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Promemoria Förslag till förordning om stöd till 

energieffektivisering i flerbostadshus 

 

Förvaltningsrätten lämnar följande synpunkter.  

4.5 Ansökan om stöd och 4.8 Ansökan om utbetalning av stöd 

Förvaltningsrätten anser att bestämmelsen i 15 § i förslaget till förordning 

bör preciseras så att det blir tydligt att de energieffektiviseringsåtgärder som 

enligt bestämmelsen inte ska ha påbörjats avser sådana åtgärder som avses i 

ansökan om stöd. På så sätt riskerar inte andra eventuella 

energieffektiviseringsåtgärder som inte omfattas av ansökan i vissa fall 

utgöra hinder för att bevilja stöd enligt förordningen.  

Av förslaget till förordning framgår bl.a. att den energieffektiviseringsåtgärd 

som ansökan om stöd avser ska vara godkänd av en oberoende expert och att 

en oberoende expert ska intyga att uppgifterna i ansökan om utbetalning av 

stöd är korrekta, se 16 § och 21 § andra stycket i förslaget till förordning. Vad 

som avses med en oberoende expert förklaras utförligt i avsnitt 4.5 i 

promemorian och förvaltningsrätten har inga synpunkter på förslaget i sak. 

Förvaltningsrätten anser emellertid att det finns skäl att föra in ett 

förtydligande redan i förordningen beträffande bl.a. kraven på en oberoende 

expert och vem som kan åta sig rollen.  

4.12 Överklagande 

Förvaltningsrätten anser att annat inte kommit fram än att även beslut om 

återbetalningsskyldighet enligt 31 § i förslaget till förordning är av sådan 

ingripande karaktär att överklagbarhet är motiverat. Förslaget bör enligt 

förvaltningsrätten justeras på sådant sätt att även beslut av Boverket i ett 

överklagat ärende enligt 31 § undantas från överklagandeförbudet i 33 § 

andra stycket.  

6.1 Konsekvenser 

I tabell 6.1 i promemorian anges avsatt stöd för året i ”tkr”. Mot bakgrund av 

den beräknade statsfinansiella kostnaden som anges i avsnitt 6.7 i 

promemorian bör det uppmärksammas att tabellen förefaller vara 

missvisande i fråga om det avsatta stödet. 
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6.10 Konsekvenser för myndigheter och domstolar 

Enligt förvaltningsrätten påverkar en ökad måltillströmning, även i mindre 

mängd, domstolens verksamhet. Det är därför viktigt att domstolarna 

tilldelas nödvändiga resurser för att målen ska kunna avgöras med hög 

kvalitet och effektivitet. 

______________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Cecilia Mauritzon efter 

föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Dino Delby Susic. 
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