
 

 

 

 

 

 

 

Lagrådets inverkan på genomfö-

rande av EU-direktiv i Sverige 

 

Kandidatuppsats i affärsjuridik (konstitutionell rätt) 

Författare:  Ludvig Brandt 

Handledare:  Anna Sellin 

Framläggningsdatum:  2012-05-14 

Jönköping maj 2012 



 

 

Kandidatuppsats i affärsjuridik (konstitutionell rätt) 

Titel: Lagrådets inverkan på genomförande av EU-direktiv i Sverige 

Författare: Ludvig Brandt 

Handledare: Anna Sellin 

Datum:  2012-05-14 

Ämnesord: Lagrådet, EU-direktiv, konstitutionell rätt, normprövning   

 

Sammanfattning 

Lagrådet utgör en del av den svenska normprövningen. Uppgiften det har är att för-

handsgranska lagförslag, för att säkerställa att de till exempel inte strider mot någon 

av Sveriges grundlagar. I och med att Sverige är med i EU måste hänsyn även tas till 

de rättsakter som EU utfärdar. Ett direktiv är ett exempel på en sådan rättsakt. Dess 

innehåll är bindande för medlemsländerna men det är upp till medlemsländerna att 

själva genomföra direktivet i sin nationella lagstiftning. Många av de lagförslag som 

den svenska regeringen sänder till Lagrådet handlar därför om genomförande av 

olika direktiv. Uppsatsen syftar till att undersöka vilken inverkan Lagrådet har på ge-

nomförande av direktiv.  

I uppsatsen jämförs lagrådsyttranden med propositioner för att på så vis söka svar på 

frågeställningen. Utredningen baseras på de synpunkter som Lagrådet anför i 

lagrådsyttrandena. Undersökningen pekar på att Lagrådet överlag har en stor inver-

kan på genomförande av direktiv. Endast cirka en tredjedel av de synpunkter som 

behandlats, bedöms ha saknat inverkan på den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. Ut-

fallet anses inte vara förvånande, då Lagrådets existens på något sätt förutsätter att 

det ska ha en stor inverkan.  

Den problematik som finns kring direktiv är att de ska genomföras inom en viss tids-

ram, vilket får till följd att regeringen ibland inte hinner genomföra de ändringar som 

Lagrådet föreslår, trots att den önskar det. Lagrådets synpunkter kan då tas i beak-

tande i en framtida utredning, för att där få effekt på slutprodukten. Därav före-

kommer också, vid ett fåtal tillfällen, en viss inverkan från Lagrådets sida. 
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Abstract 

The Council on Legislation (in Swedish: Lagrådet) is a part of the Swedish judicial review. 

The task it has is to preview legislation, to ensure that it doesn’t conflict with any of the 

Swedish constitution. The fact that Sweden is a member of the EU means that it also must 

consider the acts that derive therefrom. A directive is an example of such an act. Directives 

are binding on member states but it is up to the member states themselves to implement 

the directives into their national law. Many of the proposals that the Swedish government 

sends to the Council on Legislation is therefore about the implementation of various direc-

tives. The essay aims to investigate the Council on Legislation’s impact on the implementa-

tion of directives. 

The expressions made by the Council on Legislation are compared with the propositions 

made by the government. The study is based on the actual comments that the Council on 

Legislation states. This survey suggests that the Council on Legislation overall has a major 

impact, when it comes to implementation of directives. Only about a third of the com-

ments dealt with, is considered to have had no impact on the final legislative product. The 

outcome is not considered surprising, since the existence of the Council on Legislation it-

self implies that it has a big impact. 

The problems that exist around the directives are that they have to be implemented within 

a certain timeframe, with the result that the government may not have time to implement 

the changes proposed by the Council on Legislation, despite the wish. The Council on Leg-

islation’s comments can however be considered in a future investigation, and therefore 

have some effect on the final product later on. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När Sverige gick med i EU 19951 blev det en del av ett samarbete som idag har stor påver-

kan på europeiska medborgares liv. Medlemskapet är frivilligt men efter inträdet i unionen 

följer vissa förpliktelser för medlemsländerna. EU utfärdar olika rättsakter och ett exempel 

på en sådan är ett direktiv. Det räknas som en sekundär rättskälla och står därmed under 

fördrag men över nationell rätt, betraktat ur en rättshierarkisk synvinkel.2 Ett direktiv fast-

ställer vissa mål som medlemsländerna ska uppnå. För att uppnå målen krävs att medlems-

länderna själva genomför direktivet i sin nationella lagstiftning. Direktivets slutliga utform-

ning kan därför variera från land till land. Det är emellertid viktigt att den lagstiftning som 

ett medlemsland inför för att genomföra ett direktiv lever upp till de mål och minimikrav 

som formulerats i direktivet. Om ett medlemsland redan har tillfredsställande lagstiftning i 

enlighet med direktivet behövs ingen ny lagstiftning.3 

Om ett direktiv kräver en ny eller ändrad lagstiftning i Sverige är det på regeringens ansvar 

att se till att så sker. Även om Sverige är bundet av direktivets innehåll är det av vikt att för-

slaget som regeringen lämnar till riksdagen, en proposition, är kvalitetssäkrad innan den 

träder ikraft. Det ligger i Sveriges direkta intresse som nation och medborgarnas indirekta 

intresse att ny eller ändrad lagstiftning inte strider mot någon av våra fyra grundlagar, ef-

tersom de utgör grunden i det svenska rättsväsendet. Grundlagarnas tyngd bekräftas av den 

omständliga procedur som krävs för att ändra dem.4 Bortsett från hänsynen till grundlagar-

na kan det finnas andra omständigheter som gör att ett förslag bör granskas närmare innan 

det träder ikraft. 

Sveriges normprövning har sin grund i 11 kap. 14 § regeringsformen (1974:152) (RF) som 

ger domstolar en möjlighet att bortse från lagar som strider mot överordnad lagstiftning. 

                                                 

1 http://ec.europa.eu/sverige/eu_facts/sweden_in_eu/index_sv.htm senast uppdaterad: 2011-11-17, hämtad: 
2012-03-28. 

2 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EU-rattsliga-principer/ sen-
ast uppdaterad: 2012-01-02, hämtad: 2012-03-28. 

3 http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/Sa-blir-EU-lag-
svensk-lag/ senast uppdaterad: 2012-01-02, hämtad: 2012-03-28. 

4 8 kap. 14-18 §§ RF. 
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Denna möjlighet finns även för andra offentliga organ enligt 12 kap. 10 § RF. Som ett 

komplement till dessa huvudregler ska det enligt 8 kap. 20 § RF finnas ett lagråd som rege-

ringen kan inhämta yttranden från enligt 8 kap. 21 § RF. Regeringen är dock inte bunden av 

de rekommendationer som Lagrådet avger. Det är med andra ord inte säkert att Lagrådet 

får någon inverkan på den slutgiltiga lagstiftningsprodukten eller att de ens ges tillfälle att 

yttra sig. 

Lagrådets existens, utformning och arbetsuppgifter har varit föremål för diskussion under 

en längre tid, då organet funnits ända sedan 19095. Vad som inte har utretts är vilken inver-

kan Lagrådets yttranden har haft på ett specifikt rättsområde. Många av de yttranden som 

Lagrådet lämnar avser EU-rätt och då ofta genomförande av direktiv.6 En intressant fråga 

att utreda är därför vilken inverkan Lagrådets yttranden har haft på genomförande av EU-

direktiv. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilken inverkan Lagrådets yttranden har på genom-

förande av EU-direktiv i Sverige. Med inverkan avses i denna uppsats i vilken utsträckning 

Lagrådets synpunkter får effekt på de slutgiltiga lagstiftningsprodukterna. Undersökningen 

tar sikte på de tio senaste åren. Tidsbegränsningen motiveras med att författaren vill för-

medla en aktuell bild av rättsläget.  

Endast Lagrådets yttranden kring genomförande av EU-direktiv behandlas. De yttranden 

som då berörs är yttranden där texten ”genomförande av ett visst direktiv” anges i rubriken 

för yttrandet. Visserligen kan även andra yttranden avse genomförande av direktiv men på 

grund av risken att de också innehåller annat material utesluts de. Vidare bör nämnas att 

yttranden som på intet sätt ger rekommendationer, utan godkänner förslaget så som det är 

skrivet, utelämnas då de inte är av värde för syftet. Likaså bortses från rena språkliga syn-

punkter från Lagrådets sida, då uppsatsens begränsade omfattning omöjliggör en fullstän-

dig granskning. På grund av detta måste ett urval göras i enlighet med vad som är mest vä-

sentligt för framställningen. 

