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Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

Utkom från trycket
den 24 juni 1998

utfärdad den 11 juni 1998.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 4 § samt 13 kap. 1 och 5 §§
ellagen (1997:857) skall ha följande lydelse.

12 kap.
4 § Tillsynsmyndigheten får
1. förordna om rättelse på vederbörandes bekostnad om någon inte följer
ett föreläggande enligt 3 § som är påkallat av elsäkerhetsskäl,
2. förbjuda användning av en elektrisk anläggning som är i ett sådant
skick eller används på ett sådant sätt att fara för person eller egendom kan
uppstå,
3. förbjuda tillhandahållande eller användning av elektrisk materiel som
är i ett sådant skick eller används på ett sådant sätt att fara för person eller
egendom kan uppstå eller som inte är kontrollerad, provad, besiktigad eller
dokumenterad enligt gällande föreskrifter,
4. förbjuda tillhandahållande av tjänster som innebär fara för person eller
egendom till följd av bristfällig eller felaktig installation av elektriska starkströmsanläggningar.
Beslut enligt första stycket gäller omedelbart och får verkställas.
Beslut enligt första stycket 2–4 får förenas med vite.

13 kap.
1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet
1. bryter mot 2 kap. 1 eller 3 §,
2. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 2 kap. 11 §, eller
3. bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § tredje
stycket eller 9 kap. 1 § andra stycket.
Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. bryter mot 2 kap. 17 § eller
2. inte gör anmälan enligt 6 kap. 1 § i rätt tid eller i sådan anmälan lämnar
oriktig uppgift.
I ringa fall döms inte till ansvar.
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5 § Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 18–20 §§, 3 kap. 3 §, 6–8 §§,
11, 12, 14 och 15 §§, 4 kap. 6, 7 och 10 §§ samt 5 kap. 7, 10 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.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
På regeringens vägnar
ANDERS SUNDSTRÖM
Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)
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