ingå avtalet”. Här kan Lagrådet hänvisa till det som inledningsvis har 

sagts allmänt om avtal. 

Lagrådet föreslår att bestämmelsen formuleras så här. 

Innan en elleverantör och en elanvändare ingår avtal med dynamiskt 
elpris ska elleverantören informera elanvändaren om vilka möjligheter, 
kostnader och risker som finns med ett sådant avtal. 

Ett gällande elavtal får inte omvandlas till ett avtal med dynamiskt elpris 
utan att elanvändaren fått den information som avses i första stycket 
och lämnat sitt godkännande. 

9 kap. 19 § 

Den här bestämmelsen handlar, liksom den föregående, om 

dynamiska elpriser. Det har emellertid insmugit sig ett fel i lagtexten i 

det att det sägs att elanvändaren måste ha en elmätare som mäter 

mängden överförd el med ett tidsintervall som minst motsvarar 

frekvensen för avräkning på marknaden. Lagrådet förutsätter att all 
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överförd el ska mätas och att det som ska sägas i den här 

paragrafen är något om hur redovisningen av den uppmätta elen ska 

ske. Förslagsvis kunde det uttryckas så att elanvändaren ska ha en 

mätare som mäter ”mängden överförd el och som redovisar 

förbrukningen med ett tidsintervall som minst motsvarar frekvensen 

för avräkning på marknaden”. 

9 kap. 22 § 

I paragrafen anges i en punktlista vilka olika slags uppgifter som ett 

avtal mellan en elleverantör och en elanvändare ska innehålla. 

Lagrådet föreslår att det i punkt 3, i vilken det anges att ett avtal av 

det aktuella slaget ska innehålla uppgift om när det har träffats och 

vid vilken tidpunkt elleverantören planerar att ”överta” leveranserna 

till elanvändaren, i stället talas om när elleverantören planerar att 

”påbörja” leveranserna. Det kan ju vara fråga om att leverera el till 

någon som tidigare inte har fått någon el levererad till sig. 

Lagrådet vill vidare ifrågasätta om ordningsföljden mellan de olika 

punkterna är den mest logiska. Som Lagrådet ser det skulle, om man 

ser till innehållet i de olika punkterna, detta hellre kunna komma till 

uttryck i ordningen 1, 3, 6, 4, 2, 5, 7 och 8–12. 

I paragrafens sista stycke anges att elleverantören ska tillhandahålla 

elanvändaren en kortfattad och språkligt lättillgänglig samman-

fattning av de viktigaste avtalsvillkoren. Lagrådet föreslår att orden 

”och språkligt” får utgå såsom överflödiga. 

9 kap. 26 § 

I bestämmelsen föreskrivs att en elleverantör ska lämna information 

till elanvändaren i samband med att fakturering av kostnaderna för 

elförbrukningen sker. Det anges också att elanvändaren kan begära 
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att information om historisk elförbrukning ska lämnas till ett företag 

som elanvändaren utser. 

Lagrådet föreslår att lagtexten får följande lydelse. 

En elleverantör ska lämna fakturainformation till elanvändarna. På 
begäran av en elanvändare ska elleverantören lämna information om 
historisk elförbrukning även till ett företag som elanvändaren har utsett. 

9 kap. 30 § 

Bestämmelsen handlar om att en leverantör av aggregeringstjänster 

inte får hindras från att få tillträde till elmarknaderna. Detta kan bättre 

uttryckas så här: 

En leverantör av aggregeringstjänster får inte hindras av andra 
marknadsaktörer från att få tillträde till elmarknaderna. 

9 kap. 32 § 

Bestämmelsen består av en handlingsregel för den som ska börja 

leverera aggregeringstjänster i en elanvändares uttagspunkt. 

Innebörden av bestämmelsen är enligt författningskommentaren att 

det krävs en anmälan för att aggregeringstjänsterna ska få börja 

levereras. I förhållande till förslaget i lagrådsremissen uttrycks detta 

bättre så här: 

Innan en leverantör av aggregeringstjänster börjar tillhandahålla 
sådana tjänster i en elanvändares uttagspunkt ska leverantören göra 
anmälan till det nätföretag som elanvändaren har avtal med. 
Motsvarande gäller innan leverantören övertar leveranser av 
aggregeringstjänster från en annan leverantör av sådana tjänster. 

Rubriken till 11 kap. 

Förslaget till rubrik till 11 kap. lyder: Avbrytande av överföring av el 

till konsumenter. I 11 kap. 1 § sägs det emellertid att kapitlet gäller 

överföring och leverans av el till konsumenter. Som Lagrådet har 
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uppfattat det stämmer rubriken bättre överens med kapitlets faktiska 

innehåll. 

11 kap. 1 § 

Se här vad som sägs under rubriken till 11 kap.  