                                                 

5 SOU 2007:85 s. 45. 

6 Danelius SvJT 2004 s. 29. 
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Andra institutioners inverkan på genomförande av EU-direktiv behandlas ej. Därmed ute-

sluts domstolars normkontroll enligt 11 kap. 14 § RF och övriga organs normkontroll enligt 

12 kap. 10 § RF från denna uppsats. 

1.3 Metod och material 

För att kunna besvara syftet granskas först Lagrådets historik, organisation och funktion. 

Här utreds vad som finns återgett om Lagrådet i lagstiftningen. Material inhämtas även från 

förarbeten och doktrin. Motiveringen till denna arbetsordning är att den följer den rättshie-

rarki som anses vara allmänt erkänd. Den innebär att lagtext, förarbeten, praxis och doktrin 

studeras i enlighet med deras olika rättskällevärden.7 Lagtext väger till exempel tyngre än 

doktrin. Vad gäller rättskällehanteringen kring uppsatsens EU-rättsliga material, värderas de 

europeiska rättskällorna högst.   

Uppsatsens huvudsakliga frågeställning utreds genom att de yttranden som Lagrådet avgett 

på rättsområdet jämförs med den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. För att undersöka 

huruvida den gällande lagstiftningen tagit någon hänsyn till Lagrådets rekommendationer 

studeras förarbeten. I och med att ett lagrådsyttrande inte innehåller en sammanfattande 

kommentar kring ett lagförslag har författaren undersökt yttrandena del för del och sedan 

jämfört med propositionernas motsvarande delar. Undersökningen grundar sig på de delar 

som författaren finner intressanta för framställningen. 

För att ge en mer konkret bild av vilken inverkan Lagrådet har haft vid genomförandet av 

ett visst direktiv arbetar författaren utifrån en egen framtagen bedömningsgrund. Den in-

nebär att Lagrådets olika synpunkter på genomförandet av ett visst direktiv graderas enligt 

följande: 

Stor inverkan –  Lagrådets synpunkt får fullständig effekt på den slutgiltiga lagstift-

ningsprodukten. 

Viss inverkan – Lagrådets synpunkt får ingen omedelbar effekt på den slutgiltiga lag-

stiftningsprodukten men möjlighet finns till en framtida effekt.  

Ingen inverkan – Lagrådets synpunkt saknar helt effekt på den slutgiltiga lagstift-

ningsprodukten. 

                                                 

7 Bernitz m.fl., Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts Juridik 2010, s. 27-28. 
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Orsaken till att arbeta utifrån den nyss nämnda skalan är att den på ett lättöverskådligt sätt 

beskriver den variation av inverkan som kan finnas. När undersökningen är klar samman-

ställs ett resultat, vilket ligger till grund för den avslutande diskussionen.  

Uppsatsens validitet bedöms vara tillfredsställande. Att jämföra lagrådsyttranden med pro-

positioner ger en bra bild av vilken effekt Lagrådets synpunkter har på den slutgiltiga lag-

stiftningsprodukten, varför den valda undersökningsmetoden får sägas mäta det den avser 

att mäta. 

Uppsatsens reliabilitet kan diskuteras. Det är omöjligt att ge en heltäckande bild av Lagrå-

dets inverkan på genomförande av EU-direktiv. Så som avgränsningen är formulerad, be-

handlar uppsatsen endast de yttranden som i rubriken anger att de avser genomförande av 

ett visst direktiv. Det kan således finnas andra yttranden som också avser genomförande av 

direktiv, trots att det inte framgår av rubriken. Om även dessa behandlas, är det möjligt att 

utfallet blir annorlunda. I ett lagrådsyttrande förekommer en mängd synpunkter och förfat-

taren har gjort urvalet av dessa i enlighet med vad som ansetts vara mest relevant för syftet. 

Det är inte säkert att andra författare skulle göra samma urval. Värderingen som görs av 

alla synpunkter är förhållandevis pålitlig. Eftersom det skiljer så pass mycket mellan de 

olika måtten skapas gynnsammare förutsättningar för att göra en korrekt bedömning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att uppsatsen snarare bör ger en ledning till vilken effekt 

Lagrådets synpunkter kan få på genomföranden av olika EU-direktiv, än ett absolut tillför-

litligt resultat. Frågeställningar som kan vara av intresse för framtida rapporter är vilken in-

verkan Lagrådet har på andra rättsområden samt, om utrymme finns, göra en mer fullstän-

dig utredning kring den här uppsatsens syfte.  

1.4 Disposition 

För att ge läsaren en uppfattning om ämnet ges först en allmän redogörelse för Lagrådets 

historik, organisation och funktion. Sedan följer ett avsnitt om direktiv, där karaktärsdragen 

samt de metoder som finns för att genomföra dem återges. Därefter granskas de syn-

punkter som Lagrådet avgett avseende genomförande av direktiv i Sverige samt vilken hän-

syn som tagits till synpunkterna. Av pedagogiska skäl samlar författaren alla synpunkter in-

nan år 2008 under en egen rubrik, då antalet intressanta synpunkter under den tidsperioden 

är förhållandevis få.   
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Resultatet av vad som ovan sagts ligger i sin tur till grund för analysen, där författarens 

egna åsikter och tankar kommer till uttryck. De viktigaste slutsatserna sammanfattas avslut-

ningsvis under en egen rubrik.  



  

 
6 

2 Lagrådet 

2.1 Historik 

Till en början var det Högsta domstolens uppgift att granska lagförslag. Samma år som Re-

geringsrätten bildades, år 1909, övertogs granskningen av ett nybildat organ, Lagrådet.8 Det 

bestod av tre justitieråd och ett regeringsråd.9 

Fram till år 1970 var lagrådsgranskningen obligatorisk. Därefter blev den fakultativ, vilket 

med andra ord betyder valfri. Detta system inrättades för att lätta på Lagrådets arbets-

börda.10 Ytterligare förändringar kom år 1979. Dessa innebar i korthet att lagrådsgransk-

ningen förblev fakultativ men att regeringen vid särskilda fall ”borde” inhämta ett yttrande 

från Lagrådet.11 

Lagrådsgranskningen förblev fakultativ ända fram till regeringsformens nuvarande utform-

ning. Den 1 januari år 2011 ändrades lagtexten på så vis att granskningen återigen blev ob-

ligatorisk. Ändringen motiverades av att den fakultativa regeln i praktiken redan tillämpades 

som en obligatorisk regel.12 

En annan viktig ändring som skedde i samband med bytet från fakultativ till obligatorisk 

lagrådsgranskning var avskaffandet av det så kallade viktighetskriteriet. Innebörden av kri-

teriet var att yttrande kring lagförslag endast skulle inhämtas om lagen var viktig för en-

skilda eller från allmän synpunkt. I och med avskaffandet underströks Lagrådets betydelse, 

då det skulle höras även i ärenden som inte var fullt så viktiga.13   

                                                 

8 SOU 2007:85 Olika former av normkontroll s. 45.  

9 Algotsson SvJT 2009 s. 166.  

10 Algotsson SvJT 2009 s. 167. 

11 SOU 2007:85 s. 46. 

12 SOU 2007:85 s. 54. 

13 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag s. 143. 
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2.2 Organisation 

Lagrådet omnämns i två olika lagar, dels i RF, där de grundläggande bestämmelserna finns, 

dels i lagen (2003:333) om lagrådet där Lagrådets sammansättning återges. Under denna 

rubrik behandlas hur Lagrådets organisation ser ut. 

