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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-20 

 

Närvarande:  F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif 

Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. 

 

Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter 

 

Enligt en lagrådsremiss den 12 maj 2011 (Miljödepartementet) har 

regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1.  lag om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen 

(2009:1326) om ändring i miljöbalken, 

2. lag om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken,  

3. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläpps-

rätter.  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Malin Wik.  

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll 

 

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2004:1199) om handel 

med utsläppsrätter. Huvuddelen av ändringarna motiveras av att de 

nationella utsläppsregistren i EU:s medlemsstater ersätts av ett nytt 

unionsregister på EU-nivå. Vidare föreslås vissa förtydliganden i 
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miljöbalken beträffande utsläpp av dikväveoxid, perfluorkolväten och 

koldioxid. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om handel med utsläppsrätter 

 

Ingressen 

 

I tredje dels-satsen saknas 4 kap. 5 §. 

 

4 kap. 8 § 

 

Enligt paragrafen ska en ansökan om att öppna ett persondepåkonto 

avvisas, om den som ansöker inte uppfyller kravet i 6 §. Det krav 

som avses är kravet att minst ett ombud för en sådan sökande ska 

vara folkbokfört eller ha säte i Sverige. 

 

Avsikten med bestämmelsen kommer enligt Lagrådets mening bättre 

till uttryck om paragrafen ges följande lydelse: 

 

Om den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto inte har ett 
ombud som uppfyller kravet i 6 §, ska ansökan avvisas. 

 

4 kap. 11 § 

 

Enligt punkt 1 i paragrafen får regeringen meddela föreskrifter om 

anteckning i unionsregistret bl.a. om att en utsläppsrätt har utmätts, 

belagts med kvarstad eller betalningssäkrats. 

 

I 6 kap. 3 § andra stycket används lokutionen ”utmätts, belagts med 

kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring”. Lagrådet godtar 

denna lokution liksom lokutionen ”betalningssäkrats” men förordar att 

samma lokution används i de båda paragraferna. 
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4 kap 20 § 

 

Det framgår av lagtexten att den avgift som kontoföringsmyndigheten 

får ta ut är en avgift för att upprätta konto i utsläppsregistret (öpp-

ningsavgift). Av författningskommentaren bör detta framgå tydligt. 

 

6 kap 1 § 

 

Första stycket innebär att en verksamhetsutövare varje år ska 

överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda 

utsläppen från anläggningen under närmast föregående kalenderår. 

Överlämnandet ska ske senast den 30 april. Denna tid kan infalla på 

dag som anges i 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad 

tid, bl.a. på en söndag, annan allmän helgdag eller lördag. Tid-

punkten den 30 april är emellertid föreskriven i handelsdirektivet och 

därför kan lagen om beräkning av lagstadgad tid inte tillämpas, om 

verksamhetsutövaren överlämnar utsläppsrättigheterna efter den 30 

april. För att tydliggöra detta föreskrivs i den remitterade lagtexten att 

”Vid fastställande av tidpunkten för överlämnande gäller inte 2 § 

lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid”. Lagrådet finner 

att denna formulering är missvisande eftersom varken den konto-

förande myndigheten eller någon annan myndighet fastställer tid-

punkten för överlämnandet, utan verksamhetsutövaren kan över-

lämna utsläppsrätterna när som helst under tiden januari – april året 

efter utsläppsåret. Lagrådet föreslår att första stycket förtydligas 

genom att den citerade meningen ersätts med följande: 

 

Överlämnandet får inte med stöd av 2 § lagen (1930:173) om 
beräkning av lagstadgad tid ske senare än den 30 april.  
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8 kap. 10 § 

 

I paragrafens första stycke anges att den som lider skada i vissa fall 

har rätt till ersättning av staten. Som paragrafen är utformad ska 

skadan ha uppkommit till följd av ett beslut om rättelse, om rättelsen 

sker till följd av att kontoföringsmyndigheten har gjort en felregistre-

ring. Lagrådet finner att det inte gärna kan vara rättelsen som ska ha 

orsakat skadan utan det fel som rättas. Första stycket kan därför i 

stället ges följande lydelse: 

 

Den som lider skada till följd av ett fel som rättas enligt 4 kap. 19 § 
första stycket har rätt till ersättning av staten, om rättelsen avser en 
felregistrering som gjorts av kontoföringsmyndigheten.  

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar övriga lagförslag utan erinran. 

 

 

 

 


