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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-24 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason 

samt justitierådet Agneta Bäcklund. 

 

Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten 

 

Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2014 (Näringsdeparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över  

förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Christina  

Nordenbladh. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Ingressen 

 

I ingressen anges att det i lagen ska införas nya rubriker närmast 

före 2 och 37 a §§. Enligt det förslag som därefter följer ska i fråga 

om 2 § rubriken före paragrafen ändras från ”Definitioner” till ”Ord 
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och uttryck”. Det är alltså enligt detta förslag inte fråga om någon ny 

rubrik. Emellertid finns det i nu gällande lagtext alltifrån lagens till-

komst inte någon rubrik före 2 §, och ordet ”Definitioner” i den upp-

givna nuvarande lydelsen bör alltså utgå.  

 

Den föreslagna rubriken ”Ord och uttryck” har inte någon förebild i 

tidigare lagstiftning, där i allmänhet en rubrik som den före 2 § lyder 

”Definitioner”. Något skäl för att detta vedertagna och lättbegripliga 

uttryck skulle ändras har inte anförts. I författningskommentaren sägs 

om 2 § att en definition har lagts till. Lagrådet har, i ett yttrande den 

18 februari 2014 över en ny lag om virkesmätning, uppmärksammat 

att på motsvarande ställe i det förslaget rubriken ”Uttryck i lagen” fö-

reslagits samt att det uppgetts att detta ordval framdeles skulle er-

sätta ”Definitioner”; även i det sammanhanget efterlyste Lagrådet 

uppgift om skälen för ändringen. 

 

Under rubriken kommer att återfinnas bestämmelsen i 4 §, som för-

klarar att avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för 

en konsument är ogiltiga. Rubriken blir alltså inte adekvat. Enligt 

Lagrådets uppfattning är det att föredra att rubriken före 1 §, ”Inle-

dande bestämmelser”, som hittills får omfatta 1–4 §§. 

 

 

 

 