Endast vissa personer är behöriga att sitta i Lagrådet. Ett exempel på en behörig person är 

ett justitieråd. Antalet samtidigt tjänstgörande justitieråd får uppgå till sex stycken.14 Leda-

möterna i Lagrådet sitter i avdelningar, av vilka det får finnas minst en och högst fyra.15 Det 

får sitta högst tre ledamöter i varje avdelning, undantag finns dock för särskilda fall.16 

Varje avdelning ska bestå av justitieråd både från Högsta domstolen och Högsta förvalt-

ningsdomstolen. Det måste finnas minst ett aktivt justitieråd i Lagrådet, annars accepteras 

pensionerade sådana. Vid sidan av justitieråden får högst en annan lagfaren person ingå i en 

avdelning.17 Personer som är ordförande i någon avdelning på Högsta domstolen eller 

Högsta förvaltningsdomstolen kan inte utses till ledamöter i Lagrådet.18  

Regeringen är det organ som, inom ramarna för vad som ovan sagts, beslutar hur Lagrådet 

ska vara utformat under en viss tidsperiod. Regeringen beslutar både hur många avdelning-

ar som ska finnas och under vilka tidsperioder avdelningarna ska verka.19 

Förslag finns om att förstärka Lagrådets organisation genom en juridisk kanslifunktion, för 

att uppnå en högre granskningskvalitet och förkorta arbetsprocesserna. Hur förstärkningen 

ska åstadkommas är ännu inte klarlagt.20 

2.3 Funktion 

Att det ska finnas ett lagråd som ska kunna lämna yttranden över lagförslag är en grund-

lagsstadgad bestämmelse.21 Förutom regeringen, kan riksdagsutskott tillfråga Lagrådet om 

                                                 

14 2 § lag (2003:333) om lagrådet. 

15 3 § lag (2003:333) om lagrådet. 

16 4 § lag (2003:333) om lagrådet. 

17 5 § lag (2003:333) om lagrådet. 

18 6 § lag (2003:333) om lagrådet. 

19 7 § lag (2003:333) om lagrådet. 

20 Prop. 2009/10:80 s. 144. 
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det anses vara behövligt.22 Det finns vissa situationer där Lagrådet ska tillfrågas. Lägg här 

märke till att formuleringen ändrats, då det tidigare varit fråga om bör.23  

Ett yttrande ska inhämtas innan riksdagen beslutar om: 

1. grundlag om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa lik-
nande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt tekniska upptagningar, 

2. lag om begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar, 

3. lag som avses i 2 kap. 14–16 §§, 20 § eller 25 §, 

4. lag om behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad, 

5. lag om kommunal beskattning eller lag som innebär åligganden för kommunerna, 

6. lag som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 eller lag som avses i 11 eller 12 kap., eller 

7. lag som ändrar eller upphäver en lag enligt 1–6.24 

Trots att det enligt ovan är uttryckt att ett yttrande vid vissa situationer ska inhämtas finns 

det undantag där regeringen kan underlåta att inhämta ett yttrande från Lagrådet. Regering-

en ska i sådant fall redovisa skälen till varför den valt att inte inhämta ett yttrande. De fall 

då det anses vara berättigat att inte tillfråga Lagrådet är dels om granskningen skulle vara 

betydelselös på grund av frågans natur, dels om tillfrågningen skulle förhala lagstiftnings-

processen och därigenom orsaka allvarlig skada. Det kan ifrågasättas om det är terminolo-

giskt korrekt att fortfarande benämna Lagrådets granskning som obligatorisk, då vad som 

nu sagts pekar på att den är frivillig. En djupare diskussion kring detta ryms dock inte inom 

uppsatsens syfte. Det faktum att Lagrådet inte beretts yttra sig över ett lagförslag utgör inte 

hinder för tillämpning av lagen.25 

Om regeringen eller ett riksdagsutskott väljer att höra Lagrådet i ett ärende upprättar de en 

så kallad lagrådsremiss, vilket i grund och botten är det förslag som de vill få respons på. 

Efter att Lagrådet gjort en inledande granskning av remissen, hålls en föredragning.26 Syftet 

                                                                                                                                               

21 8 kap. 20 § RF. 

22 8 kap. 21 § 1 st. RF. 

23 Se rubrik 2.1 Historik. 

24 8 kap. 21 § 2 st. RF. 

25 8 kap. 21 § 3 st. RF. 

26 Pripp SvJT 2009 s. 205. 
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med denna är att diskutera förslaget, för att på så vis komma fram till åsikter och tankar 

som sedan ska utgöra underlag för det yttrande som ska avges.27  

Lagrådet har en särskild arbetsinstruktion. Granskningen som det utför ska grundas på föl-

jande punkter: 

1. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt, 

2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, 

3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav, 

4. om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts, och 

5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.28 

Även om alla punkter i ovanstående lista ska beaktas bör sägas att den första, om ett för-

slags grundlagsenlighet är mer central än de övriga. Här ska till exempel de lagstiftningsbe-

stämmelser som finns i regeringsformens 8 kap. beaktas för att se om hinder för genomfö-

rande av förslaget föreligger.29 En annan vanlig del av granskningen är den om förslagets 

utformning. Lagrådets yttranden innehåller så gott som alltid förslag på språkliga korrige-

ringar och det kan vara fråga om allt från olämpliga formuleringar till konstiga ordnings-

följder.30  

De yttranden som Lagrådet avger är inte bindande för varken regeringen eller ett riksdags-

utskott.31 Det är med andra ord inte säkert att de rekommendationer som Lagrådet framför 

får någon faktisk effekt på den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. Lagrådets yttranden kan 

med andra ord betecknas som rådgivande.32 

                                                 

27 Pripp SvJT 2009 s. 206. 

28 8 kap. 22 § RF. 

29 Pripp SvJT 2009 s. 206-207. 

30 Pripp SvJT 2009 s. 208. 

31 8 kap. 21 § 3 st. RF. 

32 Prop. 2009/10:80 s. 141. 
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3 Genomförande av EU-direktiv i Sverige 

3.1 Direktiv i allmänhet 

EU:s grundfördrag33 utgör grundbultarna i den europeiska rättsordningen. Fördragen ingår 

i primärrätten, vilket betyder att de har företräde framför övrig lagstiftning.34 Ett av de vik-

tigare fördragen är den om europeiska unionens funktion. Däri anges och förklaras de 

rättsakter som EU är behöriga att anta. Förutom direktiv, som kommer studeras närmare i 

denna uppsats, består EU:s juridiska instrument av förordningar, beslut, rekommendation-

er och yttranden.35 

Direktiv är bindande för de medlemsländer, till vilka det är riktat, men det är upp till varje 

medlemsland att genomföra direktiven i sin nationella lagstiftning. Medlemsländerna måste 

dock ta hänsyn till de mål och minimikrav som framställs i direktiven.36 

Ett direktiv innehåller ett sista datum för när direktivet ska vara implementerat i den nat-

ionella lagstiftningen.37 Medlemsländerna måste således sträva efter att hålla sig inom den 

givna tidsramen. Konsekvensen av att inte genomföra direktivet på rätt sätt, i rätt tid eller 

inte alls blir att direktivet gäller istället för den nationella lagstiftningen. Att direktivet får 

företräde framför ett medlemslands egen lagstiftning brukar benämnas som att direktivet 

har en direkt effekt.38 Här är det viktigt att skilja på horisontell direkt effekt och vertikal di-

rekt effekt. Horisontell direkt effekt betyder att en enskild kan hävda en EU-rättslig grund 

gentemot en annan enskild. Vertikal direkt effekt betyder att en rättighet kan göras gällande 

mot någon som inte står på samma nivå. Det innebär att en enskild kan hävda sin rätt 

                                                 

33 Fördraget om Europeiska Unionen (C 115/13) och Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (C 
115/47). 

34 Bernitz, U. & Kjellgren, A, Europarättens grunder, Norstedts juridik 2007, s. 25. 

35 Art. 288 (1) fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

36 Art. 288 (3) fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

37 Art 297 (2) fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

38 Bernitz, U. & Kjellgren, A, Europarättens grunder, Norstedts juridik 2007, s. 80. 
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gentemot till exempel ett medlemsland.39 Vad gäller direktiv är det fråga om endast vertikal 

direkt effekt.40 

3.2 Metoder för genomförande av direktiv 

Vid genomföranden av direktiv i svensk rätt finns det två metoder som vanligen brukar an-

vändas. Det rör sig dels om transformering, dels om inkorporering. Transformering inne-

bär att direktivet förs in i svensk rätt genom att direktivets innehåll kommer till uttryck i fö-

reskrifter. Vid transformering är det möjligt att formuleringarna i föreskrifterna skiljer sig 

från direktivets formuleringar. När ett direktiv genomförs med hjälp av inkorporering, 

översätts istället direktivet ordagrant. Att använda en metod kan ofta vara otillräckligt, var-

för en kombination av de båda är vanligt förekommande. Att till exempel enbart använda 

sig av inkorporering kan medföra att vissa delar av ett direktiv kommer till uttryck i svensk 

rätt, trots att det varken är önskvärt eller nödvändigt. Likaså kan det finnas delar i ett direk-

tiv som bör översättas ordagrant, varför enbart metoden transformering ej bör användas 

vid sådana situationer.41   

                                                 

39 Bernitz, U. & Kjellgren, A. Europarättens grunder, Norstedts juridik 2007, s. 79. 

40 Bernitz, U. & Kjellgren, A. Europarättens grunder, Norstedts juridik 2007, s. 81. 

41 Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter s. 70-71. 
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4 Lagrådets yttranden avseende genomförande av EU-

direktiv 

4.1 Innan år 2008 

4.1.1 Lagrådets yttranden 

I slutet av 2003 fick Lagrådet chansen att yttra sig om ett förslag42 som avsåg genomföran-

det av sparandedirektivet43. Lagrådet ställde sig tveksam till regeringens val av metod för att 

genomföra direktivet. Regeringen hade i lagrådsremissen valt inkorporering som metod 

medan Lagrådet förespråkade transformering. Lagrådet motiverade detta med att reglering-

en, till skillnad från i många andra fall, skulle få stor betydelse även för enskilda personer. 

