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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03

Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars

Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg.

En ny lag om ursprungsgarantier för el m.m.

Enligt en lagrådsremiss den 11 februari 2010 (Näringsdeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över

förslag till

1. lag om ursprungsgarantier för el,

2. lag om ändring i ellagen (1997:857).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga

Christina Nordenbladh.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ursprungsgarantier för el

9 och 10 §§

I 9 § första stycket anges att den myndighet som regeringen

bestämmer (tillsynsmyndigheten) prövar frågor om rätt till tilldelning

av ursprungsgarantier. Enligt andra stycket utfärdas, överförs och

annulleras ursprungsgarantier av kontoföringsmyndigheten. Av 10 §
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framgår att producenten av el ska skriftligen ansöka hos tillsyns-

myndigheten om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

För att tillsynsmyndigheten ska pröva en fråga om rätt till tilldelning

av ursprungsgaranti krävs således att producenten gör en skriftlig

ansökan hos tillsynsmyndigheten, varefter tillsynsmyndigheten

kontrollerar de uppgifter producenten lämnat i sin ansökan och fattar

beslut i frågan. Nästa steg i förfarandet är att tillsynsmyndigheten

meddelar kontoföringsmyndigheten att beslut om rätt till tilldelning av

ursprungsgaranti har fattats. Det är med hänsyn till förfarandet, enligt

Lagrådets mening, logiskt att 9 och 10 §§ disponeras i en annan

ordning och förslagsvis ges följande lydelse:

9 § Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten)
prövar frågor om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

Producenten av el ska skriftligen ansöka hos tillsynsmyndigheten om
rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

10 § Kontoföringsmyndigheten utfärdar, överför och annullerar
ursprungsgarantier.

12 §

Enligt första stycket ska den som är antecknad som innehavare i

registret över ursprungsgarantier skriftligen begära att kontoförings-

myndigheten ska registrera en överföring av en ursprungsgaranti från

en innehavare till en annan innehavare. Om någon annan än den

som är antecknad som innehavare i registret begär överföring av en

ursprungsgaranti får, enligt andra stycket, kontoföringsmyndigheten

endast göra överföringen om den som är antecknad som innehavare

skriftligen lämnar sitt godkännande.

En ursprungsgaranti kan komma att överföras mellan olika inne-

havare eftersom en elproducent kan välja att själv inte använda
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ursprungsgarantin utan i stället överlåta den till en elleverantör. I de

fall en elproducent också agerar som elleverantör krävs givetvis

ingen sådan åtgärd som anges i paragrafens första stycke. Mot

denna bakgrund föreslår Lagrådet att 12 § förtydligas och ges

följande lydelse:

Om den som är antecknad som innehavare av en ursprungsgaranti i
registret över sådana garantier skriftligen begär det, ska konto-
föringsmyndigheten registrera en överföring av en ursprungsgaranti
till en annan innehavare.

Om någon annan än den som är antecknad som innehavare i
registret begär överföring av en ursprungsgaranti, får kontoförings-
myndigheten registrera överföringen endast om innehavaren lämnat
sitt godkännande.

21 §

I paragrafen anges att sådana beslut enligt lagen som avser rätt till

tilldelning av ursprungsgarantier eller återkallelse av sådan rätt får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I den mån det kan

förekomma andra beslut som meddelas enligt lagen bör, om det är

avsikten, enligt Lagrådets mening uttryckligen anges att andra beslut

enligt lagen inte får överklagas. Vidare anges att beslut enligt

föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska kunna

överklagas på samma sätt. Lagrådet konstaterar att detta innebär att

alla sådana beslut, oavsett vad de avser, kommer att kunna

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Förslaget till lag om ändring i ellagen

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.