11 kap. 2 §  

I förslaget till denna paragraf anges att överföring av el till en 

konsument får avbrytas under vissa närmare och i en punktlista 

angivna förutsättningar. På flera ställen anges att det krävs 

”försummelser” från konsumentens sida. Enligt Lagrådets uppfattning 

är termen ”försummelse” mindre lyckad eftersom den implicerar 

vårdslöshet på konsumentens sida, vilket inte torde krävas. Det är 

bättre då att använda termer som ”underlåter” eller ”åsidosätter” eller 

liknande. 

11 kap. 3 § 

I den här paragrafen anges förutsättningarna för att överföring av el 

till en konsument ska få avbrytas med hänsyn till bristande betalning. 

I linje med det som har sagts under föregående paragraf förordar 

Lagrådet att ordet ”betalningsförsummelse” ersätts med 

”betalningsdröjsmål” eller ”underlåtenhet att betala”. Också ”utebliven 

betalning” och att ”betalning inte har skett” (p. 7) är gångbara uttryck.   

I p. 4 anges att en förutsättning för att överföring av el till en 

konsument ska få avbrytas är att ett meddelande om den uteblivna 

betalningen har lämnats till socialnämnden i den kommun där 

konsumenten får elen överförd. 

Bestämmelsen infördes ursprungligen i 11 kap. 4 § (se prop. 

1996/97:136), men någon förklaring lämnades inte till varför 

meddelandet ska lämnas till socialnämnden i den kommun där 
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konsumenten får elen överförd till sig och inte till den kommun där 

konsumenten är stadigvarande bosatt. Det är i normalfallet 

bosättningskommunen som är den som har det yttersta ansvaret för 

att den enskilde får det stöd och den hjälp som denne har rätt till 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), se 2 a kap. 3 § nämnda lag. I de 

fall konsumenten är stadigvarande bosatt i en annan kommun än 

den där elen överförs, vilket kan vara fallet om elen överförs till ett 

fritidshus, förefaller det egendomligt att meddelandet ska lämnas till 

socialnämnden i den kommun där fritidshuset är beläget. Det saknas 

en närmare motivering i detta hänseende till bestämmelsens 

utformning. 

11 kap. 5 §  

Den här paragrafen handlar, enligt sin rubrik, om avbrytande av 

överföring av el på grund av säkerhetsskäl. Ett avbrytande av 

överföringen av el får enligt lagtexten ske också ”för att upprätthålla 

en god drift- och leveranssäkerhet”.   

Lagrådet förordar att bestämmelsens första stycke formuleras så här: 

Nätföretaget får avbryta överföringen av el till en konsument om det 
behövs för att företaget ska kunna 
1. vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl, eller 
2. upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. 
Ett sådant avbrott får inte pågå längre än nödvändigt. 
 

11 kap. 6 §  

Denna paragraf, och de fyra följande, behandlar frågor om 

skadestånd vid avbruten överföring av el. Lagrådet föreslår att 

lagtexten i första stycket skrivs så här: 

Om överföringen av el avbryts med hänvisning till konsumentens 
avtalsbrott utan att förutsättningarna i 2 eller 3 § är uppfyllda har 
konsumenten rätt till ersättning för skada som har orsakats av 
nätföretaget. 
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Andra stycket kan stå som det står. 

11 kap. 7 §  

Även i denna paragraf bör man tala om ”skada som har orsakats av 

nätföretaget”. 

Lagrådet ifrågasätter om inte innehållet i 8 § bör komma före det som 

sägs i 7 §.  

11 kap. 8 § 

Som tagits upp avseende tidigare paragrafer bör man tala om 

”ersättning för skada som har orsakats av nätföretaget”. I stället för 

”försummelse” bör uttrycket ”avtalsbrott” användas. 

11 kap. 9 §  

I bestämmelsens första stycke anges att skadestånd enligt              

11 kap. 6 – 8 §§ omfattar ersättning för utgifter och för inkomst-

bortfall samt för annan förlust på grund av avbrottet. Här kan en 

jämförelse göras med 6 kap. 1 och 3 §§ konsumentköplagen.  

I andra stycket av paragrafen finns en regel som medger jämkning av 

ett nätföretags skadeståndsskyldighet i förhållande till en konsument. 

Lagrådet har för sin del svårt att se att någon särskild bestämmelse 

av detta slag behövs. Stycket borde kunna utgå med en hänvisning 

till de allmänna regler på området som finns i skadeståndslagen. Det 

måste ju vara en påtagligt udda situation att det för ett nätföretag 

skulle finnas grund för jämkning av skadestånd till en konsument.  

Ska bestämmelsen finnas kvar måste det förklaras vilken betydelse 

som ordet ”även” i lagtextens andra mening ska ha. 
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12 kap. 1 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsyn över att ellagen och 

de föreskrifter eller villkor som har meddelats i anslutning till lagen 

följs. I paragrafens andra stycke bör det inte sägas exempelvis att 

tillsynen inte omfattar vissa kapitel. Snarare bör i en sådan kontext 

uttalas exempelvis att tillsynen inte omfattar kontroll av att 

bestämmelserna i de angivna kapitlen efterlevs. 

