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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-10-12

Närvarande: F.d. regeringsrådet Lars Wennerström, justitierådet
Lars Dahllöf och regeringsrådet Eskil Nord.

Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m.

Enligt en lagrådsremiss den 1 oktober 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
och rättssakkunnige Andreas Lindholm.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

3 kap. 20 §

I lagrådsremissen föreslås bl.a. att regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, nätmyndigheten ska få meddela föreskrifter om
undantag från vissa krav i ellagen. Nätmyndigheten ska vidare i det
enskilda fallet få meddela ett bindande besked om huruvida en
ledning eller en nätkoncession omfattas av föreskrifter om undantag.

En sådan ansökan ska enligt vad som sägs i författningskommentaren kunna göras såväl av den som avser att bygga en ledning eller
inleda en nätverksamhet som den som innehar en befintlig ledning
eller bedriver nätverksamhet. Enligt vad som redovisas där ska det i
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ett bindande besked tydligt klargöras att detta endast gäller så länge
de förutsättningar som lagts till grund för bedömningen föreligger
oförändrade. I lagrådsremissens allmänmotivering anförs vidare att
det ligger i sakens natur att ett förhandsbesked bara har sin giltighet
så länge de förutsättningar som lagts till grund för bedömningen är
oförändrade och att det därför inte finns behov av att kunna ompröva
eller återkalla ett besked med anledning av ändrade förhållanden.

I sammanhanget bör beaktas att ett meddelat förhandsbesked är att
se som ett sådant för den enskilde gynnande förvaltningsbeslut vilket
som regel inte utan att särskild föreskrift finns härom kan ändras eller
omprövas (jfr 26 och 27 §§ förvaltningslagen /1986:223/). Andra
förhållanden än sådana som kunnat beaktas vid det ursprungliga
ställningstagandet eller ny lagstiftning medför således inte alltid med
automatik att ett gynnande förvaltningsbeslut förlorar sin betydelse
(jfr RÅ 1995 ref. 10 och RÅ 2000 ref. 16). Med hänsyn härtill bör det
enligt Lagrådets mening inte bara i författningskommentaren utan
också i lagtexten särskilt föreskrivas att beslutsmyndigheten får
förena förhandsbeskedet med villkor. Vidare kan det ifrågasättas om
man inte i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör överväga att närmare
reglera möjligheten att återkalla ett förhandsbesked (jfr i nu berörda
hänseenden vad som föreskrivs i 2 kap. 3 b § och 6 kap. 6 a § lagen
/2003:113/ om elcertifikat samt 2 kap. 18 § ellagen/1997:857/).
Dessutom bör övervägas om det inte direkt av författningstexten ska
framgå vilka som kan ansöka om förhandsbesked.

