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Abstract  

The Swedish judicial review includes, inter alia, judicial preview by the Council on 

Legislation (Swedish: Lagrådet). The special status of the European Union law has 

led to an interest to study the Swedish judicial preview from a European Union 

legal perspective. In the essay, three categories of law proposals have been 

identified: laws for implementing EU-directives, laws for other EU-adjustment, and 

nationally initiated law proposals. The aim of the analysis has been to understand 

how EU law is expressed in the judicial preview of law proposals from these three 

categories. For this study, the basis of European Union law has been presented, 

and followed by a discussion on the activity and the role of the Council on 

Legislation. The analysis has led to the findings of some patterns of EU law 

expressions. The Swedish judicial preview regards the EU law foremost through 

(legal) technical advices. Behind these (merely consultative) advices the EU law is 

sometimes expressed explicitly, while other times there are only implicit 

indications.  Furthermore in the essay, different expressions of EU law are 

presented for each of the identified categories of laws.  

 

Sammanfattning 

Den svenska normprövningen utgörs av bland annat Lagrådets 

förhandsgranskning. EU-rättens särskilda ställning har föranlett ett intresse för att 

undersöka Lagrådets verksamhet ur ett unionsrättsligt perspektiv.  I uppsatsen har 

tre huvudkategorier av lagförslag identifierats: lag för införlivande av EU-direktiv, 

lag för annan EU-anpassning, samt nationellt initierade lagförslag. Analysen har 

syftat till att förstå hur EU-rätten kommer till uttryck i Lagrådets yttranden över 

lagförslag ur de tre olika lagstiftningskategorierna. För frågan har de 

unionsrättsliga utgångspunkterna presenterats och åtföljts av en diskussion om 

Lagrådets verksamhet och roll. Analysen har lett till att vissa mönster av 

unionsrättsliga uttryck har trätt fram. Lagrådets hänsyn till EU-rätten uttrycks 

framförallt i form av lagtekniska råd. Bakom dessa (enbart konsultativa) råd 

framhålls EU-rätten ibland explicit, medan det vid andra tillfällen endast finns 

implicita indikationer. Vidare i uppsatsen presenteras olika unionsrättsliga uttryck 

för vart och ett av de identifierade lagstiftningskategorierna.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Den europeiska unionsrättens (hädanefter EU-rätt eller unionsrätt) särskilda 

ställning i svensk rätt väcker en del konstitutionella frågor, och ställer med stor 

sannolikhet nya krav på normkontroll. En mindre klar normhierarki torde också 

ha uppstått. Oaktat hur man förklarar eller beskriver normsituationen så måste 

konkurrerande normer eller överskriden lagstiftningskompetens fångas upp eller i 

alla fall jämnas ut i olika former av normkontroll. Inte minst kan kontrollen vara 

behövlig för det alltjämt, på grund av EU-rätten, ökande antalet föreskrifter.1 

Principiellt förutsätts normkontroll för att upprätthålla koherensen i ett alltmer 

komplicerat rättssystem.2 Särskilt legalitetsprincipen och skyddet för de 

grundläggande fri- och rättigheterna förutsätter en opartisk vakare över 

lagstiftaren.3 Denna kontrollbefogenhet måste därför utföras av någon som är 

självständig i förhållande till lagstiftaren (inbegripet den verkställande makten i 

detta avseende).4  

Normkontroll utgörs huvudsakligen av en rättslig kontroll av 

lagstiftaren, en så kallad normprövning5. Utformningen för normprövning ser olika 

ut från ett land till ett annat, och gör så även inom den Europeiska unionen (EU). 

Den gemensamma utgångspunkten är att normprövning i huvudsak förutsätter 

rättskällornas hierarki. I detta avseende är alltså principen om lex superior central: 

författningar med högre rang går före författningar med lägre dito. Ett par 

distinktioner bör dock noteras redan här i uppsatsintroduktion. Normprövning 

kan ske både i förhand och i efterhand. Förhandsgranskning innebär att föreslagna, 

ännu icke-ikraftträdda, bestämmelsers förenlighet med överordnad rätt prövas. 

Granskningen är på så sätt preventiv, genom att hindra oförenliga bestämmelser 

från att antas av den lagstiftande församlingen. Förhandsgranskningen kan även 

syfta till mindre ingripande prövning, såsom en rent lagteknisk eller juridisk-

                                                           
1 Prop. 2013/14:13, s. 5 f.  
2 Åhman, ”Varför utvidgad normkontroll? Några reflektioner med anledning av 
expertgruppens rapport”, SvJT 2007, s. 849.  
3 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd, akademisk avhandling, 1996, s. 636 ff.  
4 SOU 2008:125, s. 358.  
5 Lagprövning har i princip samma betydelse med den skillnaden att normprövning är mer 
allmän, dvs. inbegriper fler föreskriftsnivåer: se SOU 2007:85, s. 12. I det följande används 
termen normprövning genomgående i uppsatsen.  
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semantisk genomgång av den föreslagna lagtexten. Genom efterhandsprövning 

kontrolleras istället gällande bestämmelsers förenlighet med överordnad rätt, 

liksom att det sker en kontroll av den bakomliggande kompetens- och 

normgivningsordningen.6  

En prövning kan vidare vara abstrakt eller konkret.7 Den senare 

innebär att normprövningen sker i samband med en underliggande rättstvist och 

tar sikte på tillämpligheten av en bestämmelse i det enskilda fallet. Abstrakt 

normprövning kan däremot initieras utan en underliggande tvist och resultera i ett 

förklarande om oförenlighet mellan normer, ett beslut som får allmängiltiga 

rättsverkningar.8 En ytterligare distinktion är att mandatetet för normprövning 

finns uttryckt i svensk grundlag, medan det i en del andra länder inte är tydligt 

kodifierat. Normprövning har dock utvecklats i flertalet länder genom praxis, utan 

uttryckligt stöd i lag. Inte minst har EU-domstolen redan tidigt utvecklat en 

tolkningsverksamhet som kan anses sträcka sig utöver vad som i grunden följt av 

det givna mandatet.9  

Enligt svensk grundlag avser normprövning i) Lagrådets 

förhandsgranskning av lagförslag (RF 8:20–22), och ii) den efterhandsprövning 

som de rättstillämpande domstolarna föreskrivs (RF 11:14).10 Sveriges 

normprövning kan lämpligen definieras som en hybrid, det vill säga att förhands- 

och efterhandsnormprövning kompletterar varandra.11 Domstolarnas 

efterhandsprövning ska i princip fungera som en säkerhetsventil för de situationer 

eller oförenligheter som Lagrådets preventiva kontroll inte kunnat förutse.12 Det 

som Lagrådet inte förutsett i sin förhandsgranskning kan med andra ord 

                                                           
6 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca och Reichel, Statsrättens grunder, 4 uppl., 
Stockholm: Norstedts Juridik, 2011, s. 230.  
7 Lagrådets normprövning är det som närmast liknar en abstrakt normprövning i den 
svenska konstitutionella kontrollen: Zetterquist, ”Lagrådet i går, i dag och i morgon – 
Häringesymposiet 2008”, SvJT 2009, s. 146. Vidare skiljer sig olika länders 
normprövningar beroende på vem som får initiera en prövning. I exempelvis Tyskland 
eller Frankrike är privatpersoner exkluderade från rätten att begära en abstrakt 
normprövning: Nergelius, Komparativ statsrätt, 8 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 
19, 26.  
8 Holmberg, E. m.fl., Grundlagarna: regeringsformen, successionsordningen, 
riksdagsordningen, 2 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, 2006, s. 517 f. 
9 SOU 1999:76, s. 118 ff. 
10 Efterhandsprövning tillfaller även rättstillämpande myndigheter enligt RF 12:10.  
11 Nergelius, Svensk statsrätt, 2 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 217; Åhman, SvJT 
2007, s. 846.   
12 Zetterquist, SvJT 2009, s.148.  



 

6 
 

(förhoppningsvis) fångas upp av domstolen i efterhand. För denna uppsats är det 

Lagrådets förhandsgranskningar av lagförslag som står i centrum. Denna 

normprövning är visserligen förstärkt sedan 2010-års grundlagsreform, men är än 

idag enbart rådgivande. Vidare har rollen som normprövare inte minst genom 

utvecklingen av europarätten påverkats. Hur denna utveckling påverkat Lagrådets 

prövningar är inte helt klarlagt. Lagrådet har kritiserats för att i vissa avseenden 

inte beakta europarätten i tillfredställande utsträckning. Hur det mer specifikt 

föreligger med Lagrådets beaktande av EU-rätten är av allt att döma ännu mer 

oklart. Detta har föranlett ett undersökningsintresse vars syfte närmare redogörs 

för i efterföljande avsnitt.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur EU-rätten kommer till uttryck när 

Lagrådets granskar lagförslag. Den centrala och konkreta huvudfrågan har 

utformats i enlighet med detta syfte:  

 

Hur kommer EU-rätten till utryck i Lagrådets normprövning?  

 

I uppsatsen har tre huvudkategorier av lagförslag identifierats. Nationella 

lagförslag kan för det första föranledas av unionsrättsliga krav på lagstiftning, och 

för det andra tillkomma på grund av annan unionsanpassning. Ett lagförslag kan 

även vara initierat på helt nationella grunder. Som kommer att visas i uppsatsen 

blir det allt svårare att skilja på dessa lagstiftningskategorier. Ambitionen är trots 

denna svårighet att undersöka hur EU-rätten kommer till uttryck i Lagrådets 

yttranden över lagförslag ur de tre olika lagstiftningskategorierna. Besvarandet av 

huvudfrågan förutsätter därför en naturlig uppdelning av frågan, så att frågan 

relaterar till unionsrättsliga uttryck eller beaktanden i de olika 

lagstiftningskategorierna.  

 

1.3 Metod och material 

Under denna uppsatsdel presenteras först de huvudsakliga metodologiska 

utgångspunkterna och det för uppsatsen centrala materialet. Därefter beskrivs den 
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operativa metoden för besvarandet av hur unionsrätten kommer till uttryck i 

Lagrådets yttranden över lagförslag ur olika lagstiftningskategorier.  

 

1.3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Uppsatsmetoden är rättsdogmatisk i den del gällande rätt, ur de erkända 

rättskällorna på området, tolkas och systematiseras.13 Detta gäller i första hand för 

EU-rättens ställning i svensk rätt, rättighetsskyddet på olika nivåer samt vad som i 

lag gäller för normprövning. Rättsordningens huvudregler och undantag är vad 

som framförallt eftersöks i dessa avseenden, och det som står för den 

rättsdogmatiska aspekten.14 Arbetets rättspolitiska anspråk ryms däremot inte 

fullt ut inom rättsdogmatismen. Visserligen är rättspolitiska argument eller ett 

kritiskt förhållningssätt till rättskällorna tillåtna i den rättsdogmatiska metoden, 

men uppsatsens frikoppling från de bindande juridiska rättskällorna är för påtaglig 

för att ens en utvidgad rättsdogmatism ska anses tillräcklig. Att uppsatsens 

juridiska argument baserar sig på, den genom rättsdogmatismen framtagna, 

gällande rätt ändrar inte detta faktum.15 Särskilt i undersöknings- och analysdelen 

frigörs resonemangen från rättskällorna på sådant sätt att ett rättspolitiskt 

tillvägagångssätt ligger närmare sanningen.16  

 Vidare bygger den rättspolitiska undersökningen på en fri granskning 

av lagrådsyttranden, som till stora delar styrs av juridisk doktrin och mindre av 

vad som rättsligt gäller för sakområdet i fråga. Denna karaktär på uppsatsarbetet 

beror inte minst på den unionsrättsliga och statsrättsliga naturen. Ämnena är i 

många avseenden sammanvävda och samsas med statsvetenskapen om 

tvärvetenskapliga frågor. Detta ska inte förstås som att uppsatsen har 

statsvetenskapliga eller rättsfilosofiska anspråk. Viss rättskällebundenhet 

                                                           
13 Detta är, trots viss oenighet inom forskningen, huvudsakligen vad rättsdogmatisk metod 
innebär: se framförallt Peczenik, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT 2005, s. 249 ff.; 
Kleineman, ”Rättsdogmatisk metod”, i Korling och Zamboni (red.), Juridisk metodlära, 
Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 21 ff.  
14 För mer om denna del av metoden: Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod: Teori 
och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, 2011, s. 51 
ff.  
15 Se följande angående rättskällebundet och kritiskt förhållningssätt: Kleineman, i Korling 
och Zamboni (red.), 2013, s. 39 f.  
16 Om rättsdogmatismens bundenhet och moraliska argument, se särskilt: Peczenik, SvJT 
2005, s. 250.  