13 kap. 1 § 

Paragrafen innehåller straffbestämmelser. I första stycket 2 p. 

föreskrivs att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 

villkor som har meddelats med stöd av 2 kap. 18 § ska dömas till 

böter eller fängelse i högst ett år. I föreskriften i 2 kap. 18 § anges att 

en nätkoncession ska förenas med de villkor som behövs för att 

skydda allmänna intressen och enskild rätt samt med de villkor för 

anläggningens utförande och nyttjande som behövs av säkerhetsskäl 

eller för att i övrigt skydda människors hälsa och miljön mot skador 

och olägenheter och främja en långsiktigt god hushållning med mark 

och vatten och andra resurser eller som av annat skäl behövs från 

allmän synpunkt.  

Det är nätmyndigheten, dvs. Energimarknadsinspektionen, som 

beslutar vilka villkor som ska gälla. 

I praktiken innebär den valda konstruktionen att vad som blir straff-

belagt avgörs av en myndighet. En konstruktion av detta slag är i och 

för sig möjlig. Det ska dock noteras att Högsta domstolen i rättsfallet 

NJA 2005 s. 33, som gällde brott mot skogsvårdslagen genom 

skogsavverkning och som har rubriken Grundlagskonform tillämpning 

av blankettstraffstadgande som har fängelse i straffskalan och som 

fylls ut av myndighetsföreskrifter, konstaterade att det inte kan anses 

vara förenligt med regeringsformen att tillämpa straffbestämmelsen 
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på sådant sätt att fängelse ådöms för ett åsidosättande av en av 

Skogsstyrelsen meddelad föreskrift. Av detta följde enligt domstolen i 

sin tur att fängelse inte kunde anses ingå i straffskalan för det 

aktuella brottet.  

Nu rör det sig i 13 kap. 1 § inte om föreskrifter som har meddelats av 

Energimarknadsinspektionen utan om villkor som inspektionen har 

meddelat för specifika fall. Någon grundläggande skillnad råder dock 

knappast mellan fallen; i båda situationerna bestäms innehållet i 

straffbestämmelsen av vad en myndighet har beslutat. Men av det 

som Högsta domstolen uttalar i rättsfallet NJA 2006 s. 293 – som 

gällde en situation som liknade den i 2005 års fall – förefaller 

rättsläget för närvarande vara sådant, att det inte råder något hinder 

hänförligt till regeringsformen mot att döma ut en strängare påföljd än 

böter för överträdelse av ett förvaltningsbeslut. Enligt Lagrådet kan 

det emellertid ifrågasättas om det inte ändå i sådana situationer kan 

finnas en gräns för vad ett förvaltningsbeslut kan innebära i form av 

skyldigheter för någon enskild utan att regeringsformens regler om 

normgivningsmakten kringgås. Men med hänsyn till att det i detta 

lagstiftningsärende inte görs någon ändring av den här aktualiserade 

föreskriften låter Lagrådet saken bero med de här lämnade 

synpunkterna. (Jfr även NJA 2008 s. 567.) 

Enligt Lagrådets uppfattning bör det sista stycket i paragrafen lyda:  

I ringa fall ska gärningen inte utgöra brott.  

Jfr här t.ex. Lagrådets yttrande den 12 oktober 2021 över remissen 

Utlandsspioneri samt prop. 2021/22:55. 

13 kap. 7 § 

Bestämmelsen handlar om möjligheterna att överklaga beslut som en 

förvaltningsmyndighet har meddelat enligt denna lag. I andra stycket 
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finns en inskränkning i rätten att överklaga som tar sikte på beslut 

enligt 8 kap. 2 och 5 §§. 

Beslut enligt 8 kap. 2 och 5 §§ synes grunda sig på det avtal som har 

ingåtts mellan parterna. Det framstår då inte som träffande att tala 

om ett förbud mot att överklaga den ena partens agerande i avtals-

förhållandet. Lagrådet ifrågasätter om inte det andra stycket bör 

utgå.    

Förslaget till lag om ändring i lagen med kompletterande 

bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning 

Den föreslagna ändringen i 1 § går ut på att hänvisningen till         

den upphävda förordningen (EG) nr 1222/2009 ändras så att det i 

stället hänvisas till den gällande förordningen (EU) 2020/740 av den         

25 maj 2020. Denna sistnämnda förordning ska tillämpas från den    

1 maj 2021.  

På lagförslaget i sig har Lagrådet inte någon synpunkt. Dock borde 

den här ändringen kunna träda i kraft tidigare än som föreslås, som 

är den 1 april 2023. Att det ska avvaktas längre än nödvändigt med 

införandet av 2020 års förordning i lagstiftningen, när det redan råder 

en påtaglig försening, framstår som svårförklarligt. 

Övrigt lagförslag 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 


