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LAGRÅDET                  

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-26 

 

Närvarande:  f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet 

Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. 

 

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-

direktivet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 8 februari 2007 (Näringsdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompati- 

bilitet. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Ylva 

Svensson. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i lagen om elektromagne-

tisk kompatibilitet i syfte att Sverige skall genomföra Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagne-

tisk kompatibilitet. Vidare föreslås att straffbestämmelsen i lagen en-

dast skall avse överträdelser av föreskrifter som meddelats av rege-

ringen och inte gälla föreskrifter som, efter bemyndigande av rege-

ringen, har meddelats av annan myndighet. 
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3 § 

 

Enligt förslaget får regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer  meddela föreskrifter om 

 
1.  ersättning för utrustning som tillhandahålls för kontroll, och 
2.  skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighet kostnader för kontroll. 
 

Av remissen (s. 17) får anses framgå att avsikten med förslaget i 

denna del är att den som överlämnar utrustning till en myndighet för 

kontroll enligt lagen skall bli skyldig att ersätta myndighetens kostnad 

endast i de fall då den kontrollerade utrustningen inte överensstäm-

mer med skyddskraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Om ut-

rustningen däremot uppfyller föreskrivna krav skall den som över-

lämnat utrustningen istället kunna få ersättning för vissa kostnader i 

samband med kontrollen. 

 

Enligt Lagrådets mening bör innebörden av ersättningsbestämmel-

serna, som den redovisats ovan, komma till tydligare uttryck i lagtex-

ten. Lagrådet föreslår att paragrafen ges fö ljande lydelse. 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sve-
rige för in utrustning skall 
1.  ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader för kontroll av utrust- 
     ning, om utrustningen vid kontrollen inte uppfyller kraven för elek-  
     tromagnetisk kompatibilitet eller 
2.  erhålla ersättning för kostnader i samband med kontroll av  
     utrustning, om utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven för   
     elektromagnetisk kompatibilitet.  

 

4 § 

 

Genom paragrafen föreslås att en tillsynsmyndighet i det enskilda 

fallet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 
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föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterle-

vas. 

 

Enligt gällande rätt krävs för att tillsynsmyndigheten skall få vidta an-

givna åtgärder att ”det är påkallat från skyddssynpunkt”. 

 

När bestämmelsen infördes (jfr prop. 1992/93:47 s. 23) framhölls att 

tillämpningsområdet var inskränkt till de fall då ett ingripande var på-

kallat med hänsyn till de skadliga effekter som apparater som inte 

uppfyller gällande krav kan åstadkomma.  

 

Enligt Lagrådets mening var detta en väl motiverad begränsning av 

den angivna befogenheten. I remissen har inte anförts några sakliga 

skäl för att ta bort begränsningen. Mot denna bakgrund anser Lagrå-

det att begränsningen bör stå kvar. 

 

 