 

8 
 

kvarstår, då Lagrådets granskning i första hand diskuteras ur vad som rättsligt kan 

förväntas av förhandsnormprövningen. Vidare gäller att aktuellt rättsområde i ett 

yttrande positioneras bland - liksom sammankopplas till - överordnade rättskällor. 

Sammanfattningsvis krävs det, oavsett den extensivt utvidgade rättsdogmatiska 

metoden, en del teoretiska utgångspunkter för att även den rättspolitiska 

diskussionen ska ramas in. Utgångspunkterna presenteras i första hand i 

uppsatsens andra och tredje kapitel.  

 

1.3.2 Material 

Överordnande EU-rättskällor, svensk grundlag, förarbeten, utredningar, 

tillhörande rapporter och central doktrin på området står för huvuddelen av 

uppsatsens rättsdogmatiskt påkallade källor. Lagrådets yttranden är uppsatsens 

granskningsföremål och förutsätter ett begagnande av bakomliggande offentligt 

material. Ett lagrådsyttrande ska infogas i tillhörande lagstiftningsproposition.17 

Av läsvänliga hänsyn och i kontrollerbarhetssyfte anges berörd proposition som 

källa när hänvisning till ett lagrådsyttrande görs.18 För den mer diskursbaserade 

delen, såsom forskardebatten om vad Lagrådet ska eller bör granska i ljuset av EU-

rättens inverkan, har juridiska tidskifter använts i hög utsträckning. Debatten om 

Lagrådets roll tog (åter) fart före och efter 2010-års grundlagsreform. Den under 

arbetet mest använda tidskriften är Svensk Juristtidning (SvJT), vilket beror på ett 

stort antal publicerade artiklar om normprövning före och efter 

grundlagsreformen. Författarna bakom artiklarna torde tillhöra Sveriges främsta 

normprövningskännare. De är mindre överens om viktiga diskussionspunkter, 

vilket stärker uppsatsens trovärdighet i analys och slutsatser. Diskursen om 

normprövning har dock äldre rötter än tiden runt grundlagsutredningen, och 

därför har ett antal äldre centrala publikationer anlitats under uppsatsskrivandet. 

Spridning i tid minskar dessutom risken för ensidig påverkan från en rådande 

tidsanda.  

                                                           
17 3 kap. 1 § första stycket riksdagordningen (RO).  
18 För yttrandedatum och fullständig yttrandereferens, se avsnitt ”Analyserade 
lagrådsyttranden”, som finns placerad efter källförteckningen. På Lagrådets hemsida 
(www.lagradet.se) kan lagrådsyttranden sökas genom att följa datum för yttrandet, eller 
genom att skriva in propositionens titel som i princip alltid är identisk med yttrandets 
rubrik. De bortgallrade yttranden som av Lagrådet protokollförts mellan den 1 januari 
2012 och den 31 december 2013 finns likaså att finna enligt dessa instruktioner. 

http://www.lagradet.se/
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1.3.3 Urvals- och granskningsmetod 

Det som granskats i uppsatsen är således Lagrådets yttranden över lagförslag. 

Lagrådet granskar ungefär 100 lagförslag per år (och detta har stadigt ökat)19. Ett 

första steg har därför varit att göra en tidsmässigt realistisk avgränsning. En inom 

tidsramen möjlig arbetsbelastning landade på ungefär 200 lagrådsyttranden som 

ett första urval. Därför har två års lagrådsyttranden ansetts som lämpligt. 

Unionsrätten antas få succesivt ökat genomslag med åren, och därmed är senare 

års granskningar både relevantare och intressantare. Lagrådsgranskningar från de 

senaste två publicerade helåren, 2012 och 2013, har därför valts som 

granskningsunderlag. Antalet yttranden som Lagrådet lämnat är 97 under år 2012 

och 126 under år 2013 (totalt 223 lagrådsgranskningar för 2012 och 2013).  

Nästa steg i urvalsprocessen har varit att gallra bort lagrådsyttranden 

utan någon relevans för uppsatsarbetet. Eftersom Lagrådets hemsida inte har 

avancerade sökfunktioner20 har alla 223 yttranden från de två valda åren 

genomgått en initial manuell genomgång. Efter denna genomgång har ett stort 

antal yttranden bedömts vara utan relevans för det förestående arbetet. Grunderna 

för bortgallring var enligt följande. Lagrådet lämnar en del yttranden utan 

kommenterer (”utan erinran”). Yttranden utan kommenterarer har gallras bort. 

Lagrådsyttranden utan någon, eller utan någon nämnvärd, unionsrättslig relevans 

har också gallrats bort från vidare granskning. Så har skett eftersom syftet med 

undersökningen är att undersöka hur unionsrätten kommer till uttryck i Lagrådets 

granskningar.21  

Slutligen har 25 lagrådsyttranden följaktligen bedömts vara 

lagrådsyttranden över lagförslag med nämnvärd unionsrättslig relevans eller, med 

andra ord, bedömts ha beaktansvärda EU-rättsliga implikationer. Det är dessa som 

är uppsatsens granskningsföremål. Den fortsatta djupgranskningen innebar att 

                                                           
19 Prop. 2013/14:13, s. 6 f.  
20 Med avancerade sökfunktioner avses här möjlighet att söka efter flera sökord, inklusive 
möjligheten att hålla en eller flera sökord konstanta. I skrivande stund saknas detta på 
Lagrådets hemsida; se www.lagradet.se  
21 En del av de senare hade visserligen någon enstaka EU-rättslig aspekt men gallrades 
bort på grund av försumbar betydelse. Avsnitt 1.4 innehåller en diskussion om de 
implikationer som kan följa med den presenterade urvalsmetoden, liksom hur 
metodologiska problemrisker minimerats.  

http://www.lagradet.se/
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dessa 25 lagrådsyttranden granskades på ett mer ingående sätt och belystes ur 

olika lagstiftningskategorier och andra aspekter. Kategorierna och aspekterna 

diskuteras kortfattat i detta avsnitt men fylls ut löpande i uppsatsen. Lagförslagen 

som Lagrådet granskar är allt oftare genomföranden av EU-rätt. Sådana lagförslag 

kan ha föranletts av EU-direktiv som alla EU:s medlemsstater måste införliva i den 

egna nationella lagstiftningen. Ett lagförslag kan dock bero på annan EU-

anpassning, exempelvis efter ny rättspraxis från EU-domstolen. Vidare kan 

anpassning till EU-rätten ske genom nationella kompletterande eller upplysande 

bestämmelser. Ett lagförslag kan trots det sagda även vara initierat på nationella 

grunder. Att ett lagförslag är nationellt initierad innebär inte nödvändigtvis att 

unionsrätten inte bör beaktas, och därför har denna kategori också inkluderats i 

uppsatsarbetet. Sålunda tillhör ett lagförslag, som Lagrådet har att yttra sig över, 

olika lagstiftningskategorier:  

 

i) Lagförslag för införlivande av direktiv (avsnitt 4.2).  

ii) Lagförslag för annan EU-anpassning (avsnitt 4.3).  

iii) Lagförslag initierat på nationella grunder (avsnitt 4.4). 

 

Innehållet i lagrådsyttrandena är generellt sett av formell, materiell eller 

lagteknisk natur. Ett och samma lagrådsgranskning kan självfallet innehålla flera 

bedömningstyper, det vill säga ett yttrande kan innehålla både formella 

bedömningar och lagtekniska råd till lagstiftaren. Detta underlättas heller inte av 

att en lagrådsremiss22 ofta innehåller flera olika lagförslag. Kännedom om olika 

typer av bedömningar kan ändå tjäna som kvalificerande inslag i analysarbetet.  

När det gäller att närmare avgöra hur EU-rättsliga beaktanden 

kommer till uttryck i yttrandena så har olika analysverktyg använts. Framförallt 

eftersöks huruvida Lagrådet beaktar unionsrätten explicit eller implicit, och hur 

detta sker i de olika lagstiftningskategorierna. Explicita hänsyn eller beaktanden är 

exempelvis en direkthänvisning till ett unionsrättsligt hinder för den nationella 

lagstiftningen. Implicita hänsyn eller beaktanden är exempelvis när tillämpning av 

en nationell rättsprincip tyder på unionsrättslig påverkan. Andra analysaspekter 

som används är främst vad Lagrådet tenderar att ta vara på: avger den ett visst råd 

                                                           
22 En lagrådsremiss innehåller lagförslaget samt begäran om ett lagrådsyttrande.  
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för att försäkra EU-rättens ställning eller är det en svensk prägel som driver fram 

rådet.  

Vidare kan styrkan eller beröringsgraden av ett beaktande skilja sig: 

allt från ett nedtonat råd till tyngre unionsrättsunderbyggd kritik mot ett 

lagförslag. På grund av arbetets kvalitativa natur så utgör analysverktygen inte 

variabelvärden i traditionell bemärkelse. Därför mäts inte styrkan i en avrådan 

eller eventuellt genomslag för Lagrådets råd. Med andra ord ingår det ingen 

schematisk resultatpresentation med olika former av beaktanden och 

beröringsgrader uppställda. Istället diskuteras granskningsresultaten kvalitativt 

och analyseras ur rättsvetenskapliga aspekter, inom ramen för de utgångspunkter 

som presenteras. Det sagda innebär att analysverktygen syftar till att dirigera 

granskningen av lagrådsyttrandena, och binder inte analysen på något dikotomt 

eller annat formaliserat sätt.  

 

1.4 Avgränsning och metodologiska reflektioner 

Med enkla sökningar på Lagrådets hemsida går det att avgöra huruvida ett visst 

års lagrådsyttranden innehåller unionsrättsliga sökord, exempelvis ”eu”, ”eg”, 

”unionsrätt”, ”direktiv” och ”förordning”. En sådan kvantitativ metod med antalet 

”unionsrättsliga träffar” i fokus är allt annat än fruktbart om man önskar närma sig 

hur unionsrätten kommer till uttryck, och inte hur ofta den gör det. Vidare 

innehåller ett lagrådsyttrande inte sällan ett flertal lagförslag. Detta är en av 

anledningarna till att kvantitativa studier är mindre möjliga att utföra i en 

examensuppsats, både tids- och nivåmässigt. Vidare har även kvalitativa 

jämförelser mellan senare och tidigare års lagrådsgranskningar valts bort. För att 

säkerställa en märkbar förändring över tid så skulle det krävas två tidsfönster om 

minst ett flertal år vardera. Detta för att i möjligaste mån eliminera inverkan av 

enskilda års särskilda omständigheter (unika händelser, omfattande 

lagstiftningsarbeten, regeringskris, valår och dylikt). Tidsramen har förutsatt en 

snävare avgränsning i tid, och följaktligen har de senaste två publicerade helåren 

valts, 2012 och 2013. Det bör här än en gång påpekas att det är hur unionsrätten 

kommer till uttryck som är av intresse för uppsatsen. Det primära är inte att ta 



 

12 
 

reda på om unionsrätten beaktas av Lagrådet eller om detta sker i tillräcklig 

utsträckning.  

På grund av praktiska och tidsmässiga hinder har, såsom tidigare 

påpekats, yttranden utan kommentarer samt yttranden utan nämnvärd 

unionsrättslig relevans gallrats bort under urvalsarbetet.23 Urvalsmetoden kan 

därför vid en första anblick te sig som subjektiv. I många fall har det dock varit 

enkelt att avgöra om ett Lagförslag har någon nämnvärd EU-relevans eller inte. I 

några fall har det varit avsevärt svårare att avgöra, då en del indikationer föranlett 

ytterligare urvalsöverväganden. För att minimera godtycklighet i 

forskningsupplägget har aktuellt lagförslags bakomliggande utredning och 

tillhörande proposition använts flitigt, för att på så sätt bedöma den 

unionsrättsliga relevansen. Att presentera varje enskilt övervägande för vart och 

ett av urvalsbedömningarna är inte någon praktisk möjlighet. Dock följer de 

huvudsakliga bedömningsgrunderna och något exempel i nästa stycke.  