Vidare förklarade Lagrådet att en inkorporering möjligen inte var tillräckligt för att uppnå 

direktivets alla mål. Förståelse visades ändå för regeringens val, då tidsramen för att genom-

föra direktivet var väldigt snäv. Lagrådet ansåg ändock att en transformering var att före-

dra, den korta tidsfristen till trots.44  

Regeringen höll i sin proposition med Lagrådet om att transformering hade varit en bättre 

metod men med hänvisning till tidspressen sågs ingen annan utväg än att tillämpa den från 

början föreslagna metoden, inkorporering. Regeringen lovade dock att på sikt undersöka 

hur direktivet skulle kunna genomföras på ett bättre sätt.45 

År 2007 yttrade sig Lagrådet om genomförandet av ekodesigndirektivet46. Lagrådet ifråga-

satte en i lagrådsremissen47 föreslagen bestämmelse om utländska myndigheters tillgång till 

dokumentation i Sverige. Lagrådet var av åsikten att en svensk tillsynsmyndighet borde till-

                                                 

42 Lagrådsremiss - Genomförande av rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från spa-
rande i form av räntebetalningar, 9 oktober 2003, Finansdepartementet. 

43 Direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetal-
ningar. 

44 Lagrådet, yttrande Genomförande av sparandedirektivet s. 2-3, 2003-10-10. 

45 Prop. 2003/04:24 Skatteadministrativt samarbete i EU s. 11. 

46 Direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för 
energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG. 

47 Lagrådsremiss - Genomförande av ekodesigndirektivet, 4 oktober 2007, Näringsdepartementet. 
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godose utländska myndigheter med sådan dokumentation. Regeringen ombads därför att se 

över möjligheten att införa en sådan ordning i bestämmelsen, eftersom det inte framgick av 

bestämmelsens formulering i lagrådsremissen.48 

Regeringen ansåg att det var tveksamt om Lagrådets önskemål var förenligt med direktivets 

bestämmelser. Vidare menade regeringen att då en utländsk myndighet endast har rätt att 

begära ut dokumentation och ingenting annat, vore en svensk tillsynsmyndighet överflödig. 

Regeringen bortsåg därför från Lagrådets rekommendation i det fallet.49 

4.1.2 Kommentar 

Vad gäller sparandedirektivet påpekade Lagrådet att regeringen valt en olämplig metod för 

att genomföra direktivet. Regeringen kunde dock inte följa Lagrådets rekommendation om 

att byta metod på grund av tidsbrist. Däremot ansåg regeringen att rekommendationen som 

sådan var bra och att en undersökning om hur direktivet skulle kunna genomföras på ett 

bättre sätt var att vänta i framtiden. Lagrådets synpunkt kan därför sägas ha fått en viss in-

verkan, då det är möjligt att synpunkten får genomslag i en framtida utredning. 

Vid genomförandet av ekodesigndirektivet fick Lagrådet ej gehör för sin synpunkt kring 

bestämmelsen om utländska myndigheters tillgång till dokumentation i Sverige. Där sakna-

des således inverkan från Lagrådets sida. 

4.2 År 2008 

4.2.1 Lagrådets yttranden 

I början av år 2008 beslöt regeringen att sända ett förslag50 till Lagrådet, vilket handlade om 

genomförandet av det nya maskindirektivet51. Lagrådet inledde sitt yttrande52 med att fram-

hålla att regeringens valda lagstiftningsmetod uteslöt en materiell granskning från Lagrådets 

sida. Problemet var att regeringen inte föreslagit några nya materiella regler i syfte att upp-

                                                 

48 Lagrådet, yttrande Genomförande ekodesigndirektivet s. 4, 2007-10-11. 

49 Prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet s. 40. 

50 Prop. 2007/08:65 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m. s. 121 (bilaga 8). 

51 Direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbet-
ning). 

52 Lagrådet, yttrande Genomförande av det nya maskindirektivet m.m., 2008-02-13. 
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fylla direktivet. Istället förespråkades att Arbetsmiljöverket skulle meddela nödvändiga fö-

reskrifter när det behövdes. Lagrådet poängterade att den valda metoden skulle användas 

endast undantagsvis, då den hindrar Lagrådet och riksdagen från att medverka i normgiv-

ningsprocessen. Samtidigt poängterades att det ur en EU-rättslig synvinkel inte fanns hin-

der mot att tillämpa metoden. 

Regeringen förstod Lagrådets synpunkter men valde trots det att fullfölja förslaget. De skäl 

som redovisades för fullföljandet var bland annat att reglerna på arbetsmiljöområdet i stor 

utsträckning redan fastställdes av en förvaltningsmyndighet. Dessutom ansåg regeringen att 

direktivets komplicerade regler inte var lämpade för en normal lagreglering.53  

Inte långt efter Lagrådets uttalande om maskindirektivet fick det en ny lagrådsremiss54 att 

uttala sig om. Det direktiv55 som skulle genomföras denna gång var det om tredjelands-

medborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. I sitt yttrande56 anförde Lagrådet många 

språkliga justeringar, vilka lämnas utanför denna uppsats. Däremot gavs en intressant 

kommentar kring en paragraf i förslaget till lag om godkännande för forskningshuvudmän 

att ta emot gästforskare.57 Lagrådet tolkade paragrafen som att den ger regeringen, eller en 

underställd myndighet, bemyndigande att utfärda verkställighetsföreskrifter. Den kompe-

tensen har regeringen genom grundlagen, likaså möjligheten att subdelegera kompetensen.58 

På grund av detta såg inte Lagrådet nyttan med paragrafen.59 

Regeringen höll med Lagrådet i sak men vidhöll att paragrafens syfte likväl var fördelaktigt 

ur en informativ synvinkel. Paragrafen fick därför kvarstå i ett upplysningssyfte.60 

                                                 

53 Prop. 2007/08:65 s. 15. 

54 Lagrådsremiss - Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares in-
resa och vistelse i forskningssyfte, 14 februari 2008, Utbildningsdepartementet. 

55 Direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa 
och vistelse i forskningssyfte. 

56 Lagrådet, yttrande Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse 
i forskningssyfte, 2008-02-22. 

57 Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare. 

58 8 kap. 7 § RF och 8 kap. 11 § RF. 

59 Lagrådet, yttrande Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse 
i forskningssyfte s. 6, 2008-02-22. 

60 Prop. 2007/08:74 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares 
inresa och vistelse i forskningssyfte s. 32. 
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I oktober yttrade sig Lagrådet om genomförandet av det tredje penningtvättsdirektivet61. 

Två nya lagar föreslogs för att genomföra direktivet i svensk rätt. Lagrådet ställde sig tvek-

sam till en uppdelning och ansåg att genomförandet skulle ske med endast en lag. En upp-

delning kunde vara acceptabel om det fanns mycket starka skäl för det. Lagrådet menade 

dock att det inte fanns tillräckligt starka skäl för att ha en sådan uppdelning. Likaså påtala-

des att en sammanslagning av de två föreslagna lagarna kunde göras utan några större pro-

blem.62 

Regeringen delade Lagrådets åsikt om att det var lämpligare att endast använda sig av en lag 

för att genomföra direktivet. Bestämmelserna i den ena lagen flyttades därför över till den 

andra lagen, där de kom till uttryck i ett eget kapitel.63 

4.2.2 Kommentar 

Vid granskningen av genomförandet av det nya maskindirektivet påpekade Lagrådet att den 

metod som valts för att lösa normgivningen skulle användas endast vid undantagsfall. För-

fattaren bedömer att Lagrådet i det fallet inte gör någon invändning mot regeringens för-

slag. Förslaget underkänns inte men konsekvenserna påtalas, likaså att metoden bör tilläm-

pas endast vid undantagsfall. Synpunkten är svår att bedöma. För att Lagrådet ska anses ha 

någon inverkan på en slutgiltig lagstiftningsprodukt bör det de facto föreslå någon form av 

ändring eller helt underkänna ett förslag. Synpunkten kan därför inte anses utgöra en sådan 

synpunkt som författaren, enligt den bedömningsgrund som framställts i metoden, menar 

har effekt på den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. 

