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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-18 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Agneta Bäcklund. 

 

Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar 

 

Enligt en lagrådsremiss den 29 oktober 2015 (Näringsdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om fritidsbåtar och vattenskotrar, 

2. lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Tommie Bör-

jesson och rättssakkunniga Ulrika Stenström. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Inledning 

 

I lagrådsremissen lämnas förslag på lagändringar för att genomföra 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar 

och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG. Direkti-

vet innehåller regler om konstruktions- och tillverkningskrav för fri-

tidsbåtar och vattenskotrar som syftar till att motverka att hälsa och 
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säkerhet för personer, egendom eller miljö äventyras. Det innehåller 

vidare regler om hur det ska kontrolleras att tillverkare, importörer 

och andra aktörer på marknaden för fritidsbåtar lever upp till dessa 

krav. Genomförandet föreslås huvudsakligen ske genom att en ny 

lag om fritidsbåtar och vattenskotrar ska ersätta lagen (1996:18) om 

vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. 

 

Förslaget till lag om fritidsbåtar och vattenskotrar 

 

1 §  

 

I paragrafen anges att syftet med lagen är att skydda människors 

hälsa och säkerhet samt främja miljö- och konsumentskydd genom 

bestämmelser om konstruktions- och tillverkningskrav för fritidsbåtar 

och vattenskotrar samt viss utrustning. Av författningskommentaren 

framgår vad som avses med fritidsbåtar och vattenskotrar. Vad som 

avses med utrustning framgår dock inte. Lagrådet förordar att be-

stämmelsen formuleras i närmare anknytning till artikel1 i direktivet. 

Paragrafen kan då ges följande lydelse.   

 

Denna lag syftar till att skydda människors hälsa och säkerhet samt 
främja miljö- och konsumentskydd genom bestämmelser om kon-
struktions- och tillverkningskrav för produkter enligt denna lag. 

 

2 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om lagens tillämpningsområde. 

Tredje stycket bör förtydligas genom att ordet ”vattenfarkoster”  

ersätts med ”fritidsbåtar och vattenskotrar”. 
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11, 14 och 15 §§  

 

11 § första stycket genomför artikel 7.2 i direktivet. Av artikeln fram-

går bl.a. att det ska upprättas en försäkran enligt artikel 15. Med för-

säkran avses i artikel 15 antingen en EU-försäkran om överens-

stämmelse, eller en annan försäkran i enlighet med bilaga III. Dessa 

typer av försäkran regleras i 7 §. 

 

I 11 § anges i första stycket att tillverkaren ska upprätta en försäkran 

om överensstämmelse. Enligt vad som framkommit vid föredragning-

en är emellertid avsikten att 11 § ska hänsyfta på båda de former av 

försäkran som regleras i 7 §. Lagrådet föreslår därför att orden ”om 

överenstämmelse” i 11 § ersätts med ”enligt 7 §”. Om Lagrådets för-

slag godtas bör 14 och 15 §§ ändras på motsvarande sätt.  

 

30 § 

 

Enligt bestämmelsen kan bl.a. tillverkare, importör, distributör eller 

privatimportör åläggas att betala en sanktionsavgift i vissa fall. När 

det gäller privatimportörer får sanktionsavgift åläggas endast om det 

finns synnerliga skäl. I fråga om sanktionsavgiftens storlek m.m. ska 

bestämmelserna i produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. Enligt 

40 § produktsäkerhetslagen ska sanktionsavgift fastställas till lägst 

fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Avgiften får dock 

inte överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning. 

 

Eftersom sanktionsavgift enligt den nu föreslagna lagen ska kunna 

åläggas även privatimportörer, där begränsningsregeln i fråga om 

avgiftens storlek i relation till årsomsättningen inte synes tillämplig, 

uppkommer fråga hur avgiften i dessa fall ska bestämmas. Detta bör 

belysas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 
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31 §  

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklaganden och uttalar 

att marknadskontrollmyndighetens beslut om förelägganden och för-

bud enligt 28 § första stycket och avgifter enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 29 § får överklagas till allmän förvaltnings-

domstol. Vidare anges att andra beslut enligt lagen eller enligt före-

skrifter som har meddelats i anslutning till lagen inte får överklagas. 

 

Utformningen av paragrafen väcker frågor.  

 

Överklagandeförbudet avser bl.a. ”beslut enligt denna lag”. Vilka be-

slut som avses synes oklart. Ett exempel är de sanktionsavgifter som 

regleras i 30 §. Åläggande i fråga om sådana avgifter nämns inte 

som överklagbara i 31 §. I 30 § sista stycket hänvisas till 39 § pro-

duktsäkerhetslagen (2004:451), där det anges att frågor om påför-

ande av sanktionsavgift prövas av förvaltningsrätt. Överklagandeför-

budet i 31 § kan inte vara avsett att tillämpas i fråga om sanktionsav-

gifterna. Som överklagandeförbudet utformats framstår emellertid 

inte detta som tydligt, eftersom en förvaltningsrätts avgiftsbeslut får 

anses utgöra ett beslut enligt 30 § i den nu aktuella lagen. Samban-

det mellan 30 § och 31 § samt 39 § produktsäkerhetslagen behöver 

övervägas. 

 

I 31 § nämns att överklagande får ske i fråga om marknadskontroll-

myndighetens beslut om avgifter enligt föreskrifter som har medde-

lats med stöd av 29 §. 29 § utgör emellertid endast ett bemyndigande 

att utfärda (generella) föreskrifter om avgifter. Ett individuellt beslut 

om avgift kommer därför att grunda sig på dessa föreskrifter, och inte 

direkt på den nu aktuella lagen. Att en hänvisning i 31 § sker till av-

giftsbemyndigandet har – sannolikt – framtvingats av den del av 
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överklagandeförbudet som avser beslut ”enligt föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till lagen”.   

 

Räckvidden av överklagandeförbudet, och konsekvenserna av att 

låta detta omfatta även alla beslut enligt föreskrifter som har medde-

lats i anslutning till lagen, kan inte överblickas. Frågan om utform-

ningen av paragrafen, och vartill överklagandeförbudet syftar, bör 

övervägas ytterligare i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

 

Förslaget till lag om ändring i drivmedelslagen  

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 


