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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-26 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Ingemar Persson. 

 

Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för 

alternativa drivmedel 

 

Enligt en lagrådsremiss den 19 maj 2016 (Näringsdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

 

1. lag om krav på installationer för alternativa drivmedel,  

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

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Per Håvik. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om krav på installationer för alternativa drivmedel. 

 

Den föreslagna lagen innehåller främst bemyndiganden för regering-

en eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela före-

skrifter om installationer och om information.  Vidare ska tillsyn ut-

övas av den myndighet som regeringen bestämmer, varvid tillsyns-
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myndigheten ges rätt att besluta de förelägganden som behövs för 

tillsynen (8 §) och ta ut avgifter för ärendehandläggning och tillsyn  

(9 §). 

 

Enligt föreslagna 10 § ska beslut om föreläggande enligt 8 § och av-

gift enligt 9 § få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra be-

slut enligt lagen får dock inte överklagas. 

 

Enligt Lagrådets mening framstår det som oklart varför ett uttryckligt 

överklagandeförbud behövs. Enligt Riktlinjer för författningsskrivning, 

Ds 2014:1, ”Gröna boken”, s.78, anses en uppräkning i lag av de 

typer av beslut som kan överklagas vara uttömmande, vilket innebär 

att andra beslut enligt lagen inte får överklagas. Detta bör dock, en-

ligt riktlinjerna, tydliggöras genom en uttrycklig bestämmelse om att 

andra beslut enligt den aktuella lagen inte får överklagas. 

 

En upplysningsbestämmelse om att övriga beslut enligt en lag inte 

får överklagas synes vara motiverad när lagen faktiskt reglerar andra 

beslutssituationer än de som avses bli överklagbara. Det kan inte 

utläsas av den nu föreslagna lagen att beslut ska fattas med stöd av 

andra bestämmelser än de som anges i 8 och 9 §§. Behovet av en 

upplysningsregel om överklagandeförbud bör därför övervägas när-

mare. 

 

Övrigt lagförslag 

 

Förslaget föranleder ingen erinran. 

 

 

 