Vad gäller genomförandet av direktivet om tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i 

forskningssyfte menade Lagrådet att det i lagrådsremissen fanns en föreslagen normgiv-

ningsbestämmelse som var överflödig. Regeringen förstod Lagrådets synpunkt men valde 

ändå att behålla bestämmelsen i ett upplysningssyfte. Synpunkten fick därmed ingen effekt 

på den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. 

                                                 

61 Direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används 
för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

62 Lagrådet, yttrande Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet s. 2, 2008-10-28. 

63 Prop. 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet s. 203. 
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Den synpunkt som Lagrådet framförde kring genomförandet av det tredje penningtvättsdi-

rektivet, om att två lagar skulle slås samman, följdes av regeringen. Synpunkten fick därmed 

stor inverkan på den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. 

4.3 År 2009 

4.3.1 Lagrådets yttranden 

Under år 2009 kommenterade Lagrådet ett flertal förslag som avsåg genomförande av di-

rektiv. Under denna rubrik kommer de förslag där Lagrådet haft mest synpunkter att berö-

ras. 

I början av februari blev Justitiedepartementet klar med sin lagrådsremiss64 som gällde ge-

nomförandet av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare65. 

Lagrådet anförde att det hindrades göra en fullständig granskning av förslaget. Anledningen 

var att förslaget som presenterats inte uppfyllde direktivets mål fullt ut. Istället skulle kom-

pletteringar göras senare genom till exempel en, av regeringen, utfärdad förordning. Ge-

nomförandet stod emellertid ej i strid med EU-rättsliga bestämmelser, varför Lagrådet inte 

hade någon egentlig invändning mot upplägget. Den första konkreta rekommendationen 

som lämnades var att ett stycke i en paragraf skulle slopas. Stycket ifråga gav regeringen en 

möjlighet att besluta om undantag från ett krav på underrättelse, som behandlats tidigare i 

samma paragraf. Lagrådet tolkade formuleringen som att kravet på underrättelse ibland 

kunde bortses ifrån. Problemet var att motsvarande bestämmelse i direktivet inte var ut-

format på det viset. Enligt direktivet fanns ingen situation där kravet på underrättelse 

kunde förbises. Eftersom det föreslagna stycket inte stämde överens med direktivets inne-

håll samt att regeringen redan har sådan kompetens som anges i texten, ansåg Lagrådet att 

stycket skulle tas bort.66 

Vidare ansåg Lagrådet att ett stycke som reglerade anmälningsskyldighet kunde avvaras. 

Orsaken var att den myndighet som skulle ta emot anmälningen enligt föreslagen lagtext, 

                                                 

64 Lagrådsremiss - Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare, 5 feb-
ruari 2009, Justitiedepartementet. 

65 Direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. 

66 Lagrådet, yttrande Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare s. 3-4, 2009-02-
17. 
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också var den myndighet som skulle besluta i frågan. Om anmälningsmyndigheten var den-

samma som beslutsmyndigheten, fanns inget behov av en reglering av anmälningsskyldig-

heten enligt Lagrådets mening.67 

Regeringen höll inte med Lagrådet om att stycket om kravet på underrättelse kunde slopas. 

På grund av paragrafens natur menade regeringen att bemyndigandet i stycket inte kunde 

anses falla in under regeringens restkompetens.68 Däremot instämde regeringen med Lagrå-

det vad gäller existensen av stycket om anmälningsskyldigheten. På grund av att stycket inte 

ansågs vara nödvändigt, plockades det bort.69    

I april skickade Utrikesdepartementet en lagrådsremiss70 till Lagrådet, vars syfte var att ge-

nomföra tjänstedirektivet71. I remissen föreslogs en rad lagändringar och de ändringar som 

Lagrådet kommenterade mest redogörs för nedan. 

Genom att nämna direktivets viktigaste principer i en inledande paragraf menade Utrikes-

departementet att principerna då också genomförs. Lagrådet invände att det inte räcker 

med att nämna principerna för att de ska genomföras och ställde sig därför frågande till om 

texten om principerna behövdes. Lagrådet ansåg i vart fall att principförklaringarna skulle 

flyttas och omformuleras.72 

En annan synpunkt Lagrådet framförde var att en informationsbestämmelse i en föreslagen 

lag var formulerad på olika sätt på olika ställen i lagen. Lagrådet betonade vikten av att vara 

konsekvent i formuleringarna, för att undvika oklarheter och missförstånd.73  

Sedan diskuterade Lagrådet två olika förfaranden, dels huvudregeln tyst beviljande, dels al-

ternativet dröjsmålstalan. Vad de olika förfarandena innebär ska inte beskrivas mer än att 

de handlar om förvaltningsrätt och mer specifikt när en myndighet underlåter att meddela 

                                                 

67 Lagrådet, yttrande Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare s. 5, 2009-02-
17. 

68 Prop. 2008/09:157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare s. 
26. 

69 Prop. 2008/09:157 s. 27. 

70 Lagrådsremiss - Genomförande av tjänstedirektivet, 8 april 2009, Utrikesdepartementet. 

71 Direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden. 

72 Lagrådet, yttrande Genomförande av tjänstedirektivet s. 2-3, 2009-04-28. 

73 Lagrådet, yttrande Genomförande av tjänstedirektivet s. 5, 2009-04-28. 
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beslut i tid. Vad som är mer intressant att undersöka är vad Lagrådet hade för konkret åsikt 

i ämnet och hur denna sedan följdes upp av regeringen. Lagrådet var av åsikten att 

dröjsmålstalan var att föredra framför tyst beviljande. Liksom andra länder inom EU redan 

gjort, borde Sverige införa dröjsmålstalan på ett bredare plan inom förvaltningsrätten. 

Lagrådet förklarade dock att det var medvetet om att en sådan utredning inte kunde rym-

mas i förevarande förslag men föreslog att det hela skulle tas upp i en annan utredning.74 

Regeringen följde Lagrådets råd om att flytta principförklaringarna till ett lämpligare ställe 

och stycket formulerades också i enlighet med Lagrådets förslag, för att på ett bättre sätt 

genomföra direktivet.75 

Vad gällde de formuleringar som ansetts vara inkonsekventa anförde regeringen att inkon-

sekvensen berodde på att formuleringarna syftade till skilda bestämmelser. Vidare sades att 

även om bestämmelserna är närliggande och därmed snarlikt formulerade, är det av vikt att 

skilja på bestämmelserna. Regeringen beslutade därför att ej följa Lagrådets åsikt i den här 

frågan och påpekade att de skilda uttrycken accepterats tidigare av både riksdagen och 

Lagrådet.76  

Slutligen ska undersökas vad regeringen hade att säga om de två förfaranden som Lagrådet 

kommenterat. Regeringen menade att det faktiskt inte var nödvändigt att ha två förfaran-

den, men medgav att det vid vissa situationer kunde vara berättigat att frångå huvudregeln. 

Vidare påpekades att det i Sverige inte finns någon allmän rätt till dröjsmålstalan, men att 

andra alternativ finns. Regeringen avslutade sedan med att klargöra vad den pågående ut-

redningen om förvaltningsrätten handlade om, samt att frågan om dröjsmålstalan kunde bli 

aktuell att behandla där.77  

4.3.2 Kommentar 

Vad gäller direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare ska två synpunkter 

bedömas. Den första avser Lagrådets rekommendation om att slopa ett stycke som inte an-

sågs vara förenligt med direktivet. Dessutom menade Lagrådet att stycket gav uttryck för 

                                                 

74 Lagrådet, yttrande Genomförande av tjänstedirektivet s. 6-8, 2009-04-28. 

75 Prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet s. 77. 

76 Prop. 2008/09:187 s. 149. 

77 Prop. 2008/09:187 s. 90. 
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en kompetens som regeringen redan hade. Regeringen höll inte med Lagrådet och hävdade 

att kompetensen som angavs i stycket, var av sådan art att den krävde ett eget stycke. Syn-

punkten fick därmed ingen inverkan på den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. Den andra 

synpunkten som Lagrådet framförde berörde ett stycke om anmälningsskyldighet. Stycket 

ansågs vara onödigt, då det framgick av ett annat stycke till vilken myndighet anmälan 

skulle ske. Regeringen delade den uppfattningen och tog bort stycket, varför Lagrådets 

synpunkt där fick en stor inverkan på den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. 

