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Datum

Diarienummer

2021-06-18

FLI2021/83

Infrastrukturdepartementet

Remissvar angående genomförande av
ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om
värme, kyla och tappvarmvatten för
hushållsbruk
Ert dnr: I2019/00931

Förvaltningsrätten tillstyrker förslaget och har, utifrån de utgångspunkter
som domstolen har att beakta, inte något att erinra mot förslaget i sak.
Förvaltningsrätten vill trots det lämna följande synpunkter.
1. Allmänt
Lagstiftaren bör eftersträva samma definitioner och formuleringar i den nya
lagen om fjärrkyla som lagen om fjärrvärme. Vissa språkliga skillnader
förekommer, se exempelvis definitionen av fjärrkylekund (3 §) i jämförelse
med fjärrvärmekund (2 §); avtal om leverans av fjärrkyla i jämförelse med
avtal om fjärrvärme. Se även 2 § andra stycket förslag till fjärrkylelag
rörledningarna i jämförelse med 1 § andra stycket förslag till ändring i
fjärrvärmelagen rörledningar.
2. Förslag till ny fjärrkylelag och förslag till ändringar i
fjärrvärmelagen
Tillsyn enligt 9 och 10 §§ respektive 52 och 53 § §
Förvaltningsrätten ifrågasätter varför tillsynsmyndigheten ska ges så
vidsträckta befogenheter att den kan rikta tillsyn mot någon som inte står
under tillsyn enligt lagen, se s. 47, 58 och 87 i promemorian. Med hänsyn till
att regleringen kring förelägganden och viten ska bli förutsägbar bör
regeringen överväga att närmare precisera adressaten i detta avseende.
Förslagsvis genom att i en egen paragraf ange vem eller vilka som ett
föreläggande kan riktas mot. Jfr 13 § förslag till lag om energimätning i
byggnader.
3. Förslag till lag om energimätning i byggnader
Övervägande bör ske om det i lagtext bör finnas en definition av
flerbostadshus enligt 2 § och 3 §.
Möjlighet att överklaga enligt 16 § borde även innefatta beslut om avgifter
enligt 15 §.
4. Övergångsbestämmelser
Det saknas övergångsbestämmelser i lagförslaget och enligt promemorian
saknas behov av övergångsbestämmelser - detta har dock inte närmare
motiverats. Förvaltningsrätten anser att det exempelvis bör övervägas om
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det ska finnas övergångsbestämmelser gällande förslag till lag om
energimätning i byggnader. Exempelvis bör beslut som meddelats enligt
tidigare lagstiftning fortsatt kunna överklagas och prövas enligt tidigare
lagstiftning.
______________
Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Ronny Idstrand efter
föredragning av juristen Matilda Jerlvall. Rådmannen Kristina H
Samuelsson har även deltagit i beredningen.
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