
LAGRÅDET              

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-09-12 

Närvarande: F.d. justitieråden Martin Borgeke och Mari Andersson 

samt justitierådet Petter Asp 

Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling 

av djur 

Enligt en lagrådsremiss den 11 augusti 2022 har regeringen 

(Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande        

över förslag till  

1. lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., 

2. lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens 

hälso- och sjukvård, 

3. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel, 

4. lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315).  
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet           

Therese Lundgren och rättssakkunniga Elena Landberg.  

Förslagen föranleder följande yttrande.  

I lagrådsremissen föreslås vissa bestämmelser som ska komplettera 

två nya EU-förordningar som gäller läkemedel till djur.  

Förslaget till lag om ändring i lagen om provtagning på djur, m.m. 

I lagrådsremissen föreslås att det i 1 § ska föreskrivas att lagen ska 

tillämpas även vid användning av läkemedel för behandling av djur. I 

en ny 6 a § har det tagits in bemyndiganden för regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att meddela vissa föreskrifter 

med anledning av en av de nya EU-förordningarna. I övrigt finns det 

inte några förslag till ändringar eller tillägg i lagen.  

För att tydliggöra vad det innebär att lagen ska tillämpas också vid 

användning av läkemedel för behandling av djur krävs det en 

genomgång av vilka bestämmelser i lagen som kan bli tillämpliga vid 

sådan användning och en beskrivning av vad detta innebär i varje 

särskilt fall.  

Förslaget till lag om ändring i lagen om verksamhet inom djurens 

hälso- och sjukvård 

2 kap. 4 a § 

I remissen föreslås en ny paragraf som föreskriver uppgiftsskyldighet 

för veterinärer. Första stycket lyder: 

En veterinär ska till Statens jordbruksverk lämna uppgifter om 
användning av antimikrobiella läkemedel för behandling av djur.  
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I andra och tredje styckena finns bemyndiganden för regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter 

om omfattningen av uppgiftsskyldigheten. 

Bestämmelsen i första stycket är alltför allmänt utformad och duger 

inte som lag. Bl.a. är det uppenbart att den inte kan rikta sig till ”En 

veterinär” vem som helst utan att det måste preciseras i vilka 

situationer som veterinärer har en handlingsplikt. 

Av allmänmotiveringen framgår att en veterinär har rätt att förordna 

läkemedel för behandling av djur. I begreppet förordna ingår såväl att 

förskriva läkemedel på recept som att utfärda rekvisitioner. När en 

veterinär beställer läkemedel för användning för vård eller 

behandling – som sker på djursjukhus, kliniker eller vid ambulerande 

djursjukvård – görs det genom rekvisition (s. 32 f.). När ett läkemedel 

är avsett att blandas i foder registreras också det som en försäljning 

mot rekvisition (se s. 44 f.).  

I allmänmotiveringen anges att veterinärer bör åläggas en 

rapporteringsskyldighet avseende hur rekvirerade antimikrobiella 

läkemedel används (s. 45) och vid lagrådsföredragningen har det 

upplysts, att det som ska omfattas av första stycket är endast 

rekvisitioner. Det innebär att uppgifter om förskrivning på recept (som 

hämtas in från E-hälsomyndigheten) inte omfattas av första stycket. 

Detta bör framgå av lagtexten.  

Det bör vidare framgå av lagtextens första stycke vilken användning 

av läkemedlen för behandling av djur som ska omfattas av uppgifts-

skyldigheten. Som Lagrådet förstår det är det främst veterinärens 

egen användning av läkemedlen för behandling av djur som omfattas 

och möjligen även användning som sker genom personer som 

samarbetar med veterinären (t.ex. på kliniker eller djursjukhus). Men 

också när läkemedel har blandats i foder av en s.k. foderföretagare 
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ska det vara en veterinär som rapporterar användningen. Också 

detta bör framgå av lagtexten. 

Självklart kommer en sådan precisering att kunna ges i de föreskrifter 

som kan meddelas med stöd av andra och tredje styckena, men 

eftersom detta blir ett åliggande för veterinärerna bör det framgå 

redan av lagtexten vad som omfattas av uppgiftsskyldigheten. Detta 

blir då också den yttre ramen för möjligheten för regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. 

Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen  

3 kap. 1 § 

Paragrafen sammanfattar lagens tillämpningsområde. Detta omfattar 

endast vissa humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel. I 

ett nytt andra stycke införs enligt förslaget en upplysning om att i 

fråga om veterinärmedicinska läkemedel finns bestämmelser i EU-

förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.  

I författningskommentaren anges att frågan om EU-rättens 

förhållande till svensk rätt behandlas i avsnitt 8. Där framgår att 

lagstiftaren förutser att EU-förordningens bestämmelser kommer att 

behöva tillämpas i stället för de svenska reglerna i vissa fall, dvs. de 

svenska reglerna kommer att behöva åsidosättas med hänsyn till 

EU-rättens företräde. Det nya andra stycket utgör därmed i praktiken 

närmast en uppmaning till normprövning. I vilken utsträckning och i 

vilka delar som den svenska lagstiftningen behöver åsidosättas 

framgår emellertid inte.  

Den valda lagstiftningstekniken kan ifrågasättas av flera skäl. Bl.a. 

framstår det inte som självklart att det är förenligt med EU-rättens 

krav att låta dess genomslag bli beroende av att rättstillämparen 

åsidosätter de svenska bestämmelser som inte är förenliga med EU-
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rätten. Vidare kan ifrågasättas om en upplysningsbestämmelse av 

det slag som föreslås – i en situation där lagstiftaren vet att svenska 

regler kommer att behöva åsidosättas – tillräckligt tydligt ger uttryck 

för vad som avses gälla. I utredningens betänkande (SOU 2021:45) 

föreslogs att det skulle införas en ny paragraf som undantar vissa 

bestämmelser i läkemedelslagen då EU-förordningen i stället ska 

gälla. Det är ett sätt att hantera det problem som Lagrådet vill peka 

på. Under alla omständigheter måste frågan behandlas på ett mera 

klargörande sätt i en kommande proposition. 

10 kap. 4 § 

I paragrafen, som är ny, införs ett bemyndigande för den myndighet 

som regeringen bestämmer att i enskilda fall fatta vissa beslut om 

förbud.  

Att lagen inte pekar ut en viss myndighet som ska fatta beslut, utan 

låter regeringen bestämma vilken myndighet som får ansvaret för 

beslutsfattandet, är vanligt. I denna lag har dock Läkemedelsverket 

pekats ut i åtskilliga bestämmelser.  

I lagen finns ett kapitel med rubriken Överklagande (17 kap.). I        

17 kap. 1 § anges att beslut som Läkemedelsverket i ett enskilt fall 

meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats 

med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I 

övrigt finns i kapitlet endast regler om prövningstillstånd och att 

beslut gäller omedelbart. Någon bestämmelse om att beslut av 

någon annan myndighet får överklagas finns inte och inte heller att 

beslut av andra myndigheter inte får överklagas.  

I 41 § förvaltningslagen (2017:900) finns en bestämmelse där det 

står att ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka 

någons situation på ett inte obetydligt sätt. Detta talar för att man  

ska få överklaga sådana beslut om förbud som behandlas här i       
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10 kap. 4 § läkemedelslagen. I 4 § förvaltningslagen står dock att om 

en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som 

avviker från den lagen, så tillämpas den bestämmelsen. När det i    

17 kap. läkemedelslagen om överklaganden finns en bestämmelse 

om att man får överklaga beslut av en viss myndighet blir det därmed 

otydligt vad som gäller i fråga om överklaganden av beslut av andra 

myndigheter och tillämparen ställs inför frågan, om 17 kap. 

uttömmande reglerar överklagandemöjligheterna eller om 

förvaltningslagens regler om överklagande ska tillämpas i tillägg till 

lagens. Det är inte någon lämplig lagstiftningsmetod.  

Vid föredragningen har det upplysts att tanken är att det är 

Läkemedelsverket som ska kunna fatta beslut enligt denna paragraf. 

Inte minst för att tydliggöra att sådana beslut får överklagas bör 

Läkemedelsverket anges redan i lagtexten.  

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 