Vid genomförandet av tjänstedirektivet hade Lagrådet ett antal synpunkter. Inledningsvis 

påpekades att det var otillräckligt att, i lagtexten, endast nämna direktivets viktigaste princi-

per för att de skulle anses vara genomförda. Lagrådet önskade även att principförklaringar-

na skulle flyttas och omformuleras. Regeringen följde Lagrådets önskemål, varför den syn-

punkten fick stor inverkan på den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. En annan synpunkt 

som framfördes var att en informationsbestämmelse som fanns på flera ställen i förslaget 

var inkonsekvent formulerad. Lagrådet rekommenderade regeringen att vara konsekvent. 

Regeringen invände att de olika formuleringarna syftade till skilda bestämmelser och att det 

var av vikt att skilja på bestämmelserna. Synpunkten fick därför ingen inverkan på den slut-

giltiga lagstiftningsprodukten i det fallet. Lagrådet förde även en diskussion kring dröjsmål-

stalan samt tyst beviljande. Lagrådet menade att dröjsmålstalan var det mest lämpliga förfa-

randet samt att en utredning kring detta var att önska. Regeringen noterade Lagrådets syn-

punkt och svarade att synpunkten kunde komma att behandlas i en senare utredning. Syn-

punkten får därför anses ha haft en viss inverkan, då den kan komma att få effekt så små-

ningom. 

4.4 År 2010 

4.4.1 Lagrådets yttranden 

År 2010 kommenterade Lagrådet genomförandet av datalagringsdirektivet78. Direktivet syf-

tar främst till att reglerna vad gäller lagring av diverse trafikuppgifter ska bli enhetliga inom 

hela EU. Även om direktivet vållat stor debatt i Sverige och övriga Europa, ska det inte 

                                                 

78 Direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i sam-
band med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG. 
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studeras närmare i detalj här. Det som är intressant för denna framställning är Lagrådets 

inverkan på genomförandet av direktivet. 79 

På grund av direktivets omtvistade effekter, inledde Lagrådet sitt resonemang med att säga 

att det i huvudsak inte hade några invändningar mot en implementering av direktivet. 

Lagrådet hade således inga större invändningar mot den lagrådsremiss80 som Justitiedepar-

tementet författat. En synpunkt lämnades dock kring en bestämmelse om lagringstid av så-

dana trafikuppgifter som direktivet behandlar. Det som Lagrådet diskuterade var från vil-

ken tidpunkt trafikuppgifterna skulle lagras. I lagrådsremissen angavs att lagringstiden, vid 

anslutningsform, skulle börja gälla från och med abonnemangets upphörande. Lagrådet var 

av åsikten att lagringstiden istället borde börja gälla från och med avloggningen.81 

Regeringen delade Lagrådets åsikt, vilket fick till följd att lagringstiden började gälla vid av-

loggningen.82 

4.4.2 Kommentar 

Huruvida det var rätt eller inte att ge direktivet grönt ljus låter författaren vara osagt, då 

denna uppsats inte syftar till att bedöma kvalitén i det som Lagrådet framför. Vad gäller 

den synpunkt som framfördes konstateras att Lagrådet fick stor inverkan på den slutgiltiga 

lagstiftningsprodukten, eftersom regeringen valde att följa Lagrådets förslag.   

4.5 År 2011 

4.5.1 Lagrådets yttranden 

Direktivet83 om överföring av krigsmateriel var ett av flera genomföranden som Lagrådet 

fick yttra sig om under år 2011.  

                                                 

79 Lagrådet, yttrande Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG 
s. 2, 2010-11-17. 

80 Lagrådsremiss - Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 
2006/24/EG, 11 november 2010, Justitiedepartementet. 

81 Lagrådet, yttrande Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG 
s. 6, 2010-11-17. 

82 Prop. 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 
2006/24/EG s. 39. 

83 Direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade 
produkter inom gemenskapen. 
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Liksom i många andra yttranden, betonades vikten av att vara konsekvent vid formulering-

en av lagtexten. Likaså påpekades att definitioner bör stå i bokstavsordning.84 Vidare ifråga-

sattes vissa stycken i olika paragrafer som, enligt Lagrådets mening, var utformade på ett vis 

som inte stämde överens med avsikten. Till exempel var ett stycke formulerat som så att en 

person som till en tillsynsmyndighet lämnar en inkorrekt uppgift i en handling, ska beläggas 

med straff, även om uppgiften saknar betydelse för prövningen av ärendet.85  

Regeringen instämde med Lagrådets syn på vikten av att vara konsekvent och ändrade där-

för formuleringarna till de som föreslagits av Lagrådet.86 Detsamma gällde för den åsikt 

som förts fram om att ha definitioner i bokstavsordning.87 Vad gällde det ifrågasatta stycket 

delade regeringen Lagrådets mening om att formuleringen inte stämde överens med avsik-

ten med stycket. På grund av detta, ändrades texten genom att uppgiften som lämnats in till 

tillsynsmyndigheten nu skulle ha betydelse för ärendet eller i vart fall ur kontrollsynpunkt.88 

När det tredje körkortsdirektivet89 skulle genomföras i svensk rätt lämnade Lagrådet ett 

långt yttrande. Det ansåg att delar av förslaget hade en del kvar att utveckla och förtydliga 

innan lagändringarna kunde träda i kraft.90 Vidare diskuterades den administrativa giltig-

hetstiden för körkort. Där ifrågasattes om den lösning som presenterats i förslaget stämde 

överens med direktivets innehåll. Lagrådet menade dock att det saknade underlag för att ut-

reda frågan ytterligare men poängterade att det då rent lagtekniskt inte fanns något hinder 

mot att lösa giltighetstiden i enlighet med direktivets utformning, vore det en bättre lös-

ning.91  

Ett stycke i en paragraf ansågs utgöra en begränsning av det grundlagsskydd som varje 

medborgare gentemot det allmänna har mot till exempel husrannsakan. En sådan begräns-

ning kräver dock, enligt lag, särskilda krav vad gäller ändamålet för begränsningen. Det 

                                                 

84 Lagrådet, yttrande Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel s. 2-3, 2011-03-24. 

85 Lagrådet, yttrande Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel s. 7, 2011-03-24. 

86 Prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel s. 84. 

87 Prop. 2010/11:112 s. 112. 

88 Prop. 2010/11:112 s. 84. 

89 Direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning). 

90 Lagrådet, yttrande Genomförande av det tredje körkortsdirektivet s. 4, 2011-09-19. 

91 Lagrådet, yttrande Genomförande av det tredje körkortsdirektivet s. 6, 2011-09-19. 
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stycke som föreslagits innehöll inte någon förklaring till ändamålet med begränsningen. På 

grund av detta fann sig inte Lagrådet kunna tillstyrka styckets utformning.92 

Regeringen var av åsikten att lösningen för den administrativa giltighetstiden var godtagbar, 

då lösningen låg i linje med rättssäkerhetsintresset i Sverige. Lösningen ansågs därför vara 

förenlig med direktivet.93 Vad gällde det stycke som Lagrådet menade vara oförenligt med 

grundlagen höll regeringen med. Stycket utgick därför och regeringen hade ingen vidare 

diskussion kring saken.94 

Innan året var slut fick Lagrådet även yttra sig om genomförandet av återvändandedirekti-

vet95 och direktivet om bistånd med indrivning96. En granskning av yttrandena97 kring dessa 

genomföranden ger dock att de mestadels innehåller språkliga påpekanden.  

