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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-12 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 

 

Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya  

kontotyper 

 

Enligt en lagrådsremiss den 29 januari 2015 (Miljö- och energidepar-

tementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

1. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, 

2. lag om ändring i luftfartslagen ( 2010:500). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Therese 

Sandin. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om handel med utsläppsrätter 

 

8 kap. 5 b § 

 

I paragrafen, som är ny, föreslås bestämmelser om förseningsavgift 

för det fallet att en verksamhetsutövare inte lämnar information om 
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genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå 

eller drift senast den 15 januari kalenderåret efter det att ändringarna 

har genomförts och verksamhetsutövaren därigenom tilldelats för 

många utsläppsrätter. Det är alltså två förutsättningar som ska vara 

uppfyllda för att en förseningsavgift ska få tas ut. Dels ska verksam-

hetsutövaren ha underlåtit att lämna viss information senast den 15 

januari. Dels ska underlåtenheten ha medfört att ett felaktigt tilldel-

ningsbeslut har meddelats. En följd av regleringen blir att en förse-

ningsavgift inte kan tas ut om informationen lämnas senare än den 

15 januari men innan tilldelningsbeslutet har meddelats.  

 

Under föredragningen har anförts att det är en oönskad konsekvens 

av lagförslaget att en verksamhetsutövare kan dröja med sin informa-

tion ända till dess att tilldelningsbeslutet meddelas. Syftet är att all 

relevant information ska finnas hos den beslutande myndigheten i 

rätt tid, dvs. den 31 december och allra senast den 15 januari. 

 

För att den avsedda innebörden ska komma till uttryck i lagtexten bör 

den ändras så att tidpunkten för tilldelningsbeslutet inte får betydelse. 

Som förutsättning för förseningsavgift bör gälla endast att den in-

formation som behövs för ett beslut om ändrad tilldelning inte har 

lämnats senast den 15 januari det aktuella året. 

  

Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen 

 

Lagrådet lämnar lagförslaget utan erinran. 

 

 

 

 