Vanligast har varit att unionsrätten beaktats ur mindre relevanta 

aspekter.24 Så har skett när Lagrådet påpekat eller bekräftat att en nationell lag 

kräver anmälan till Europeiska Kommissionen (hädanefter Kommissionen).25 En 

del lagrådsyttrande och underliggande lagförslag har varit svårare att avgöra. 

Exempel på detta är ärenden där exempelvis en remissinstans pekat på någon EU-

rättslig aspekt som Lagrådet ignorerat. Det ideala hade varit att redovisa 

urvalsöverväganden för dessa yttranden. De ”svåra yttrandena” utgör visserligen 

en minoritet, men en närmare urvalsredovisning skulle uppta så stor plats att detta 

ändå har fått utgå. Frågor om Lagrådet borde ha beaktat EU-rätt har avgränsats 

bort. Anledningen till detta är framförallt att arbetets tillförlitlighet snarare skulle 

riskera att minska om detta togs med för ett så stort urval. Det finns nämligen få 

begränsningar på hur långt man kan sträcka sig i att diskutera ”vad någon borde ha 

                                                           
23 De bortgallrade yttranden tillhör de som Lagrådet protokollfört mellan den 1 januari 
2012 och den 31 december 2013. De finns att finna på Lagrådets hemsida 
(www.lagradet.se), publicerade i datumordning. Se även fotnot 18 i avsnitt 1.3.2.  
24 Lagförslag med försumbara implikationer och där Lagrådets råd blir utan relevans för 
uppsatsarbetet är enkelt att identifiera i exempelvis ”kommuners samarbete om 
samhällsorientering för nyanlända”: prop. 2011/12:107, s. 47.    
25 Exempel är när Lagrådet uppmanade regeringen att invänta med nationella åtgärder 
(nystartszoner) tills Kommissionen gett sitt godkännande (som för övrigt inte gavs): 
Lagrådets yttrande den 07 maj 2013, Nystartszoner, s. 2 (ej publicerad i proposition).  

http://www.lagradet.se/
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beaktat”. Dessutom återupprepas att det inte är hur ofta EU-rätten beaktas som är 

av primärt intresse för uppsatsen.  

Även en välmotiverad urvalsmetod kan leda till brister med oönskade 

effekter. En sådan brist föranleds av det stora antalet bortgallrade yttranden. Detta 

i förening med den korta men nödvändiga urvalsperioden om två år begränsar i sin 

tur slutsatsernas generaliserbarhet. Vidare så kan även fenomen utanför 

uppsatsförfattarens kontroll medföra betänkligheter i vissa avseenden. Framförallt 

gäller det den indirekta effekten som inte framgår ur materialet. Lagrådets 

avskräckande effekt, att regeringen inte föreslår lagar i strid med EU-rätten, är ett 

eventuellt ”osynligt” fenomen i undersökningen. Att regeringen eventuellt avstår 

från att presentera oförenlig lag kan även bero på andra kontrollstationer (se 

avsnitt 2.2.3 och 2.1.2).  Detta kan visserligen kasta en viss nyans på 

undersökningen, men det bör än en gång påpekas att uppsatsfrågan söker hur EU-

rätten beaktas och inte om eller hur ofta.   

 

1.5 Disposition 

I följande kapitel presenteras de EU-rättsliga utgångspunkterna. I kapitel 2 finns 

även en övergripande framställning av rättighetsskyddet. Kapitlet innehåller med 

andra ord de aspekter som är nödvändiga för att analysera Lagrådets 

granskningsverksamhet ur ett unionsrättsligt perspektiv. Normprövningens olika 

delar introduceras kortfattat i kapitel 3, där även ett rättspolitiskt ljus kastas över 

denna konstitutionella fråga. I samma kapitel diskuteras Lagrådets verksamhet 

ingående, ur både ett svenskt och ett europeiskt perspektiv. I kapitel 4 behandlas 

de valda lagrådsyttrandena och analysen av dessa. Analysen ska resultera i 

slutsatser, vilka presenteras i kapitel 5. Reflektioner över uppsatsarbetet och 

slutsatserna finns också i kapitel 5. De lagrådsyttranden som varit föremål för 

uppsatsens redovisade analys återfinns uppställda i ett eget kapitel, efter 

källförteckningen.  
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2 EU-rättsliga utgångspunkter 

2.1 EU-rätten i Sverige 

Europeiska unionens samarbete bygger ytterst på mellanstatliga fördrag som 

antagits av medlemstaterna (28 stater i skrivande stund). Efter den senaste 

fördragsändringen trädde den 1 december 2009 Lissabonfördragen ikraft: 

Fördraget om Europeiska unionen (FEU) samt Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). FEU innehåller de övergripande huvudlinjerna, såsom 

grundläggande mål och principer, medan FEUF innehåller mer omfattande och 

detaljerade bestämmelser. Fördragen, tillsammans med bifogade protokoll samt 

Stadgan, utgör EU-rättens primärrätt .26 Sekundärrätten är främst de rättsakter 

som antas av unionen vid lagstiftning, liksom de avtal som ingås internt eller med 

tredje part. Unionens rättspraxis, internationell rätt och allmänna rättsprinciper 

utgör de subsidiära rättskällorna. För uppsatsen är inte unionens uppbyggnad av 

större vikt. Läsaren förutsätts dock känna till Europeiska unionens domstol (EU-

domstolen) och Kommissionen, liksom Europaparlamentet (EU-parlamentet) som 

primärt lagstiftar tillsammans med Europeiska unionens råd.27  

Parallellt med unionen har Europarådet (47 stater) utvecklat 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (även Europakonventionen; men i uppsatsen används 

förkortningen EKMR). Europarätten omfattar kortfattat EU-rätten och EKMR. 

Utvecklingen av europarätten som helhet styrs därför till stora delar av dithörande 

domstolar, EU-domstolen respektive Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna (Europadomstolen, som alltså inte ska förväxlas med EU-domstolen). 

Uppsatsens utgångspunkt är trots detta att EU-rätten är den övergripande 

rättsordningen, och att EKMR:s skydd upprätthålls främst indirekt genom EU:s 

särskilda ställning. Därmed är EKMR, åberopad eller beaktad i EU-rättsliga 

sammanhang, att se som en integrerad del av EU-rätten.  

                                                           
26 Se nedan om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från år 
2000 (Stadgan). 
27 Europeiska unionens råd är vanligen benämnd som ministerrådet eller EU-rådet. Denna 
ska inte förväxlas med Europarådet som är det mellanstatliga arbetet mellan 47 stater; se 
efterföljande stycket. En ännu större förväxlingsrisk föreligger gentemot Europeiska rådet, 
som är EU:s högsta politiska ledning och består av medlemstaternas stats- eller 
regeringschefer.  
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2.1.1 EU som en sui generis 

Normprövning förutsätter i princip en normhierarki, något som inte underlättas av 

EU-rättens särskilda position. I strikt formella termer ingår inte unionsrätten i 

rättskällehierarki på samma sätt som övrig rätt. Samtidigt så har den ett 

principiellt företräde framför den svenska rätten. Företrädesprincipen är en 

grundläggande princip som innebär att EU-rätten tillförsäkras en högre rang än 

nationell rätt.28 Unionen kan lämpligen beskrivas som en egen rättsordning som 

hämtar sin rättsverkan ur det förhållandet att medlemsstaterna överlåtit 

normgivningsmakt.29 Redan på 1960-talet fastslog EU-domstolen (EG vid den 

tiden) att unionen är en ny rättsordning eller med den engelska betydelsen, en 

”new legal order”.30  

Detta unika samarbete, eller sui generis, förutsatte att 

fördragsbestämmelserna under vissa förutsättningar skulle ha direkt effekt. 

Fördragsbestämmelser som är precisa, tydliga, ovillkorliga och inte kräver 

kompletterande nationella åtgärder eller gemenskapsåtgärder kan därför 

åberopas direkt inför nationell domstol.31 Även sekundärrätt har senare i 

rättspraxis tillförsäkrats direkt effekt. Den direkta effekten skiljer sig dock 

beroende på om det är primärrätt eller sekundärrätt, men även beroende på vilken 

rättsakt det handlar om. EU-förordingar har under förutnämnda förutsättningar 

fullständig direkt effekt, vertikal och horisontell. Detta innebär att en privatperson 

inför nationell domstol kan åberopa en bestämmelse ur förordningen gentemot en 

medlemstat men även gentemot annan enskild (exempelvis en privat 

arbetsgivare).32  

 För direktiv har EU-domstolen i sin rättspraxis inte öppnat upp för 

horisontell direkt effekt. En bestämmelse i ett direktiv kan emellertid ha vertikal 

                                                           
28 Se dom av den 15 juli 1964 i mål 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L, (REG 1964 s. 1141; 
svensk specialutgåva volym 1 s. 211).  
29 SOU, 2008:125, s. 357.  
30 Dom av den 5 februari 1963 i mål 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie 
Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska skatteförvaltningen, (REG 1963 s. 3; 
svensk specialutgåva volym 1 s. 161), punkt 19.  
31 Bergström och Hettne, Introduktion till EU-rätten, Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 400 f. 
32 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, 5 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, 
2014, s. 115.  
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direkt effekt, om den uppfyller de ovannämnda kraven på precision, tydlighet, 

ovillkorlighet och utan krav på kompletterande nationella åtgärder eller 

gemenskapsåtgärder.33 Detta innebär följaktligen att den enskilde inte kan 

åberopa direktivets bestämmelser förrän tidsfristen för genomförandet löpt ut. 

Direkt effekt för ett direktiv torde ju förutsätta att medlemstaten fått 

tillfredställande möjligheter att införliva direktivets bestämmelser. Efter 

genomförandetidens utgång kan direktivets avsedda bestämmelser och syften 

fortsatt ligga till grund för ett åberopande, eftersom en medlemstat i annat fall 

skulle kunna gynnas av sina egna införlivandeförsummelser.34   

 Företräde och direkt effekt ger EU-rätten en särskild ställning. Detta 

ska ses i ljuset av att medlemsstaternas vetorätt mot unionslagstiftning är 

avskaffad sedan Lissabonfördraget. Medlemsstaterna kan dock alltjämt välja att 

lämna unionen, oaktat de politiska implikationer som medföljer detta.35 EU-rättens 

ställning och inverkan på svensk rätt är sålunda svår att överskatta. I nästa avsnitt 

presenteras de viktiga begränsningarna av EU:s särskilda ställning.   

 

2.1.2 Unionens konstitutionella ramar 

Den särskilda position som EU-rätten intar, och den styrka den får genom 

företrädesprincipen och direkt effekt, utjämnas till viss del av grundläggande eller 

konstitutionella principer. Inte minst gäller det principen om tilldelade 

befogenheter (artikel 5.1 FEU), vilken innebär att unionens 

normgivningskompetens är begränsad till vad medlemstaterna tilldelat den.36 

Denna grundläggande princip får sitt närmare innehåll i artikel 2.1-2 FEUF som i 

sin tur kompletteras med befogenhetskataloger i framförallt artikel 3 och 4. 

Unionen har exklusive lagstiftningskompetens (artikel 3 FEUF) inom bland annat 

tullområdet, konkurrensområdet om nödvändigt för den inre marknaden och den 

                                                           
33 Craig och de Búrca, EU Law: Text, Cases, and Materials. Oxford: University Press, 2011, s. 
191 ff. 
34 Vidare gäller att en medlemstat ”spärras” från att även under genomförandetiden vidta 
lagstiftningsåtgärder som allvarligt skulle strida mot direktivets avsedda föreskrifter. 
Denna spärrverkan innebär dessutom att en medlemstat inte ska återta redan vidtagna 
införlivandeåtgärder: se vidare i Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 115 ff. 
35 Artikel 50 FEU.  
36 För Sveriges del finns den främsta regeln för överföring av kompetens till EU i RF 10:6 . 
Se vidare om detta i avsnitt 2.2 och 3.1.1.   
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gemensamma fiskeripolitiken. Unionen delar befogenhet med medlemsstaterna 

(artikel 4 FEUF) på ett stort antal rättsområden, såsom den inre marknaden, miljö, 

konsumentskydd och socialpolitik. Medlemstaterna får utöva sin befogenhet inom 

det delade lagstiftningsområdet till den del unionen inte utövat sin (artikel 2.2 

FEUF).  