4.5.2 Kommentar 

Lagrådet framförde två synpunkter om definitioner när direktivet om överföring av krigs-

materiel skulle genomföras. Dels påpekades vikten av att vara konsekvent vid formulering-

en av lagtexten, dels påpekades att definitioner bör stå i bokstavsordning. Regeringen de-

lade Lagrådets mening och följde båda synpunkterna, varför de fick en stor effekt på den 

slutgiltiga lagstiftningsprodukten. Lagrådet ifrågasatte dessutom om ett stycke i förslaget 

var ändamålsenligt formulerat. Även där höll regeringen med Lagrådet och den slutgiltiga 

lagtexten anpassades därför till Lagrådets förslag. Således fick den synpunkten också stor 

inverkan. 

Vid genomförandet av det tredje körkortsdirektivet diskuterade Lagrådet den administra-

tiva giltighetstiden för körkort. Lagrådet ställde sig tveksam till om den föreslagna bestäm-

melsen var formulerad i enlighet med direktivet. Regeringen försvarade dock bestämmel-

sen, då den ansågs vara viktig för rättssäkerhetsintresset i Sverige. Lagrådets synpunkt sak-

                                                 

92 Lagrådet, yttrande Genomförande av det tredje körkortsdirektivet s. 10, 2011-09-19. 

93 Prop. 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet s. 80. 

94 Prop. 2011/12:25 s. 126. 

95 Direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvän-
dande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna. 

96 Direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser 
skatter, avgifter och andra åtgärder. 

97 Lagrådet, yttrande Genomförande av återvändandedirektivet, 2011-12-05 och Lagrådet, yttrande Genomförande av 
det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning, 2011-09-27. 
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nade därför inverkan på den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. Däremot fick Lagrådets 

synpunkt om stycket som ej ansågs vara förenligt med grundlagen gehör hos regeringen. 

Stycket plockades bort och synpunkten fick därmed stor inverkan på slutprodukten. 

4.6 År 2012 

4.6.1 Lagrådets yttranden 

Sist ut i detta avsnitt är de yttranden som Lagrådet hunnit göra år 2012, året för uppsatsens 

framläggning. I januari sände Näringsdepartemetet ett förslag98 till Lagrådet där det ville få 

synpunkter på genomförandet av ett vägarbetstidsdirektiv99. 

Lagrådet yttrade sig förhållandevis kort men hade synpunkter på en paragraf som, enligt 

förslagets utformning, endast omfattade svenska förare som också var egenföretagare. I en 

annan föreslagen paragraf om mobila arbetstagare fanns däremot ingen nationalitetsbe-

gränsning, utan den gällde för samtliga förare som var egenföretagare. Lagrådet ansåg att 

nationalitetsbegränsningen i den ena paragrafen var olämplig, eftersom direktivet var riktat 

till egenföretagare. Att då göra skillnad på förare och mobila arbetstagare tycktes vara omo-

tiverat, då båda två kan utgöra egenföretagare.100 

Regeringen följde Lagrådets rekommendation fullt ut i det här fallet och hade inga tillägg 

eller ytterligare åsikter att komma med.101  

Lagrådet har också uttalat sig om direktivet102 om mänskliga organ avsedda för transplantat-

ion. Socialdepartementet föreslog i lagrådsremissen103 att en ny lagstiftning skulle införas 

om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ. 

                                                 

98 Lagrådsremiss - Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare, 26 januari 2012, Näringsde-
partementet. 

99 Direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt ar-
bete avseende vägtransporter. 

100 Lagrådet, yttrande Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare s. 1-2, 2012-02-07. 

101 Prop. 2011/12:69 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare s. 17-18. 

102 Direktiv 2010/53/EU av den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda 
för transplantation. 

103 Lagrådsremiss - Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ, 10 februari 2012, Socialdeparte-
mentet. 
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Lagrådet ägnade mest diskussionsutrymme åt att vissa definitionsöversättningar var felakt-

igt utförda och därmed inte motsvarade avsikten med direktivet. Dessutom fanns det när-

stående lagar med definitioner kring samma begrepp och Lagrådet ansåg att definitionsreg-

ler inom ett och samma rättsområde bör likna varandra i största möjliga mån. Undantag 

kan vara berättigade, till exempel om de definitionsregler som finns i andra lagar, är olämp-

ligt formulerade. I sådant fall bör en ny definitionsregel utformas i den nya lagen och de 

äldre lagarnas regler bör justeras i samma riktning. I just det här fallet fann inte Lagrådet 

något skäl till att ha olika definitioner i olika lagar.104 

Regeringen var av åsikten att definitionerna i de olika lagarna i huvudsak var överensstäm-

mande. Vidare uttrycktes att definitionerna i direktivet var något snävare än de som presen-

terats i lagrådsremissen. Regeringen menade dock att direktivets definitioner var snävare 

även jämfört med den andra lagen som Lagrådet hänvisat till. Om den nya lagens definit-

ioner blir lika snäva som de är i direktivet, blir följden att den nya lagen blir snävare än den 

äldre lagen som hela tiden har jämförts med. Ett sådant scenario var inte önskvärt enligt re-

geringen, då lagarna är närstående och behandlar så pass kritiska ämnen som mänskliga or-

gan och celler.105   

4.6.2 Kommentar 

Lagrådets synpunkt kring genomförandet vägarbetstidsdirektivet handlade om att det var 

omotiverat att skilja på två olika yrkestitlar när direktivet egentligen syftade till egenföreta-

gare. Synpunkten följdes av regeringen och fick därmed stor inverkan på den slutgiltiga lag-

stiftningsprodukten. Lagrådet uttalade sig även om direktivet om mänskliga organ avsedda 

för transplantation. Där menade Lagrådet att vissa definitioner i förslaget inte stämde över-

ens med direktivets bestämmelser. Inte heller ansågs formuleringarna stämma överens med 

liknande definitioner i närstående svenska lagar. Regeringen anförde en konsekvensbe-

dömning och kom slutligen fram till att den bästa lösningen var att behålla formuleringarna 

så som de var skrivna i förslaget. Lagrådets synpunkt fick därför ingen inverkan i det fallet. 

 

 

                                                 

104 Lagrådet, yttrande Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation s. 1-3, 2012-02-
21. 

105 Prop. 2011/12:95 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation s. 43. 
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5 Avslutande diskussion 

5.1 Resultat 

Resultatet av de 17 synpunkter som värderats i föregående kapitel är som följer: 

Lagrådets inverkan Antal rekommendationer 

Stor inverkan 9 

Viss inverkan 2 

Ingen inverkan 6 

  

5.2 Vilken inverkan har Lagrådet på genomförande av EU-

direktiv? 

Inledningsvis bör sägas att regeringen i sina propositioner allt som oftast skriver att den i 

allt väsentligt följt Lagrådets förslag. Viktigt att påpeka är dock att det till största del är 

Lagrådets språkliga påpekanden som, i propositionen, har fått genomslag. De språkliga re-

kommendationerna har avgränsats bort från denna uppsats. Här ska därför analyseras vil-

ken inverkan Lagrådet har på genomförande av EU-direktiv. Med inverkan avses i denna 

uppsats i vilken utsträckning Lagrådets synpunkter får effekt på de slutgiltiga lagstiftnings-

produkterna. 

Vid utredningen framkom en förutsättning för att en synpunkt ska anses ha inverkan. När 

det nya maskindirektivet skulle genomföras menade Lagrådet att den normgivningsmetod 

som däri valts, skulle användas endast vid undantagsfall. Bedömningen blev att Lagrådet i 

det fallet inte gjorde någon invändning mot regeringens förslag, eftersom förslaget som så-

dant inte underkändes. Inte heller påkallades en ändring. Författaren vill på grund av detta 

förtydliga att med begreppet inverkan, krävs i sammanhanget att Lagrådet föreslår någon 

ändring eller på annat sätt underkänner en föreslagen bestämmelse. Detta är nödvändigt för 

att Lagrådet ska ha möjlighet till att få någon faktiskt effekt på de slutgiltiga lagstiftnings-

produkterna. 

Av de 17 synpunkter som undersökts har Lagrådet haft stor inverkan på 9 stycken, vilket är 

lite mer än hälften. Att regeringen i ett ärende väljer att tillfråga Lagrådet är i sig ett tecken 

på att det har ett stort inflytande. Om Lagrådets synpunkter inte vore värdefulla skulle det 

av naturliga skäl inte bli tillfrågat. Det kan därför allmänt sägas vara av vikt att Lagrådet har 



  

 
26 

en stor inverkan, för att organets existens ska vara motiverad. Resultatet, att majoriteten av 

synpunkterna fick effekt på de slutgiltiga lagstiftningsprodukterna, får därför anses vara det 

förväntade. Författaren låter det vara osagt om resultatet kan appliceras även på andra 

rättsområden än genomförande av direktiv, men ett rimligt antagande är att Lagrådet över-

lag har en stor inverkan, oavsett rättsområde.  

