Näringsutskottets betänkande
2008/09:NU20

Ändring i lagen om elcertifikat
Sammanfattning
I detta betänkande föreslår utskottet genom ett utskottsinitiativ en ändring
i lagen (2003:113) om elcertifikat. Genom ändringen rättas några felaktiga
hänvisningar i 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 §.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Ändring i lagen om elcertifikat
Riksdagen antar av utskottet i bilagan framlagda förslag till lag om ändring i lagen (2009:00) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat.

Stockholm den 24 mars 2009
På näringsutskottets vägnar

Karin Pilsäter

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Pilsäter (fp), Tomas
Eneroth (s), Björn Hamilton (m), Hans Rothenberg (m), Carina Adolfsson
Elgestam (s), Maria Plass (m), Jan Andersson (c), Krister Örnfjäder (s),
Marie Weibull Kornias (m), Karin Åström (s), Mikael Oscarsson (kd),
Staffan Anger (m), Börje Vestlund (s), Liselott Hagberg (fp), Per Bolund
(mp) och Renée Jeryd (s).
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Utskottets överväganden
Den 18 mars 2009 beslutade riksdagen (prop. 2008/09:92, bet. 2008/09:
NU15, rskr. 2008/09:193) om ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat.
Ändringarna träder i kraft den 1 maj 2009. Genom riksdagsbeslutet fick 7
kap. 1 § och 8 kap. 1 § i nyssnämda lag ett felaktigt innehåll på grund av
att ändringarna av paragrafernas lydelse enligt ett tidigare riksdagsbeslut
(se prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:NU8, rskr. 2008/09:42, SFS 2008:1332)
inte beaktats. Det är angeläget att felaktigheterna snarast möjligt rättas till.
Utskottet lägger därför på eget initiativ fram ett förslag till justering av
lagen om elcertifikat i enlighet med vad som framgår av bilagan till betänkandet.
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BILAGA

Utskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (2009:00) om ändring
i lagen (2003:113) om elcertifikat
Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § lagen (2003:113)
om elcertifikat i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:00) om ändring
i nämnda lag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt riksdagens beslut
rskr. 2008/09:193

Föreslagen lydelse

7 kap.
1§
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen
1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 7 § första
stycket eller, när det gäller elanvändare, 6 kap. 7 a § andra stycket, eller
2. i en deklaration som avses i 4
2. i en deklaration som avses i 4
kap. 9 § eller 6 kap. 7 c § första kap. 9 § första stycket eller 6 kap.
stycket lämnar en oriktig eller vilse- 7 c § första stycket lämnar en orikledande uppgift om mängden såld, tig eller vilseledande uppgift om
använd eller producerad el.
mängden såld, använd eller producerad el.
Är ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, ska dömas
till fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.
8 kap.
1§
Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:
1. godkännande enligt 2 kap. 5 § och förhandsbesked enligt 2 kap. 3 b
§,
2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,
3. registrering enligt 4 kap. 8 §,
3. registrering och befrielse från
deklarationsskyldighet enligt 4 kap.
7 a och 7 c §§ och registrering
enligt 4 kap. 8 §,
4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,
5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,
6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,
7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 § och av förhandsbesked
enligt 6 kap. 6 a §,
8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,
9. avregistrering enligt 6 kap. 7 9. avregistrering enligt 6 kap. 7 a §
b §,
tredje stycket och 6 kap. 7 b §,
10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §,
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11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §,
12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och
13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §.

Tryck: Elanders, Vällingby 2009
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