Vidare gäller att delad befogenhet avgränsas ytterligare i respektive 

sakområdeskapitel i FEUF. Där fördragen emellertid inte ger närmare svar så får 

unionens åtgärder vägledas av ett antal grundläggande principer, varav 

proportionalitetsprincipen (artikel 5.4 FEU) och subsidiaritetsprincipen (artikel 

5.3 FEU) är bland de viktigare. Proportionalitetsprincipen ska inte förväxlas med 

dess motsvarighet i den nationella lagstiftningen. Den unionsrättsliga 

proportionalitetsprincipen är bredare än sin nationella motsvarighet. Principen 

används i kompetensavseende för åtgärdsavvägningar, både vad gäller ändamål 

och behov av en åtgärd, men också vid val av lagstiftningsrättsakt.37 

Subsidiaritetsprincipens konstitutionella verkan är att unionen får vidta en åtgärd 

endast om de avsedda målen inte kan uppnås i tillräcklig utsträckning av 

medlemsstaterna på nationell nivå.38  

Den konstitutionella ramen definieras vidare av principen om 

nationell identitet (artikel 4.2 FEU) som innebär att unionen ska respektera 

nationella politiska och konstitutionella grundstrukturer genom att respektera 

medlemsstaternas väsentliga statliga funktioner liksom territoriella integritet, lag 

och ordning. Detta är en med Lissabon införd nyhet vars effekt ännu inte är helt 

klarlagd. Säregna nationella ordningar som unionen måste respektera torde 

exempelvis vara den irländska abortlagstiftningen.39 I sammanhanget kan 

Stadgans artikel 22 nämnas, som föreskriver att unionen ska respektera den 

kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. 

 

                                                           
37 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 43, 157.  
38 Se även Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, 
samt Protokoll om de nationella parlamentens roll.  
39 Bergström och Hettne, Lissabonfördraget: en grundlag för EU?, Stockholm: Norstedts 
Juridik, 2010, s. 62 ff.  
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2.2 EU-rätten och svensk efterlevnad 

Det är nödvändigt att EU-rätten får genomslag i den nationella rätten om 

framförallt idén om den gemensamma inre marknaden ska förverkligas. På senare 

tid har genomslag för EU-rätten dessutom motiverats av rättighetsskyddets 

förverkligande. En annan aspekt är att Sverige ska efterleva det som i enlighet med 

grundlagen har accepterats. Om Sverige avstått suveränitet genom att till unionen 

överföra lagstiftningskompetens (RF 10:6) så ska EU:s gemensamma lagstiftning 

respekteras. Vid sidan av detta finns en ett antal principer som verkar för 

unionsrättens genomslag. Dessa presenteras i avsnittet nedan för att underlätta 

förståelsen för nationellt genomförande och annan EU-anpassning som 

presenteras i avsnittet därefter.  

 

2.2.1 Genomslag för EU-rätten 

För det första gäller att den processuella autonomin, som innebär att unionen 

respekterar medlemstatens självbestämmande över den interna processordningen 

(talerätt och dylikt), är begränsad av ett antal andra principer. Principen om (krav 

på) effektiva nationella rättsmedel för EU-rättens genomslag är en övergripande 

inskränkning i denna nationella autonomi.40 Kravet förtydligas av att de rättsmedel 

som tillgängliggörs varken får vara mindre förmånliga än vad som gäller för en 

likvärdig nationell talan (likvärdighetsprincipen), eller vara praktiskt omöjliga 

eller alltför svårtillgängliga (effektivitetsprincipen).41  

För det andra inbegriper medlemskapet att principen om lojalt 

samarbete måste respekteras (FEU 4.3). Lojalitet samarbete ska genomsyra 

lagstiftningsgenomföranden, rättstillämpning och andra förhållanden mellan 

medlemsstaterna, mellan EU-institutionerna, liksom mellan staterna och unionen. I 

detta ingår krav på korrekt genomförande av eller anpassning till EU-rätten, 

liksom krav på lagkonform tolkning vid rättstillämpningen, samt förbud mot 

oförenliga eller hindrande åtgärder.42 Som del av den svenska 

lagstiftningsprocessen ska Lagrådet underkasta sig lojalitetsplikten i den mån 

nationellt handlingsutrymme inte lämnats. Domarens ”konstitutionella 

                                                           
40 Artikel 19.1 FEU och artikel 47.1 Stadgan.  
41 Bergström och Hettne, 2014, s. 426 f; Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 133 ff. 
42 Se vidare i Bergström och Hettne, 2014, s. 89 f. och 100 f.  
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lojalitetsplikt” mot annan än nationens egen konstitution är en fråga som 

problematiserats i den rättsvetensapliga doktrinen.43  

 Det finns vidare flertalet avskräckande åtgärder som ska tvinga 

staterna att uppfylla sina skyldigheter. Talan mot en medlemstatstat om 

fördragsbrott vid EU-domstolen, initierat av EU-kommissionen eller annan 

medlemsstat, torde vara den mest avskräckande åtgärden.44 För att på ett mer 

effektivt sätt tygla trotsande stater har EU-domstolen utvecklat principen om 

statsskadestånd.45 I målet Francovich slog EU-domstolen fast att ”medlemsstaterna 

är skyldiga att ersätta skada som vållats enskilda genom” överträdelser av EU-

rätten.46 På så sätt styrs medlemsstaternas genomföranden av liksom anpassning 

till EU-rätten till stor del av tvingande krav och andra incitament för unionsrättens 

genomslag. I sammanhanget bör påminnas om det frivilliga i medlemskapet, och 

möjligheterna att lämna unionen i enligheten med vad som förklarats ovan. Vidare 

har som redan påpekats medlemstaterna i enlighet med nationella konstitutioner 

överlämnat lagstiftningskompetens till EU.  

 

2.2.2 EU-rättsliga genomföranden och anpassningar 

Genomslag för den lagstiftning som unionen antar, ur den från Sverige överförda 

kompetensen (RF 10:6), förutsätter införlivanden i, samt vissa anpassningar av, 

svensk rätt. I det följande förklaras hur detta huvudsakligen sker. De för denna 

uppsats centrala akterna är direktiv och förordningar (hädanefter EU-förordning, 

för att undvika förväxling med den svenska regeringens förordningar). EU-

förordningar är direkttillämpliga och gäller oavkortat som svensk lag (artikel 288 

FEUF). På grund av detta finns ett förbud mot nationellt införlivande av EU-

förordning, inte minst för att undvika att unionens bestämmelser misstas för att 

vara nationellt stiftade. Eftersom förordningens bestämmelser gäller direkt så ska 

de alltså inte överföras till, eller på annat sätt införlivas i nationell rätt.  

                                                           
43 För vidare läsning om denna ”duala lojalitet” se: Martinico, The Tangled Complexity of 
the EU Constitutional Process - The Frustrating Knot of Europe, New York: Routledge, 2012, 
s. 107 ff.  
44 Artikel 258 respektive 259 FEUF. 
45 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 134 ff.   
46 Dom av den 19 november 1991 i de förenade målen C-6/90 och C-9/90, Andrea 
Francovich och Danila Bonifaci m.fl. mot Italien, (REG 1991 s. I-5357; svensk specialutgåva 
volym 10 s. I-435), punkterna 37 och 46.  
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Det är emellertid inte tillfredställande att svenska medborgare åläggs 

skyldigheter eller tillförsäkras rättigheter i rättsakter som är alltför 

svårtillgängliga. Det är därför vanligt att EU-förordningar tillgängliggörs med 

kompletterings- och upplysningsbestämmelser liksom hänvisningar i svenska 

föreskrifter. Beträffande hänvisningar bör noteras att detta inte sällan skapar 

blankettstraffbud, det vill säga att kriterierna för straff definieras vidare i 

unionsrättsakten som den svenska föreskriften hänvisar till.47 Slutligen bör 

betonas att EU-förordningar numera används i väsentligen högre utsträckning än 

direktiv. Med andra ord antar unionen rättsakter som är direkttillämplig utan 

några åtgärder från staters sida. Intresset för förordningarna torde bero på 

rättsaktens ovannämnda direkta och starka genomslagskraft.48 

Harmoniseringsarbetet i EU kan, på grund av bland annat detta, påstås gå mot mer 

enhetlighet än enbart tillnärmning.49  

Direktiv måste inom en viss tidsfrist (vanligast 2 år) genomföras i 

nationell lagstiftning.50 Direktiven ska, med folkrättens ordförråd, införlivas i 

svensk rätt (till skillnad från EU-förordningar som alltså inte får införlivas). 

Metoden för genomförandet får medlemstaten bestämma, dock med följande 

begränsningar. Medlemsstaten ska genomföra direktiven i enlighet med den 

ovanredovisade lojalitetsplikten (artikel 4.2 FEU). Vidare föreskriver artikel 291 

FEUF att ”medlemsstaterna ska vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som är 

nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter”. För att leva upp 

till dessa krav kan medlemstaten, om den inte redan har nationella bestämmelser 

som uppfyller direktivets krav, behöva genomföra nationella lagändringar eller 

införa ny lag. För Sveriges del sker dock införlivandet i högre utsträckning på lägre 

nivå, exempelvis genom myndighetsföreskrifter.51 Inte sällan sker införlivandet 

parallellt på flera olika nivåer. Av naturliga skäl så är förslag på nationella lagar av 

intresse för uppsatsen, då Lagrådet förhandsgranskar just lagförslag. Kravet är 

                                                           
47 Peter Asp menar bland annat att hänvisning till EU-förordning kan under vissa 
förutsättningar anses vara dold behörighetsöverföring, om det gäller ett område som inte 
lämnats över i enlighet med RF 10:6: se SOU 2006:41, s. 212, 217f. 
48 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 55 ff.  
49

 Bergström och Hettne, 2014, s. 251 f.  
50 A. a. s. 440.  
51 SIEPS 2012:4, s. 10. 
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sålunda att direktivets syfte och avsedda resultat ska uppnås, oaktat den valfria 

genomförandemetoden.52  

I sammanhanget bör ”gold-plating” nämnas, en term som syftar på att 

medlemstaten genomför mer än vad som nödvändigtvis följer av EU-rätten. En 

”överimplementering” kan i vissa avseenden medföra onödiga kostnader eller 

följder.53 Lagrådet torde i sin förhandsgranskning därmed ha ytterligare en aspekt 

att beakta. Denna aspekt är dock svår att dikotomt inkategorisera under 

unionsrättliga eller nationella hänsyn. Onödiga administrativa kostnader av en 

”överimplementering” kan visserligen ses som hinder för den inre marknaden, 

men kan även betraktas som en nationell kostnadsfråga. Ett felaktigt införlivande, 

bland annat ”underimplementering”, innebär istället fördragsbrott och får 

konsekvenser. Dessutom ska införlivandet ske inom den utsatta tiden, något som 

bland annat Sverige ofta misslyckats med.54  

EU-kommissionen vakar noga över medlemsstaternas samarbete och 

genomförande av direktiv. En annan roll som Kommissionen även får är att anta 

kompletterande eller genomförandeakter. Detta medför att införlivande av 

unionens lagstiftning ofta måste ske i flera steg. Ett införande av direktivets 

bestämmelser sker därför många gånger samtidigt som ytterligare 

unionsföreskrifter planeras. Det hittills sagda innebär att valfriheten beträffande 

genomförandemetod är begränsad i vissa avseenden, både rättsligt och praktiskt. 

Metodvalet för införlivande påverkas vidare av direktivtypen, det vill säga om det 

är ett ram-, minimi- eller fullharmoniseringsdirektiv. Medan ramdirektiv och 

minidirektiv ger större nationell frihet, dessutom inte sällan innehållandes en del 

valfria eller frivilliga bestämmelser, så är ett fullharmoniseringsdirektiv mer 

detaljerad och begränsar medlemsstatens handlingsutrymme. Unionen tenderar 

att övergå i högre utsträckning till de senare,55 troligen på grund av samma 

popularitetsskäl som nämndes för EU-förordningarna framfart ovan. 

