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Yttrande över promemorian
Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram
för nätverksamhet
Den samhällsvetenskapliga
fakulteten vid Umeå universitet har fått möjlighet att bereda Umeå
universitets
yttrande över promemorian
Ny övergångsbestämmelse
till ellagen när det gäller
intäktsram för nätverksamhet.
Remissvaret baserar sig på ett underlag från J uridiska institutionen.
Underlaget har utarbetats av förste forskningsassistent
Peter Hultgren.
Umeå universitet

tillstyrker

förslaget till ändring

i ellagen.

Elmarknaden
ger upphov
till särskilda
svårigheter
både ur ett kontraktsrättsligt
och
konkurrensrättsligt
perspektiv. Ett ofta oeftergivligt behov av elleveranser för konsumenterna
i
kombination
med nätföretagens
dominerande
ställning, där konkurrens inom företagets nät är i
princip obefintlig, har ansetts ge anledning att reglera nätföretagens intäkter.
Det nu aktuella förslaget om att lägga till en sjätte punkti övergångsbestämmelserna
införda i
ellagen genom lag 2018:1448 har föranletts av en ambition att hindra nätföretag från att tillgodogöra
sig underskott från mer än en tillsynsperiod vid fastställande av intäktsram, så kallad överrullning.
Det framgår av förarbetena
till den nu gällande regleringen att det övergripande
syftet med
ändringarna
i reglerna om intäktsram var att elkunderna skulle betala rätt pris vid rätt tillfälle.
Risken för att nätföretagen på laglig grund skulle kunna utnyttja underskott från flera perioder och
på så sätt ges möjlighet att väsentligt höja priserna i strid med reglernas ändamål identifierades i
förarbetena men regler för att förhindra en sådan ordning fick avvakta rättsutvecklingen.
AV förvaltningsdomstolarnas
praxis framgår nu att möjligheten till överrullning, trots lagstiftarens
uttalade ambition att undvika det, kan komma att bli verklighet. Om de önskade effekterna avseende
begränsning
av nätföretagens intäkter ska uppnås är den nu föreslagna ändringen nödvändig. Inga
rättssystematiska
problem ger sig till känna med anledning av förslaget och det kan således
tillstyrkas enligt den föreslagna lydelsen.
Beslut i ärendet har fattats av professor Ruth Manneiqvist, den Samhällsvetenskapiiga
dekan, efter föredragning av fakultetssamordnare
Åsa P Isaksson.
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