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1. Ansvarsfördelning – överklagbarhet.

2. Ändra rättsläget genom förordning?

3. Fastställa avkastning i efterhand?

4. Retroaktivitet?
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Första frågan – Ansvarsfördelning och överklagbarhet



Elmarknadsdirektivet

• ”Tillsynsmyndigheten ska […] [f]astställa eller godkänna, enligt transparenta kriterier, 
överförings- eller distributionstariffer eller metoder för beräkning av dem.”

• Oberoende.  

• Inga direkta anvisningar.

• Självständiga beslut.
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EU-domstolen (Kommissionen/Belgien)

• ”regeringens ingripande i bestämmandet av viktiga kriterier för att fastställa tariffer, 
såsom vinstmarginalen, inskränker [tillsynsmyndighetens] regleringsbefogenhet”.

• Belgien fälldes för att ha brutit mot elmarknadsdirektivet.  
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Kommissionen

• All påverkan förbjuden. 

• Övrgripande mål tillåtna:

– Elförsörjning

– Förnybara energikällor

– Energieffektivitetsmål
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Överklagbarhet

• Ett beslut fattat av en tillsynsmyndighet måste kunna överklagas (artikel 37.17).

• Alla delar av tillsynsmyndighetens beslut, inklusive metoden för hur tarifferna beräknas, 
ska kunna överklagas av elnätsföretagen (Kommissionen).

• EU-rättens krav på rätten till ett effektivt rättsmedel.

• Laglighetsprövning inte tillräckligt.
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Sammanfattning
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Andra frågan – Ändra rättsläget genom förordning?



• Svensk rättspraxis – ”rimlig avkastning” enligt EU-rätten + ellagen. 

• Ändring genom förordning inte tillåten – formella lagkraftens princip.
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Tredje frågan – Fastställa avkastning i efterhand?



EU-domstolen (Kommissionen/Sverige)

• Elmarknadsdirektivet – system med förhandsgodkännande.

• Metoderna:

– Tillräckligt precisa.

– Tillfredsställande förutsebarhet.

• Sverige fälldes för att ha brutit mot elmarknadsdirektivet.  
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Fjärde frågan – Förbud mot retroaktivitet



EU-rättsligt förbud mot retroaktiv regeländring 
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Långsiktig investering – intäktsram enligt gällande regler

Ändrade regler – irreversibel investering

År 0 40 år

År 0 40 år8 år

Kommissionen: ”Att regelverket behöver ändras med anledning av utvecklingen på marknaden 

motiverar inte retroaktiv tillämpning av sådana förändringar på investeringar som redan gjorts”.
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