 Direktiv måste sålunda införlivas i svensk rätt, medan ett 

införlivandeförbud föreligger för EU-förordningar. Anpassningar till EU-rätten kan 

utöver detta av naturliga skäl bero på andra omständigheter, såsom ny rättspraxis 

                                                           
52 Craig och de Búrca, 2011, s. 106 f.  
53

 Bergström och Hettne, 2014, s. 446; se även Hettne och Otken Eriksson, 2011, s. 183 ff.  
54 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 56 f.  
55 A. a. s. 57.  
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från EU-domstolen. I sammanhanget ska nämnas att den tidigare 

lagrådsledamoten Lavin menar att lagstiftning på grund ny praxis borde ske på ett 

övergripande plan. Detaljerad lagstiftning kan rubbas redan efter en kort period på 

grund av ytterligare ny rättspraxis.56 Ny teknik eller ny språklig innebörd kan 

vidare också föranleda ett behov av att ”uppdatera” nationella lagar. Svenska 

lagförslag kan, trots att lagstiftning i hög utsträckning beror på unionsrättens krav, 

föranledas av nationella initiativ på nationella grunder. Alternativt kan ett 

lagförslag initieras av både unionsrättsliga och nationella krav. För sådana 

lagförslag har den huvudsakliga grunden avgjort lagstiftningskategorin. De för 

uppsatsen identifierade lagstiftningskategorier bör här ha klarnat för läsaren. De 

utgör, för att återupprepa, följande: i) lagförslag för införlivande av direktiv 

(avsnitt 4.2), ii) lagförslag för annan EU-anpassning (avsnitt 4.3), eller iii) 

lagförslag initierat på nationella grunder (avsnitt 4.4). Lagrådets yttranden kan 

således gälla lagförslag ur olika lagstiftningskategorier.  

 

2.3 Rättighetsskyddet 

Ett av normprövningens syften är att i möjligaste mån garantera grundläggande 

fri- och rättigheter.57 Det finns ett flertal rättighetskataloger som binder Sverige i 

olika hög utsträckning. Av de internationella konventioner som Sverige ratificerat 

är Europakonventionen (EKMR) tveklöst den mest inverkande på svensk rätt. 

EKMR presenteras i nästa avsnitt som ett självständigt internationellt instrument. I 

avsnittet därefter behandlas EKMR:s verkan som del av EU-rätten, det vill säga 

konventionens relevanta egenskap för denna uppsats. EU-rättsliga beaktanden är 

av naturliga skäl till stor del även beroende av hur heltäckande det inhemska 

skyddet är. Därför presenteras även det nationella rättighetsskyddet i avsnittet 

därefter. 

 

                                                           
56 Lavin, lagrådet och den offentliga rätten 2007-2009, Uppsala: Iustus Förlag, 2009, s. 33.  
57 Lagrådets förhandsgranskning och domstolarnas efterhandsprövningar är en av de 
viktigaste juridiska skyddsmekanismer för grundläggande fri- och rättigheterna: 
Nergelius, 2010, s. 217 f.  
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2.3.1 Europakonventionen av egen kraft 

Det svenska rättsystemet är dualistiskt vilket innebär att ratificerade 

internationella konventioner blir gällande som svensk rätt efter införlivning.58 

Detta kan ske genom inkorporering, tranformering eller genom en kombination av 

de båda metoderna.59 EKMR är ett unikt exempel på ett 

”kombinationsinförlivande”. Konventionen har fått en grundlagsförankring i 

regeringsformen samt bifogats med svensk översättning i en särskild lag60.61 Enligt 

grundlagsförankringen i RF 2:19 gäller ett förbud mot att lagstiftaren antar lag 

eller annan föreskrift i strid med EKMR. Att lagar skulle kunna stiftas mot EKMR 

efter införandet av grundlagsförankringen, särskilt då Lagrådet även granskar 

Lagförslags överensstämmelse med EKMR, beskrevs som ”osannolikt” av 

lagstiftaren. I samma förarbete fastslogs att lagstiftning i Sverige föregås av 

noggranna utredningar, och att det är lagstiftaren som i slutändan ska bevaka 

normöverenstämmelse.62 I de fall oförenligheter med EKMR skulle uppstå, 

uttryckte lagstiftaren en tydlig vilja att domstolar i sin normprövning till det 

yttersta ska använda sig av utvecklade tolknings- och rättstillämpningsmetoder.63 

Det sagda till trots så har Sverige sedan 1984-års fall Sporrong-Lönnroth fällts 

                                                           
58 Ur ett folkrättsligt perspektiv förväntas en stat följa de åtaganden den förbundit sig till 
genom själva ratificeringen. Vad detta exakt innebär kräver en mer omfattande 
redogörelse. Kortfattat bör konstateras att införlivning genom hel eller partiell 
transformering (regelanpassning) kan räcka för att uppfylla grunderna i en konvention. 
FN:s Barnkonventionen är i en svensk kontext en omdiskuterad konvention. 
Tranformering av, dvs. regelanpassning till, konventionen har skett. För att 
Barnkonventionen ska bli direkttillämplig i svensk rätt har dock många röster krävt 
inkorporering, dvs. att konventionen i sin helhet infogas i en svensk lag: se vidare i bland 
annat Ds 2011:37, s. 12 ff.    
59 Nergelius, 2010, s. 176.  
60 Se Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
61 Det bör noteras att nämnda grundlagsförankring av författarna till regeringsformens 
följande kommentar anses medföra konstitutionell status för EKMR: Bull och Sterzel, 
Regeringsformen: en kommentar, Stockholm: SNS Förlag, 2010, s. 94 ff. 
62 Prop. 1993/94:117, s. 38. 
63 SOU 2008:125, s. 371; Prop. 2009/10:80, s. 145. Vidare har rättstillämpningen, för att 
närma sig Europadomstolens avgöranden och tolkningar, av HD och HFD varit kreativ. I 
det principiellt viktiga målet NJA 2005 s. 462 fastslog HD att det ”måste betraktas som en 
naturlig utgångspunkt” att ta hänsyn till Europadomstolens rättspraxis, även om det inte 
föreligger en folkrättslig förpliktelse. Genom hänvisning till Europadomstolens 
avgöranden och kravet på effektiva nationella rättsmedel utdömde HD ideellt skadestånd, 
under förutsättningar som avvek från kraven i nationell skadeståndslagstiftning.  
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flertalet gånger i Europadomstolen, domstolen i Strasbourg som prövar påstådda 

brott mot EKMR.64  

Det har beskrivits som att EKMR utgör en ny hierarkisk nivå mellan 

grundlag och lag.65 Av egen kraft intar EKMR och tillhörande domstol en säregen 

position bland övriga internationella MR-instrument.66 Vidare synes trenden vara 

att svenska domstolar tillämpar EKMR lojalt.67 Lagstiftningsprocessen har, trots 

politikernas försäkran i förarbetet, uppenbarligen brustit beträffande 

förenligheten med EKMR. Hur stor del Lagrådet har i denna försummelse är inte 

helt klart. Det bör dock nämnas att det är svårare att förutse framtida 

normkonflikter i en förhandsgranskning än att vara efterhandsklok vid 

rättstillämpningen i det konkreta fallet. Att Lagrådet beaktar EKMR är inte 

ovanligt, dock med förbehåll för den kritik som nämns i avsnitt 3.2.2. Det för denna 

uppsats relevanta är hursomhelst när EKMR utgör en del av EU-rätten, vilket 

presenteras i nästa avsnitt.  

 

2.3.2 EU-rättens skydd 

Den från EU avskilda Europakonventionen intar sålunda en särskild position i 

svensk rätt. Emellertid får EKMR sin reella styrka genom att EU-domstolen i stor 

utsträckning återanvänder Europadomstolens tolkningar av EKMR.68 Utöver detta 

utgör numera EKMR:s grundläggande rättigheter, tillsammans med de 

grundläggande rättigheterna såsom de följer i medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella traditioner, EU-rättens allmänna rättprinciper.69 Förenklat kan 

man hävda att EKMR även når medlemstaterna via EU-rätten och får, i de fall den 

                                                           
64 Europadomstolen tar emot klagomål från enskilda (artikel 34 EKMR), dock efter att 
möjligheterna till nationella rättsmedel är uttömda (artikel 35).   
65 Nergelius, 2010, s. 179.  
66 Åhman, Normprövning - Domstols kontroll av svensk lags förenlighet med 
regeringsformen och europarätten 2000-2010, Stockholm: Norstedts Juridik, 2011, s. 25. 
67 I grunden är detta av goda, då rättssäkerheten anses ha ökat till konventionens och 
Europadomstolens förtjänst: Nilsson och Lundberg, Europarätten - En introduktion till EU-
rätten och Europakonventionen, 4 uppl., Stockholm: Jure Förlag, 2010, s. 97 ff.  
68 Vidare så har EU som organisation föreskrivits att ansluta sig till EKMR; se 6.2 FEU. 
69 Artikel 6.3 FEU; se även SOU 2008:125, s. 371. I sammanhanget bör påpekas att 
medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner har åberopats sparsamt, 
medan EKMR:s betydelse för EU:s rättighetsskydd spelat stor roll: Bernitz och Kjellgren, 
2014, s. 140.   
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är tillämplig inom unionsrätten, företräde framför svensk rätt.70 När EKMR är en 

del av EU-rätten får den således en starkare ställning i svensk rätt. Emellertid 

övertar den i samma stund även unionsrättens snävare räckvidd. I motsats till 

detta får EKMR genom egen kraft en svagare ställning, men behåller då sin breda 

räckvidd och förblir tillämplig på var och en som befinner sig i Sverige.71  

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från 

år 2000 (Stadgan) har numera samma rättsliga värde som fördragen (artikel 6.1 

FEU). Dessa grundläggande rättigheter bygger till stora delar på EKMR men tillför 

även nya fri- och rättigheter. Stadgan kan sammanfattas som en kodifiering och en 

fördragsförankring av ackumulerade rättigheter och principer ur unionens 

rättspraxis. I de fall Stadgan omfattar i EKMR redan upptagna rättigheter så ska 

unionen tillförsäkra ett minst lika högt skydd som konventionen anger (artikel 

52.3 Stadgan). Stadgan tillämpas dock endast när unionsrätten är tillämplig, 

nationellt eller på unionsplanet.72 

De allmänna rättsprinciperna har huvudsakligen utvecklats inom 

ramen för EU-domstolens rättspraxis. EU-domstolen, som har exklusiv rätt att 

uttolka unionsrätten, har med principerna kunnat fylla ut luckor i primär- och 

sekundärrätten.73 Rättsprinciperna har i flera fall kodifierats till, eller uttolkats ur, 

fördragen och är i sådana fall följaktligen att se som primärrätt. Detta har inte 

avhållit EU-domstolen från att även tillmäta de icke-kodifierade principerna högre 

rang än sekundärrätten.74 En återkommande rättsprincip är 

proportionalitetsprincipen, som förutom att konstitutionellt avgränsa unionens 

lagstiftningskompetens, används flitigt i domstolens materiella bedömningar. Även 

för de materiella bedömningarna är principen välutvecklad av EU-domstolen.75 

Vidare bör vikten av rättssäkerhetsprincipen med tillhörande underprinciper 

betonas, såsom skydd mot retroaktiv lagstiftning eller ”dubbelbestraffning”. Även 

den välanvända proportionalitetsprincipen kan anses vara en del av 

rättssäkerheten. Principerna, som är alltför många för att redovisas här, 

                                                           
70 Prop. 2009/10:80, s. 146. 
71 Artikel 1 EKMR: se även Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 170. 
72 Se artikel 51 Stadgan; Bergström och Hettne, 2014, s. 177.  
73 Hette, Rättsprinciper som styrmedel: Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, Stockholm: 
Norstedts Juridik, 2008, s. 43 ff.  
74 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 140 f.  
75 Craig och de Búrca, 2011, s. 529 f.  
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överlappar varandra i hög utsträckning. Vidare så har vissa aspekter av 

rättssäkerhetsprincipen samt en del andra rättsprinciper kodifierats. 76   

 

2.3.3 Inhemskt rättighetsskydd och EU-rätten 

Först ska konstateras att begreppet ”inhemskt” i detta avseende kan möta 

invändningar, då de redovisade överordnade instrumenten integrerats till den 

grad att de får anses vara en del av svensk rätt. Trots detta ska i detta avsnitt ”rent” 

inhemskt skydd presenteras först, för att sedan i den mån det är möjligt koppla 

ihop det med EU-rätten.  

