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Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

SFS 2003:117
Utkom från trycket
den 15 april 2003

utfärdad den 3 april 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)2
dels att 3 kap. 10 a och 11 a §§ skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 14 §, 4 kap. 9 § och 13 kap. 5 § skall ha följande lydelse,
dels att punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (2002:121) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 kap.
14 §3 Kostnaden för en mätare med tillhörande insamlingsutrustning och
för dess installation i inmatningspunkten hos en elproducent skall av nätkoncessionshavaren debiteras elproducenten. Detta gäller inte de elproducenter
som avses i 4 kap. 10 §.
Tvister i frågor som avses i första stycket prövas av nätmyndigheten. En
tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till
nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett
skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända
adress.

4 kap.
9 §4 Vid skälighetsbedömningen av nättariffen för en ledning med en
spänning om 220 kilovolt eller däröver (stamledning) skall de beräknade
kostnaderna för den prestation som nätkoncessionshavaren har att utföra och
hans sätt att utföra prestationen bedömas samlat för nätkoncessionshavarens
samtliga ledningar i landet med undantag för utlandsförbindelserna. Tariffen
får dock utformas med hänsyn till var på nätkoncessionshavarens ledningsnät en anslutningspunkt är belägen.
Om en sådan föreskrift som avses i 2 § andra stycket har meddelats skall,
i fråga om de utlandsförbindelser som omfattas av föreskriften, de beräknade
kostnaderna för den prestation som nätkoncessionshavaren har att utföra och
hans sätt att utföra prestationen omfattas av den skälighetsbedömning som
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görs enligt första stycket avseende nätkoncessionshavarens samtliga ledningar i landet.
Om nätkoncessionshavaren har systemansvaret för el enligt 8 kap. 1 § första stycket skall den del av verksamheten som inte kan hänföras till en viss
kund eller kundkategori anses ingå i nätverksamheten.
Om nätkoncessionshavaren deltar i europeiskt samarbete, som syftar till
att utveckla och vidmakthålla en fungerande europeisk marknad för el, skall
verksamheten anses ingå i nätverksamheten.

13 kap.
5 §5 Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 18–20 §§, 3 kap. 3 §, 6–8 §§,
11, 14 och 15 §§, 4 kap. 6, 7 och 10 §§ samt 12 kap. 8 och 11 §§, beslut av
en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2–4 §§ samt beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning till den som enligt 8 kap. 2 § beordrats öka
eller minska produktionen av el får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Övergångsbestämmelser
6. Bestämmelserna i 3 kap. 6 § andra stycket, 7 § andra stycket, 11 § tredje
stycket, 14 § andra stycket och 15 § tredje stycket samt 4 kap. 10 § tredje
stycket i deras nya lydelse tillämpas på sådana tvister, i vilka ansökan kommit in till nätmyndigheten den 1 juli 2004 eller senare.
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)
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