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LAGRÅDET                          

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-30 

 

Närvarande:  f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet 

Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. 

 

Enligt en lagrådsremiss den 16 oktober 2003 (Näringsdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga Karin 

Sjökvist. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

6 kap. 14 a §  

  

Den föreslagna paragrafen gäller dels skyldigheten för elleverantörer 

som tar ut vissa ersättningar att lämna information till tillsynsmyndig-

heten om detta, dels denna myndighets skyldighet att offentliggöra 

informationen. Lagrådet vill ifrågasätta om det inte från systematiska 

synpunkter vore lämpligare att placera paragrafen som en ny 6 kap. 

10 a §. Under rubriken Vissa särskilda skyldigheter m.m. finns nämli-

gen redan i 6 kap. 8 – 10 §§ bestämmelser om bl.a. koncessionsha-

vares skyldighet att lämna tillsynsmyndigheten viss information. Den 

nya paragrafen skulle då inte behöva någon särskild rubrik. 

 

I den föreslagna paragrafens andra stycke anges att elleverantörer-

nas skyldighet enligt första stycket inte skall gälla sådana kostnader 
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som de tar ut med stöd av punkten 3 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till lagen om elcertifikat. En alternativ och  

enligt Lagrådets uppfattning lämpligare placering av detta undantag 

skulle vara i den angivna punkten av övergångsbestämmelserna. 

Med hänsyn härtill och om Lagrådets synpunkt beträffande paragra-

fens placering godtas, skulle punkten 3 i övergångsbestämmelserna 

kunna ges exempelvis följande lydelse: 

 

”3. Elleverantör som har gällande avtal med elanvändare som 

sträcker sig längre än till den 1  maj 2003 har rätt att av elanvändare 

vars kvotplikt leverantören hanterar ta ut kostnaden för att hantera 

kvotplikten i enlighet med 4  kap. 10 §. Sådan elleverantör omfattas 

inte av anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 10 a §.”   

 

6 kap. 15 § 

 

I paragrafen föreslås en komplettering för att också en anmälan  

enligt nya 6 kap. 14 a § skall kunna överföras elektroniskt. Om  

Lagrådets synpunkt beträffande inplaceringen av bestämmelsen om 

anmälningsskyldigheten följs, får hänvisningen till nämnda lagrum 

ändras till att avse 6 kap. 10 a §. 

 

 

 


