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Ert dnr I2020/03164 

Domstolsverket har granskat rapporten och promemorian mot bakgrund av 

den verksamhet som bedrivs av myndigheterna inom Sveriges Domstolar, 

dvs. utifrån hur förslagen kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, 

organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur 

förslagen kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten 

generellt.  

I promemorian görs bedömningen att föreslagen ändring i ellagen endast i 

mycket liten omfattning skulle kunna ge en ökad arbetsbörda för de 

allmänna förvaltningsdomstolarna (sid. 32).  

I rapporten görs bedömningen att förslaget innebär ett utökat tillsynsansvar 

för Energimarknadsinspektionen (Ei), vilket påverkar de allmänna 

förvaltningsdomstolarna. Vidare beaktas att prövningsärenden som kommer 

att avgöras av Ei överklagas till dessa domstolar. I rapporten sägs att det är 

svårt att bedöma i vilken omfattning prövningsärenden kommer att prövas 

av Ei och att flera beslut lär överklagas till förvaltningsdomstol under en 

period då den typen av ärenden inledningsvis kan vara svåra att avgöra (sid. 

165 f.). 

Förslaget om ett bemyndigande om att genom föreskrift meddela undantag 

från funktionskravet i 3 kap. 9 a § ellagen kommer enligt rapporten (sid. 169) 

inte att leda till en ökad arbetsbelastning för förvaltningsdomstolarna. 

Domstolsverket konstaterar att förslagen kan komma att påverka Sveriges 

Domstolar, men att det saknas tillräckligt underlag för att göra någon 

närmare bedömning av konsekvenserna för de allmänna 

förvaltningsdomstolarna. En ökning av antalet inkomna mål kan dock 

förväntas. Domstolsverket kommer att följa upp målutvecklingen vid 

berörda domstolar och avser att vid behov yrka ytterligare medel.   

Domstolsverket har inte något att invända mot förslaget. 
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Detta yttrande har beslutats av juristen Maria Corneliusson. Föredragande 

har varit juristen Sofia Odelberg. 

 

 

Maria Corneliusson  

    Sofia Odelberg 

 

 