Regeringsformens andra kapitel innehåller numera fri- och rättigheter 

som till stora delar motsvarar de i EKMR. Reservation mot detta påstående bör 

dock göras till fördel för EKMR. Exempelvis saknas i regeringsformen en direkt 

motsvarighet till artikel 8 (skydd för privat- och familjelivet).77 De absoluta 

rättigheterna i regeringsformens andra kapitel inskränks genom 

grundlagsändring, ett längre och på flera sätt kvalificerat förfarande som Lagrådet 

för övrigt inte behöver höras över. De relativa fri- och rättigheterna ändras 

däremot genom lag.78 De kan enligt RF 2:20 inskränkas genom lag med beaktande 

av de materiella skyddsreglerna i 2:21 (ändamålsenlighet och behovsprincipen, 

utöver proportionalitetsprincipen), samt med beaktande av de för vissa 

opinionsfriheter särskilda skyddsregler i 2:23–24.  

Vidare finns en minoritetsskyddsregel (RF 2:22) som innebär att en 

tiondel av riksdagsledamöterna kan, under vissa förutsättningar, begära en 

föreslagen rättighetsinskränkning vilande i 12 månader.79 En del fri- och 

rättigheter anses åtnjuta ett ”svagare skydd”. Ett exempel är äganderättsskyddet 

som gentemot andra enskilda styrs av brottsbalkens tillgreps- och 

skadegörelsebrott. Egendomsskyddet är däremot gentemot det allmänna allt annat 

                                                           
76 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 161 ff.  
77 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca och Reichel, 2011, s. 164.  
78 Se RF 2:20 för uppräkning av de relativa fri- och rättigheterna. Den nyfikne kan genom 
RF 2:20 é contrario då också ta reda på vilka de absoluta rättigheterna är.  
79 Lagrådet ska av konstitutionsutskottet höras om huruvida RF 2:22 
(minoritetsskyddsregeln) gäller för aktuell lagändring (se 4:11 RO andra stycket), dock 
utan att bindas av rådets bedömning. Observera att inget av uppsatsens granskade 
lagrådsyttranden är utav detta slag. 
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än klart och tydligt, och en ägare måste (emellertid mot full ersättning)80 avstå 

egendom eller tåla rådighetsinskränkning ”när det krävs för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen” (RF 2:15). Det vaga uttrycket ”angelägna allmänna 

intressen” fylls, till äganderättsförkämpens tröst, ut av Europadomstolens 

rättspraxis,81 som i förlängningen kan bli EU-rätt. Den i svensk rätt och 

europarätten alltmer betydande proportionalitetsprincipen gäller även vid 

inskränkning av de svagare fri- och rättigheterna.82  

Före det att Lagrådet tar vid i sin granskning, gäller ett extensivt 

utredningsförfarande i departementen, inte sällan i samarbete med expertis från 

den akademiska eller praktiska sfären. Utredningsförfarandet och remissarbetet 

(med beredningskravet i RF 7:2 som utgångspunkt), välavgränsad 

normgivningskompetens (i främst RF 8:2–7), den samhälleliga debatten samt ett 

vaket civilsamhälle är andra former av formella och informella skyddsmekanismer. 

Särskilt det svenska utredningsförfarandet är av stort intresse, då EU-rättens krav 

på genomförande torde ha inskränkt det materiella utrymmet. Om syftet med EU-

initierade lagförslag är att genomföra överenskomna regler så torde utrymmet för 

inhemska materiella bedömningar vara mindre möjliga. Detta utesluter dock inte 

värdet av utförliga förarbeten, särskilt i de fall EU-rätten lämnar 

handlingsutrymme eller valfrihet på aktuellt rättsområde.83  

En del av rättighetsskyddet är således av formell natur, andra delar 

kräver materiella avvägningar, och slutligen finns nyfikna formella liksom 

informella intressenter som utgör en vakande roll. Den framlagda bilden i detta 

och de föregående avsnitten är viktig för att närmare förstå Lagrådet som en bland 

flera skyddsmekanismer i rättighetsskyddet. Vidare är det beskrivna i detta kapitel 

viktigt för att förstå vad Lagrådets bedömningar torde konstrueras ur.  

 

                                                           
80 Efter 2010-års grundlagsreform och en tidigare ändring år 1994 har skyddet stärkts. 
Den som exempelvis fått avstå mark genom expropriation tillförsäkras full ersättning: se 
aktuell utformning i RF 2:15. 
81 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca och Reichel, 2011, s. 186 f.  
82 Nergelius, 2010, s. 153 f.  
83 Se vidare om detta i Bergström och Hettne, 2014, s. 448.  
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3 Normprövning 

3.1 En översikt 

Som tidigare nämnts så består normkontrollsystemet av rättsliga och politiska 

instrument som i viss utsträckning överlappar varandra. För att första Lagrådets 

granskningsverksamhet är det nödvändigt att ha viss kännedom om övriga 

instrument, främst de rättsliga. Allra först följer en rättspolitisk framställning om 

gränsen för politik och juridik och påverkan av europeiseringen, med fokus på EU-

rätten. Så sker för att ytterligare kristallisera den rättsteoretiska ramen. 

 

3.1.1 Europeisering och normprövning 

Normprövning kan vara centraliserat i exempelvis en författningsdomstol men kan 

likväl vara decentraliserat till alla rättstillämpande verksamheter i kombination 

med förhandsgranskning, såsom i svensk rätt. Det viktiga torde dock inte vara den 

institutionella formen under vilken prövningen sker.84 Diskursen om 

författningsdomstol handlar därför i realiteten inte i första hand om forum för 

normprövning, utan hör huvudsakligen ihop med den rättsvetenskapliga 

diskussionen om gränsen för juristens politiska kompetens. I doktrinen har en 

författningsdomstol utan reell makt beskrivits som en kvasireform.85 Den politiska 

kompetens som dock riskerar att ”spilla över” till juristerna om de tilldelas reell 

makt är troligen det starkaste skälet för varför författningsdomstol uteblir i 

Sverige.86 Det sagda torde även gälla för andra konstellationer av normprövning, 

exempelvis en allmän domstols eller Lagrådets prövning.  

Förståelsen för normprövningens roll i det konstitutionella systemet 

förutsätter viss kännedom om relationen mellan maktdelning och folksuveränitet. 

Kortfattat innebär maktdelningsläran att offentlig makt fördelas på olika 

samhälleliga institutioner för att på så sätt förhindra eller begränsa maktmissbruk. 

När den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten är självständiga 

gentemot varandra, förväntas en balans mellan de mäktigaste 
                                                           
84 Åhman, SvJT 2007, s. 849.  
85 Abrahamsson, ”Handlar normprövningsdebatten om rätt saker?”, SvJT 2007, s. 781.  
86 Det finns fler argument för och mot en författningsdomstol, exempelvis att EU-
domstolen fungerar redan som en form av högsta prövningsdomstol som lämpar sig mer 
för de ”federala” strukturer som EU kan sägas utgöra: Heckscher, ”Normprövning - behov 
och metod”, SvJT 2007 s. 806 f.  
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samhällsinstitutionerna uppstå. En konsekvens av denna maktfördelning är att 

domstolarnas konstitutionella roll stärks. Ökad juristmakt, den så kallade 

judikaliseringen, är en oundviklig tendens i den av Montesquieu utvecklade 

maktdelningsläran.87  

I de svenska maktkorridorerna förefaller hursomhelst denna filosofs 

idéer som frånvarande.88 För svensk del ligger fokus istället på 

folksuveränitetsprincipen.89 Enligt RF 1:1 första stycket gäller som bekant att ”all 

offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Ett otvetydigt mandat till 

riksdagsledamöterna, vilket ytterligare bekräftas av RF 1:4 genom stadgandet om 

att de är ”folkets främsta företrädare”. Den offentliga makten i Sverige är således 

koncentrerad till folkrepresentationen.90 De svenska domstolarnas makt är 

gentemot lagstiftaren trots det sagda inte helt verkningslös. Enligt RF 1:1 tredje 

stycket gäller som bekant legalitetsprincipen genom att ”den offentliga makten 

utövas under lagarna”.91 Juristernas och domstolarnas roll för att så också sker ter 

sig som naturligt. Ibland annat rollen som normprövare (enligt RF 11:14) får 

juristen till viss del anses kontrollera lagstiftarens verksamhet, fastän detta främst 

sker konkret i det enskilda fallet.92  

Vidare bör nämnas att folksuveräniteten utövas i Sverige genom en 

funktionsfördelningsprincip. Två olika typer av organ, politiska beslutsfattande 

församlingar samt myndigheter, utövar den offentliga makten inom sitt i 

regeringsformen välavgränsade funktionsområde.93 Juridikens funktion kan i detta 

avseende, genom inte minst Lagrådet och domstolarna, vara att hålla politikerna 

konsekventa i sin lagstiftning.94  

                                                           
87 SOU 1999:58, s. 55ff.  
88 Zetterquist, SvJT 2009, s. 146.  
89 SOU 2008:125 s. 133.  
90 A. prop. s. 374. 
91 I sammanhanget kan objektivitets- och likhetsprincipen (RF 1:9) nämnas som 
ytterligare definierar den offentliga maktens handlingsutrymme.  
92 Juridisk kontrollfunktion förekommer även genom Justitieombudsmannen (JO), 
Justitiekanslern (JK) och andra vakande samhällsinstitutioner. Observera att JO även vakar 
över bland annat domstolarnas verksamhet (RF 13:6). Ett påstående om att det är av godo 
med flerdimensionellt kontrollsystem i en rättsstat torde inte finna invändning. Även 
övriga inslag i funktionsfördelningen kan försvaga parlamentets starka inflytande, såsom 
det kommunala självstyret (RF 1:1 stycke 2). 
93 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca och Reichel, 2011, s. 27f.  
94 Angående att domstolar kan hålla politiker konsekventa: Åhman, SvJT 2007, s. 849.  
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Det finns ytterligare rättsliga och politiska fenomen som inskränkt 

den parlamentariska hegemonin i Sverige. Inte minst genom europeiseringen av 

den svenska rättsordningen så har domstolarnas betydelse ökat.95 Det tidigare 

politiska motståndet för en stärkt normprövning kan visserligen tillskrivas det 

under 1900-talet dominerande partiet,96 men politiskt motståndet kom överhuvud 

från både vänster och höger.97 Att huvudsakligen europarätten har drivit på detta, 

det vill säga att europeiseringen driver på judikaliseringen, råder det viss enighet 

om.98 Förfarandet med förhandsbesked från EU-domstolen stärker exempelvis de 

nationella domstolarna. Detta hör framförallt ihop med att EU-domstolens 

bedömningar grundar sig på unionsrätten, vars företräde även gäller framför 

grundlag och lag stiftat av Riksdagen.99  

Även vad avser Lagrådets förhandsgranskning av lagförslag spelar 

denna europeisering och medföljande judikalisering en principiell roll. Den 

konstitutionella utvecklingen i Europa eller med det inlånade uttrycket, ”det 

konstitutionalistiska spöket”, har visserligen riktat Svensk statsskick mot mer 

maktdelning och skjutit fram rättighetsjuridiken,100 men särskilt EU-rätten präglar 

Lagrådets uppgifter även på andra sätt. Grundlagreformens förslag om att 

förstärka Lagrådet berodde till stor del just på EU-rättens krav på snabbt 

genomförande.101  

För svensk del gäller vidare kvalificerad majoritet i riksdagen för 

kompetensöverföring till unionen, i enlighet med RF 10:6. Överlåtelse av 

kompetens till EU får enligt denna grundlagsregel inte röra principerna för 

statskicket (som förutom den ovan redovisade svenska statsskicksutformningen 

utgörs av framförallt kommunalt självstyre, förbud mot ministerstyre, rätten till 

allmänna handlingar, meddelarfrihet och censurförbud). Vidare gäller att 

överlåtelse av kompetens till EU förutsätter att unionen upprätthåller ett skydd för 

