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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-28 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Ingemar Persson. 

 

Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 21 januari 2016 (Miljö- och energidepar-

tementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk 

kompatibilitet. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johan 

Lundberg. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Lagrådsremissen innehåller förslag till sådana ändringar i lagen om 

elektromagnetisk kompatibilitet som innebär att regeringen bemyndi-



 

 

2 

gas att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter och vidare att nuva-

rande bemyndigande utvidgas till att omfatta föreskrifter om skadefö-

rebyggande arbete m.m. Ändringarna görs för att genomföra EU:s 

direktiv 2014/30/EU.  

 

Av remissen framgår att det nämnda direktivet, tillsammans med åtta 

andra harmoniserade produktdirektiv, anpassats till ett horisontellt 

ramverk för produktlagstiftning i EU, beslut 768/2008/EG om en ge-

mensam ram för saluföring av produkter. 

 

Detta s.k. anpassningspaket har föranlett ett antal förslag till ändrade 

svenska regler avseende de olika produkterna. Till Lagrådet har läm-

nats sådana förslag rörande lagstiftning för exempelvis hissar (prop. 

2015/16:59), fritidsbåtar och vattenskotrar (prop. 2015/16:64), mätin-

strument och icke-automatiska vågar (lagrådsremiss den 14 januari 

2016) och radioutrustning (lagrådsremiss den 21 januari 2016). 

 

Även om dessa olika förslag till svensk lagstiftning grundas på direk-

tiv som till stora delar är uppbyggda på samma sätt, varierar den tek-

nik som valts för genomförandet. När det gäller förslagen till lagar om 

fritidsbåtar och vattenskotrar resp. radioutrustning har en modell valts 

som nära överensstämmer med utformningen av lagen (2011:579) 

om leksakers säkerhet. Det innebär att lagarna innehåller centrala 

bestämmelser om bl.a. produktkrav och de ekonomiska aktörernas 

skyldigheter, bestämmelser som kompletteras av föreskriftsrätt för 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lagarna 

innehåller också bestämmelser om sanktionsavgifter på motsvarande 

sätt som i produktsäkerhetslagen (2004:451).  

 

Den nu föreslagna regleringen, liksom i vissa avseenden förslaget 

om mätinstrument och icke-automatiska vågar, ser emellertid an-

norlunda ut. Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet är, som fram-
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hålls i remissen (s. 8), en utpräglad ramlag som endast innehåller ett 

antal bemyndiganden för regeringen eller den myndighet regeringen 

bestämmer att meddela föreskrifter om egenskapskrav m.m. Nu  

föreslås endast att dessa bemyndiganden utökas för att uppfylla kra-

ven i direktiv 2014/30/EU, bl.a. i fråga om sanktionsavgifterna. Avsik-

ten är att de centrala regler om bl.a. produktkrav, ekonomiska aktö-

rers grundläggande skyldigheter och sanktionsavgifter, som för andra 

produktområden ges i lag, i stället ska finnas på förordningsnivå. Det 

kan dock noteras att i förslaget till ändringar i lagen om mätinstru-

ment och icke-automatiska vågar ändå sanktionsbestämmelserna 

har tagits in i lagen. 

 

Att den svenska regleringen sker på så olika sätt för de olika produkt-

slagen kan ha bakgrund i regelverkens ursprungliga utformning. Det 

är emellertid enligt Lagrådets mening otillfredsställande att ingen 

samordning kommit till stånd när den bakomliggande EU-regleringen 

bygger på identiska strukturer. Att lagstifta på detta sätt försvårar i 

hög grad läsbarheten och möjligheten att uppnå en förståelse av reg-

lernas sammanhang. 

 

Det har framgått vid föredragningarna av de olika förslagen att ytter-

ligare EU-anknuten lagstiftning på produktområdet är att vänta. Lag-

rådet förordar att det då eftersträvas en enhetlig modell för imple-

mentering av de olika direktiven.   

 

När det gäller sanktionsavgifterna, som i de övriga produktlagarna är 

enhetligt lagreglerade, ska när det gäller elektromagnetisk kompati-

bilitet regler således finnas endast på förordningsnivå. Lagen inne-

håller redan idag straffbestämmelser, som kopplats till föreskrifter 

meddelade av regeringen. Dessa straffbestämmelser ska enligt för-

slaget behållas, men regelverket föreslås kompletterat med en regel 
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enligt vilken ansvar inte ska dömas ut om gärningen omfattas av be-

stämmelser om sanktionsavgift, 10 § 2.   

 

I vilka fall sanktionsavgift resp. straff ska utgå framgår således inte 

av lagen. Om det finns något behov av en sådan reglering som före-

slås i 10 § kan därför inte bedömas. Det är otillfredsställande att det 

av lagrådsremissen inte klart framgår hur sanktionsavgifter och an-

svarsbestämmelser förhåller sig till varandra. Frågan bör övervägas 

ytterligare i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

 

7 § 

 

När det gäller sanktionsavgifterna anges i föreslagna 7 § att rege-

ringen får meddela förskrifter om att sådana ska betalas av den  

som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen. I paragrafens andra stycke anges  

att regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sanktionsav-

gifterna. Vid föredragningen har framkommit att detta senare avser 

föreskrifter om förfarandet för uttag av avgifterna. Ett särskilt bemyn-

digande i detta avseende torde dock inte erfordras, och paragrafens 

andra stycke kan utgå.   

 

10 § 

 

Se vad Lagrådet anfört ovan om behovet av den föreslagna punkten 

2.   

 

 


