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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-16

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe
och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren.

Genomförande av elförsörjningsdirektivet

Enligt en lagrådsremiss den 12 februari 2009 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över
förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Bengt Agartz.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

8 kap. 1 och 1 a §§

I första stycket i 1 a § har tagits in en bestämmelse om att regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansvariga myndigheten ska meddela föreskrifter om vad som måste iakttas för att de
mål för driftsäkerhet ska uppnås som anges i den nya regleringen i
1 §. Andra stycket innebär att samråd ska ske med berörda länder
innan föreskrifterna meddelas.

Av lagrådsremissens författningskommentar framgår att man på det
avsedda området till stor del redan har regler, varav några har beslutats med stöd av ett bemyndigande som getts i 1 § sista stycket.
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Föreskrifter saknas dock om nätkoncessionshavares planering och
verkställande av åtgärder vid svåra störningar på elsystemet.

Enligt Lagrådets mening skulle man vinna i tydlighet om det
föreslagna nya andra stycket i 1 § fick som ett första stycke inleda
den nya 1 a §.

Det kan noteras att lagförslaget är utformat på det sättet att
regeringen eller den systemansvariga myndigheten ska meddela
föreskrifter medan det nyssnämnda bemyndigandet är formulerat så
att föreskrifter får meddelas. Skälet till utformningen är enligt
remissen att den bestämmelse i det underliggande EG-direktivet som
nu ska genomföras är utformad som en obligatorisk skyldighet.
Lagrådet kan emellertid inte se att det som sägs i direktivet i denna
del behöver ge anledning till att avvika från den gängse formuleringen av ett normgivningsbemyndigande. Orden ”ska meddela
föreskrifter” i det föreslagna 1 a § första stycket bör därför bytas ut
mot ”får meddela föreskrifter”.