                                                           
95 Detta fenomen har hävdats pågå en längre tid: SOU 1999:76, s. 123 f.; SOU 2008:125 s. 
309.   
96 Det socialdemokratiska partiet var även generellt mindre positiva till EKMR:s ökande 
inflytande i svensk rätt, i alla fall enligt följande författare: Nilsson och Lundberg, 2010, s. 
100.  
97 Abrahamsson, SvJT 2007, s. 779.  
98 Se bland andra: a. a. s. 780 f.; Åhman, SvJT 2007, s. 846.  
99 Prop. 2009/10:80, s. 41.  
100 Zetterquist, SvJT 2009, s. 143.  
101 Prop. 2009/10:80, s. 144.  
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fri- och rättigheterna på samma nivå som följer av RF och EKMR.102 Lagrådet måste 

inte höras, men har i enlighet med vad som tidigare beskrivits, fått tillfälle att yttra 

sig över svensk kompetensöverföring till EU. Detta skedde i samband med (den av 

andra orsaker icke genomförda) EU-konstitutionen år 2005 samt i samband med 

Lissabonfördraget år 2008. Efter vad som till viss del kan uppfattas som en 

författningskommentar, snarare än en fullskalig granskning, accepterade Lagrådet 

premisserna för kompetensöverföring i båda yttrandena.103 Om Lagrådet i de 

nämnda granskningarna funnit att unionsfördragen gick emot svenska grundlagar, 

så skulle lagstiftaren föreslås ändra grundlagen för att undanröja hinder för 

kompetensöverföring. Vad avser eventuella hinder på grund av kravet på 

skyddsnivån för fri- och rättigheter i enlighet med RF eller EKMR, så anses numera 

skyddet som följer av Stadgan samt genom EKMR:s koppling till EU-rätten uppfylla 

den begärda miniminivån.  

En snabb utblick i unionen kan nyansera bilden av Lagrådets 

”europeiska roll”. Tysklands inflytelserika författningsdomstol lade på 1990-talet 

fram en mängd reservationer mot vidare EU-integrationen. Danmarks Högsta 

domstol, troligen med de tyska reservationerna i ryggen, prövade – och 

accepterade - det då aktuella unionsfördragets förenlighet med den danska 

grundlagen. Även senare har inte minst den tyska domstolen framhävt sina krav på 

unionen, och i förlängningen även garanterat svenska medborgare mot 

unionsrättsliga övertramp.104 

I europarättsliga sammanhang har de nationella domstolarna 

beskrivits som EU-domstolens och Europadomstolens de lege lata förlängda arm. 

Författarens anspråk var främst att väcka frågan om de nationella domstolarnas i 

någon mån även borde sätta svensk prägel på europarätten.105 Om nationella 

domstolars främsta EU-rättsliga uppgift är att tillsammans med EU-domstolen 

                                                           
102 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca och Reichel, 2011, s. 152 ff.   
103 Lagrådets yttrande den 13 juni 2008 över Lissabonfördraget: i prop. 2007/08:168, s. 
285 ff. Lagrådsyttrandet från 2008 hänvisar till och sammanfattar Lagrådets yttrande den 
28 juni 2005 över Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (EU-
konstitutionen). Håstad, en av Lagrådsledamöterna bakom 2005-års yttrande, skriver att 
Lagrådet accepterade kompetensöverföringen (utan behov av grundlagsändring) efter 
”vissa krumbukter”: Håstad, ”Hur granskar Lagrådet?”, SvJT 2009, s. 212 f.  
104 SOU 1999:76, s. 121 ff; se även Craig och de Búrca, 2011, s. 110.  
105 Åhman, 2011, s. 27 f.  
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understödja unionsrättens företräde,106 torde Lagrådet på motsvarande sätt inta 

en liknande roll. Läget kompliceras, och stärker intresset för uppsatsens syfte, när 

Lagrådet samtidigt anklagats för att vara den svenska lagstiftarens förlängda 

arm.107 En nationell domstol kan i sin efterhandskontroll, vid tillämpning av regler 

som härstammar ur kompetens överfört till EU, inta bland annat följande roller: 

konformitetstolkare, unions förlängd arm, eller svenska medborgares 

rättighetsgarant. Lagrådets granskande roll i en likartad situation, dock under 

förhandsgranskning av lagförslag, får anses mer oklar.  

Det blir på grund av det diskuterade än viktigare att förstå Lagrådets 

roll ur ett EU-rättsligt perspektiv. Hur unionsrätten kommer till uttryck i 

lagrådsyttranden är därför av stort intresse som ett första steg för att närma sig en 

sådan övergripande fråga. Uppsatsens indelning av olika lagstiftningskategorier är 

som tidigare förklarats fruktbart för den tänkta undersökningen.   

 

3.1.2 Efterhandskontroll: RF 11:14 och annan kontroll 

Då Lagrådets förhandsgranskning diskuteras djupgående i kapitlets senare avsnitt, 

så behandlas domstolarnas efterhandsprövning och annan för uppsatsen relevant 

rättstillämpningsmetod i de härefter följande styckena. Likaså presenteras annan 

kontroll kortfattat.  

Fram till 2010-års grundlagsreform innebar en prövning enligt RF 

11:14 att en bestämmelse kunde åsidosattes i ett konkret ärende,108 endast om 

oförenligheten med annan överordnad författning var uppenbar. Detta numera 

avskaffade uppenbarhetsrekvisit var föremål för livlig debatt före och under 

arbetet med grundlagsreformen. Störst anledning till missnöje gällde den 

inkonsekvens som uppenbarhetskravet skapade i förhållande till EU-rättens 

företräde. Sedan EU-inträdet gäller som bekant att motstridiga nationella 

bestämmelser undanröjs, oavsett om stridigheten mot en i Sverige direkttillämplig 

EU-regel är uppenbar eller inte. Detsamma gäller fri- och rättigheterna i 

Europakonventionen vilka utan krav på uppenbarhet, i vart fall genom 

                                                           
106 Bergström och Hettne, 2014, s. 407.  
107 Nergelius, ”Problemet lagrådet - oberoende granskningsinstans eller regeringens 
förlängda arm?”, SvJT 1997 s. 566. 
108 Abstrakt efterhandsprövning är inte tillåten i svensk rätt: SOU 2008:125, s. 29, 364.  
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unionsrätten, går före mostridiga nationella bestämmelser.109 Uppenbarhetskravet 

avskaffades år 2010 främst med motiveringen att denna inkonsekvens gentemot 

europarätten inte var önskvärd.110 Hur detta ska påverka den framtida prövningen 

enligt RF 11:14 (och 12:10) kommer det förhoppningsvis närmare besked om i den 

rättsvetenskapliga forskningen.111  

Det viktigaste att ta med sig från ovanstående redogörelse är att 

efterhandsprövningen kompletterar Lagrådets förhandsgranskning. Som tidigare 

nämnts förväntas efterhandsprövning i det konkreta tillämningsfallet fånga upp 

det som den generella förhandgranskningen av lagförslaget inte kunnat förutse 

under lagstiftningsprocessen. Dessutom kan bestämmelsers innebörd ändras 

genom rättspraxis, teknisk utveckling och annat som av naturliga skäl inte går att 

förutse i en förhandsgranskning.       

Andra former av efterhandsnormkontroll som bör nämnas är 

tolknings- och rättstillämpningsmetoder för att förena bestämmelser från olika 

normkällor. Grundlags-, konventions-, eller unionsrättskonform112 tolkning är en 

vanlig metod som domstolarna använder, inte minst vid partiella oförenligheter.113 

Huruvida detta är att anse som normkontroll kan det finnas en eller annan 

invändning mot. Det torde dock råda konsensus om att tolkningsmetoden i vart fall 

försvagar eller undanröjer konsekvenserna av en oförenlig bestämmelse. Till 

skillnad från ett klart och tydligt åsidosättande enligt RF 11:14 är domstolars 

prövning gentemot europarätten i princip oreglerad.114 Den allt oftare anlitade 

reglerade möjligheten (och i vissa fall skyldigheten) till att begära av 

                                                           
109 Prop. 2009/10:80, s. 146.  
110 A. prop. s. 147.  
111 Åhman har undersökt normprövning bland annat enligt RF 11:14 för ett intervall av tio 
år: Åhman, 2011.  
112 Det bör noteras att unionsrätten innefattar konstituerande fördrag och rättsakter m.m. 
av olika valör (primärrätt, sekundärrätt, allmänna principer etc.) och att man vid närmare 
studier om detta torde använda sig av olika konformitetstolkningar beroende på 
rättskälla: exempelvis är fördragskonformitet och direktivkonformitet inte helt samma 
sak.     
113 Eka och Gustavsson, ”Lagprövning och andra frågor om normkontroll - rapport från en 
expertgrupp”, SvJT 2007, s.772.  
114 Åhman, 2011, s. 213.  
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förhandsbesked från EU-domstolen,115 ska ses som ett led i denna form av 

normprövningsprocess.116  

Rättstillämparen fungerar i beskrivna avseenden som en kontrollant 

av lagstiftarens genomförda rättsprodukter. Lagrådets granskning av lagförslag 

antas sålunda vara en av flera kontrollstationer i den konstitutionella 

normkontrollen. Förutsättningarna för lagrådsgranskningen skiljer sig i flera 

avseenden, vilket förklaras i nästa kapiteldel.  

 

3.2 Lagrådets förhandsgranskning 

Att det ska finnas ett Lagråd som ska lämna yttranden över (granska) lagförslag 

finns grundlagsförankrat i regeringsformen. Rådet ska bestå av ”domare eller, vid 

behov, tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen”.117 

Närmare regler om organisationen finns bestämt i lag om Lagrådet, som bland 

annat föreskriver att det i Lagrådet ska finnas minst ett och högst fem 

avdelningar.118 Varje avdelning ska bestå av tre ledamöter (fyra i vissa fall), och 

minst en av dem måste vara aktivt justitieråd.119 Det bör betonas att Lagrådets 

arbetsbörda bedöms vara fortsatt hög. Förstärkningar utlovades i samband med 

grundlagsreformen, dock utan närmare besked om när. Förslag om att Lagrådet 

ska få ett eget kansli med dithörande expertis är det som framförallt föreslagits.120 

 

3.2.1 Förhandsgranskningens krav och förutsättningar 

Från år 1909, då Lagrådet tog över granskningsuppgiften från Högsta 

domstolen,121 till och med början av 1970-talet var lagrådsgranskning av lagförslag 

obligatorisk. Arbetsbördan blev därför tämligen hög, och inhämtning av 

granskning gjordes fakultativ. Efter ytterligare en ändring i slutet av 1970-talet 

                                                           
115 För högsta nationella instans gäller i princip en skyldighet att under ett pågående mål 
begära förhandsavgörande av nödvändig unionsrättslig tolkning: artikel 267 FEUF.  
116 Åhman, 2011, s. 210 ff.  
117 RF 8:20.  
118 Utökning av högsta antalet avdelningar från fyra till fem infördes nyligen i 3 § lag 
(2003:333) om lagrådet: se prop. 2013/14:13, s. 6.   
119 4-5 §§ lag (2003:333) om lagrådet.  
120 Prop. 2009/10:80, s. 144. 
121 Än idag inhyses Lagrådet i Högsta domstolens byggnader, och en lagrådsperiod börjar 
samtidigt som Högsta domstolens höstsession (13 § lag (2003:333) om lagrådet).  
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förblev granskningen visserligen fakultativ, men i grundlagen föreskrevs att 

yttrande ”bör” inhämtas för vissa lagförslag.122 Slutligen är det efter 2010-års 

grundlagsreform återigen obligatoriskt att inhämta Lagrådets yttrande över 

lagförslag inom ett antal lagområden, det så kallade ”utpekade 

granskningsområdet”. Regeringen eller riksdagsutskott kan självfallet välja att 

inhämta ett lagrådsyttrande inom ett sakområde utanför det obligatoriska 

granskningsområdet.   