Av undersökningens 17 berörda synpunkter anses 2 stycken ha en viss inverkan, vilket med 

andra ord inte är särskilt många. Vad som då avses är situationer där regeringen förklarar 

att den i huvudsak håller med Lagrådet. Orsaken till att förslagen ändå inte följs är enligt 

författarens bedömning att regeringen inte ser det som praktiskt genomförbart att följa 

synpunkterna vid just det tillfället. Vid genomförande av direktiv är det icke att förglömma 

att regeringen har en begränsad tid på sig att genomföra bestämmelserna. Därför kan 

Lagrådets synpunkter i sak vara välbetänkta men tidsfristen eller andra omständigheter 

hindrar regeringen från att anta rekommendationerna. Regeringen uttrycker ibland att den 

tar med sig Lagrådets rekommendationer till en annan utredning än den pågående. Ett ex-

empel på en sådan situation är när regeringen vid genomförandet av sparandedirektivet, 

valde att inte omedelbart följa Lagrådets synpunkt. Däremot ansågs synpunkten vara befo-

gad och den skulle därför beaktas i framtiden. Att Lagrådets yttranden har viss inverkan 

kan således innebära att de så småningom får en fullständig effekt på slutprodukten. Att 

Lagrådets synpunkter kommer till beaktande i framtiden kan emellertid inte ses som någon 

garanti för att de får effekt på de slutgiltiga lagstiftningsprodukterna. Författaren menar 

ändå att regeringens avsikt vid sådana situationer är att följa upp och genomföra Lagrådets 

synpunkter. I annat fall skulle regeringen direkt förklara att den inte ser nyttan med syn-

punkten, varför en effekt på slutprodukten då skulle utebli helt. Bara för att ett direktiv ge-

nomförts på ett korrekt sätt, betyder det inte att det inte kan genomföras på ett bättre sätt.  

Det sista scenariot, när regeringen går emot Lagrådet, innebär att inverkan från Lagrådets 

sida saknas helt och hållet. Av de 17 synpunkter som behandlats, framgår att det hänt vid 6 

tillfällen. Även när inverkan saknas från Lagrådets sida kan regeringen förklara att den för-

står Lagrådets synpunkt men att den likväl finner det bäst att inte följa synpunkten. Ett ex-

empel på en sådan situation var när direktivet om tredjelandsmedborgares inresa och vis-

telse i forskningssyfte skulle genomföras. Där menade Lagrådet att det i lagrådsremissen 

fanns en föreslagen normgivningsbestämmelse som var överflödig. Regeringen förstod 

Lagrådets synpunkt men valde ändå att behålla bestämmelsen i ett upplysningssyfte. Att ett 

sådant scenario kan uppkomma har flera förklaringar. Ett problem är att Lagrådet inte kan 
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bli insatt i ett ärende i samma utsträckning som författarna av lagtexten. I Lagrådet sitter ett 

visst antal personer och de kan inte ha expertkompetens i varje rättsområde. Inte heller kan 

krävas att Lagrådet ska vara lika insatt som författarna av lagtexten, på grund av den arbets-

tidsåtgång som då skulle krävas. Av regeringens propositioner synes det emellertid stå klart 

att regeringen har stor respekt för det arbete som Lagrådet utför. Viktigt att komma ihåg är 

att Lagrådets funktion klassificeras som rådgivande, vilket betyder att regeringen inte är 

bunden av de rekommendationer som avges. När regeringen då väljer att inte följa en av 

Lagrådets synpunkter är den noga med att förklara varför. Det märks särskilt vid situationer 

där regeringen varken delar Lagrådets mening eller följer den framhållna synpunkten. Det 

framgår till exempel av genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Där ifrågasatte 

Lagrådet huruvida en bestämmelse om administrativ giltighetstid var förenlig med direkti-

vets innehåll. Regeringen hävdade att bestämmelsen var godtagbar och hänvisade till det 

svenska rättssäkerhetsintresset, om vilket det fördes en längre diskussion. 

Ytterligare en intressant företeelse som följer av utredningen är att utformningen kring 

vissa förslag till direktivgenomföranden utesluter en granskning från Lagrådets sida. Det 

följer av genomförandet av det nya maskindirektivet och direktivet om erkännande av yr-

keskvalifikationer för väktare. Att Lagrådet, och ibland till och med riksdagen, utesluts från 

normgivningsprocessen medför att en oberoende kvalitetssäkring av lagförslaget blir svår 

att göra. Vid sådana situationer kan Lagrådet omöjligen få effekt på den slutgiltiga lagstift-

ningsprodukten, eftersom en granskning från dess sida utesluts.  

Av uppsatsen framgår att den inverkan som Lagrådet har på genomförande av EU-direktiv 

skiljer sig från år till år. Författaren drar dock inga större slutsatser kring det faktumet. Dels 

är underlaget för litet för att göra en rättvis bedömning kring detta, dels menar författaren 

att den skillnad som kan uppstå rent statistiskt från år till år är slumpartad. Som nyss 

nämnts beror mycket på hur själva lagrådsremissen är utformad. På grund av detta blir en 

spekulation kring Lagrådets framtida inverkan kring genomförande av EU-direktiv också 

svår att göra. Vad som troligen kan räknas med är att så länge som Lagrådet har en stor in-

verkan på genomförande av EU-direktiv, kommer det även fortsättningsvis att bli tillfrågat 

vid sådana ärenden.   
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6 Slutsats 

Uppsatsen syftar till att redogöra för vilken inverkan Lagrådet har på genomförande av 

EU-direktiv i Sverige. Mer specifikt utreds i vilken utsträckning Lagrådets synpunkter fått 

effekt på de slutgiltiga lagstiftningsprodukterna, under de tio senaste åren.  

För att inverkan ska finnas på en slutgiltig lagstiftningsprodukt krävs att synpunkten är av 

sådan karaktär att den föreslår en ändring eller inte tillstyrker en föreslagen bestämmelse. 

En sammanfattande bedömning ger att Lagrådet överlag har en stor inverkan på genomfö-

rande av EU-direktiv. Mer än hälften av de synpunkter som behandlats, bedöms till att ha 

haft en stor inverkan. Majoriteten av synpunkterna fick därmed omedelbara effekter på de 

slutgiltiga lagstiftningsprodukterna. Resultatet anses inte vara förvånande, då existensen av 

Lagrådet i viss mån förutsätter att det har en stor inverkan.   

Dessutom har uppsatsen visat på att Lagrådets synpunkter vid ett fåtal tillfällen kan ha viss 

inverkan på den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. Tidsfristen för ett direktivs genomfö-

rande medför ibland att regeringen inte hinner genomföra direktiven på ett önskvärt sätt. 

När Lagrådets synpunkter då istället tas i beaktande till framtida utredningar, kan det såle-

des vara i syfte för att, på sikt, hitta ett bättre sätt att genomföra ett redan införlivat direk-

tiv. Visserligen är det vid en sådan situation ingen garanti för att synpunkten så småningom 

får effekt, men det bedöms som troligt. 

Endast cirka en tredjedel av de granskade synpunkterna ansågs sakna inverkan på de slutgil-

tiga lagstiftningsprodukterna. Orsaken till att en synpunkt ibland inte får genomslag i slut-

produkten kan bero på att Lagrådet inte kan vara lika insatt i ett ärende som författarna av 

lagtexten. På grund av att författarna av lagtexten är mer insatta, kan det således hända att 

de vid vissa tillfällen anser sig veta bättre än Lagrådet. 

Vissa förslag kring direktivgenomföranden är utformade på ett sådant sätt att de utesluter 

en granskning från Lagrådets sida, varför det då blir omöjligt för Lagrådet att få effekt på 

den slutgiltiga lagstiftningsprodukten. 

Vad beträffar den statistiska skillnad som finns från år till år vad gäller Lagrådets inverkan 

på genomförande av EU-direktiv, dras ingen generell slutsats då bedömningsunderlaget är 

för litet och mycket beror på lagrådsremissernas utformning. Författaren räknar emellertid 
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med att så länge som Lagrådet fortsätter att ha en stor inverkan på direktivgenomföranden, 

kommer det att bli tillfrågat. 
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