Här lämpar det sig att presentera huvudparagrafen för vad som gäller 

för inhämtning av lagrådsgranskning, såsom utformningen är efter 2010-års 

grundlagsreform:  

 

Yttrande från Lagrådet inhämtas av regeringen eller, enligt vad som närmare anges i 

riksdagsordningen, av ett riksdagsutskott. 

 

Ett yttrande ska inhämtas innan riksdagen beslutar 

1. grundlag om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television 

och vissa liknande 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. 

 

Bestämmelserna i andra stycket gäller dock inte, om Lagrådets granskning skulle sakna 

betydelse på grund av frågans beskaffenhet eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans 

behandling så att avsevärt men uppkommer. Föreslår regeringen att riksdagen ska meddela 

lag i något av de ämnen som avses i andra stycket och har Lagrådets yttrande dessförinnan 

inte inhämtats, ska regeringen samtidigt redovisa skälen för detta för riksdagen. Att 

Lagrådet inte har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder mot att lagen tillämpas.123 

 

                                                           
122 SOU 2007:85, s. 45 ff. 
123 RF 8:21.   
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Därmed så ”ska” och inte bara ”bör” regeringen eller ett riksdagsutskott inhämta 

Lagrådets yttrande över färdigbehandlade lagförslag inom det utpekade 

granskningsområdet.124 Det utpekade granskningsområdet i paragrafens andra 

stycke utökades inte nämnvärt efter grundlagsreformen 2010. Endast den femte 

punkten angående åligganden för kommunerna är nytillfört,125 dock utan intresse 

för uppsatsen. Att lägga märke till är att Lagrådets yttrande över grundlagsändring 

inte är obligatorisk, vilket kan te sig som märkligt eftersom det är då 

normprövning torde vara av yttersta vikt.126 Att detta beror på politikernas 

försiktighet med att överlämna makt till jurister är, efter tidigare genomgång, ett 

rimligt antagande.  

Paragrafens första stycke hänvisar till riksdagsordningen (RO), 

närmare bestämt 4:11 som tillåter att ett riksdagsutskott begär ett yttrande från 

Lagrådet på samma sätt utskottet det kan begära ett remissyttrande från 

myndigheter i övrigt.127 Detta ska inte förstås som att Lagrådet är en remissinstans 

bland andra. För det första så ska Lagrådet höras över färdigbehandlade lagförslag 

i en särskild lagrådsremiss, och inte över utredningsförslag som övriga 

remissorgan yttrar sig över.128 För det andra så utgör lagrådsyttrandet, även när 

Lagrådet hörs över annat än lagförslag,129 en helhetsprövning, medan övriga 

remissorgan primärt yttrar sig ur ett särintresseperspektiv. Slutligen så är 

Lagrådets granskningsverksamhet särskilt grundlagsförankrat.  

Regeringskansliet eller det riksdagsutskott som står bakom 

lagförslaget ska ställa en föredragande till förfogande för att bistå Lagrådet.130 Som 

tidigare nämnts så måste en normprövning utföras av någon som är självständig 

                                                           
124 I praktiken inhämtas lagrådsyttranden i mycket hög utsträckning. Detta gäller även för 
perioder då inhämtningen var fakultativ: prop. 2009/10:80, s. 143. 
125 A. prop. s. 144.  
126 Nergelius, 2010, s. 230.  
127 Att endast fem utskottsledamöter kan framtvinga inhämtning av ett lagrådsyttrande är 
en av orsakerna till varför Regeringskansliet så ofta begärt lagrådsgranskning under tider 
då detta var fakultativt: Nergelius, ”Intressant men oväntat normprövningsförslag från 
Grundlagsutredningen”, SvJT 2009, s. 314. Vidare gäller att riksdagens kammare kan till 
berört utskott återförvisa ett ärende för inhämtning av lagrådsyttrande: Lundell och 
Strömberg, Sveriges författning, 21 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 107.  
128 Att lagrådsremissens innehåll till stora delar motsvarar det förslagsunderlag som 
”vanliga” remissinstanser yttrar sig över ändrar inte det principiella resonemanget.  
129 Framförallt kan Lagrådet begäras att yttra sig över kompetensöverföring enligt RF 
10:6, eller över annat ärende enligt RO 4:11.  
130 19 § lag (2003:333) om lagrådet.  
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gentemot lagstiftaren. Assistansen från regeringskansliet eller riksdagen är dock 

idag inget annat än en föredragning av den föreslagna lagen. Flera författare har 

ändå pekat på det problematiska i att Lagrådet i lag får så nära anknytning till 

framförallt Regeringskansliet. Ur ett självständighetsperspektiv kan detta te sig 

som tveksamt.131 Utöver detta måste det numera upphörda ”blåkriteförfarandet” 

nämnas som en möjlig grund för missnöje med Lagrådets påstått bristande 

oberoende. Uttrycket syftar på den under vissa perioder inte ovanliga metoden för 

Lagrådet att ge regeringen sina lagstiftningsråd under hand, med andra ord utan 

att det sattes på pränt.132 Förfarandet har upphört enligt Lavin,133 och därmed 

torde det påstådda självständighetsunderskottet till viss del vara balanserat. Det 

bör i sammanhanget nämnas att Lagrådet får använda sig av externa sakkunniga 

för behandling av ett visst ärende,134 ett verktyg som Lagrådet (trots hög 

arbetsbörda) inte utnyttjat.135 

Tredje stycket i paragrafen vittnar, trots Lagrådets särställning, om en 

del försvagande lokutioner. Visserligen är viktighetskriteriet borttaget, och 

lagrådsyttrande ska numera inhämtas även om det inte är viktigt utifrån allmän 

synpunkt, men än idag undantas frågor utan betydelse från granskningskravet. 

Dessutom behöver granskning inte begäras om det innebär menlig fördröjning. Att 

det råder en motiveringsskyldighet vid beslut om att inte inhämta yttrande, 

försvagas av att det saknas sanktionsmöjligheter om exempelvis 

Justitiedepartementet (regeringen) inte begär ett yttrande över en föreslagen 

häktningsregel. Det är slutligen viktigt att än en gång betona att Lagrådets 

avstyrkande, tillstyrkande eller andra rekommendationer endast är rådgivande i 

rättslig bemärkelse. Det sagda innebär att den fiktiva häktningsregeln gäller 

                                                           
131 Se följande källa för ett antal olika framstående författares perspektiv angående 
Lagrådets självständighet: Zetterquist, SvJT 2009, s. 147 ff.: se även följande artikel där 
Lagrådets oberoende från lagstiftaren beskrivs som tveksam: Karlsson, ”Lagrådets roll - 
idag och imorgon. Ett rättsekonomiskt perspektiv på Grundlagsutredningens förslag”, SvJT 
s. 271; Advokatsamfundets generalsekreterare, som representerar praktikerna på andra 
sidan om staten, menar att det är otillfredsställande att Lagrådet får sin 
förstahandsinformation av en föredragande från Regeringskansliet: Ramberg, ”Lagrådet i 
morgon”, SvJT 2009, s. 301.  
132 Lavin, lagrådet och den offentliga rätten 1999-2001, Lund: Juristförlaget, 2001, s. 27 ff.; 
Zetterquist, SvJT 2009, s. 141 f.  
133 Lavin, 2009, s. 35 f.   
134 20 § lag (2003:333) om lagrådet.  
135 Besked om detta från Lagrådets kansli per e-post den 22 augusti 2014, från följande 
epostadress: kansliet.lagradet@dom.se.  
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oavsett om den antagits av riksdagen mot lagrådsgranskningens avstyrkande eller 

trots att Lagrådet inte fått möjlighet att lämna yttrande över saken.   

Denna alltjämt rådgivande funktion, det vill säga avsaknad av 

”vetorätt” mot ett lagförslag, är det mest utmärkande för Lagrådets rättsliga 

svaghet. Det bör hursomhelst noteras att regeringen i hög utsträckning hörsammar 

Lagrådets råd eller avstyrkanden.136 Att efterföljsamheten är hög torde i hög 

utsträckning bero på politikers välvilja eller, och mest troligt, föranledas av politisk 

försiktighet. Lagrådets konstitutionella ”maktlöshet” kan enligt det senare 

antagandet utjämnas av den mediala och politiska styrka som lagrådsyttrandena 

kan få. Sådana argument för lagrådsgranskningarnas genomslag lär hursomhelst 

inte tillfredsställa maktdelningsförespråkarna.137 Ett argument som istället 

förbättrar läget för anhängarna av denna lära är att domstolarna i sina 

efterhandsprövningar stödjer sig på Lagrådets tidigare icke-hörsammade 

bedömningar.138 Vidare gäller att även om regeringen lägger fram det avstyrkta 

lagförslaget inför riksdagen beslutsmakt, så kan Lagrådets motiveringar och 

bedömningar (förhoppningsvis) övertyga en eller annan riksdagsledamot.    

Slutligen ska nämnas att det färdigbehandlade lagförslaget 

(lagrådsremissen) kan innehålla flera lagförslag som behöver granskas, dock oftast 

inom närliggande sakområden. Den tidigare lagrådsledamoten Lavin vittnar om 

svårigheter vid större lagstiftningsreformer då lagförslagen inkommer till Lagrådet 

succesivt i mindre delförslag.139  Det sagda om Lagrådets förutsättningar i detta 

avsnitt, vid sidan av att klargöra vad granskningarna ska avse i nästa avsnitt, är av 

största vikt för att slutligen närma sig förståelsen av unionsrättsliga uttryck i 

Lagrådets granskningsverksamhet. Det lämpar sig därför att slutligen i detta 

kapitel presentera förhandsgranskningens närmare innehåll, för att sedan i 

efterföljande kapitel redovisa och analysera granskningsresultatet.  

 

                                                           
136 Lundell och Strömberg, 2011, s. 109 f.  
137 Nergelius påpekar vidare att man kan fråga sig vad ”gehör” innebär. Han påpekar att 
det är skillnad mellan att regeringen avstår från att gå vidare med ett av Lagrådet 
kritiserat förslag eller att regeringen endast noterar råden i tillhörande proposition: 
Nergelius, 2010, s. 233.   
138 Domstolarna har dragit avsevärd nytta av Lagrådets råd, i alla fall enligt följande 
författare: Zetterquist, SvJT 2009, s. 142.  
139 Lavin, 2001, s. 32.  
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3.2.2 Förhandsgranskningens närmare innehåll 

Utformningen på Lagrådets granskning styrs i grunden av grundlagsparagrafen RF 

8:22, som är utformad enligt följande:  

 

Lagrådets granskning ska avse 

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. 

 

Av vad som tidigare presenterats framgår att regeringen (Regeringskansliet, 

genom berört departement) eller, mer sällan, ett riksdagsutskott begär en 

granskning över ett lagförslag. Lagrådet blir då skyldigt att granska lagförslaget 

genom att lämna ett yttrande över lagförslaget som presenteras i lagrådsremissen. 

I remissen kan vidare en särskild begäran finnas, exempelvis regeringens krav på 

att granskningen ska ha visst fokus eller vara av viss natur.140 Vanligast är dock att 

det lämnas öppet för Lagrådet att göra en allsidig granskning i enlighet med 

punkterna i paragrafen ovan. Lagrådet kan som tidigare nämnts lämna ett yttrande 

utan erinra (utan kommentarer) vilket kan anses vara ett tyst medhållande.141 

Tidigare nämndes även att dessa kommentarslösa yttranden har gallrats bort från 

uppsatsarbetet. Lagrådet lämnar dock vanligen kommenterar, och ibland även en 

djupgående och allsidig prövning. Det är vidare inte ovanligt med att ett yttrande 

inleds med allmänna synpunkter, för att sedan behandla föreslagna paragrafer 

enskilt.142 

 En bedömning i enlighet med paragrafens punkter kan vara av 

lagteknisk natur, men en del aspekterna kan leda till en mer materiell bedömning 

av framförallt förenlighet med EU-rätten. En del författare menar dock att alla fem 

punkter kan ses som underlag för enbart en lagteknisk granskning, eller i alla fall 

                                                           
140 Nergelius, 2010, s. 221. 
141 Petrén, "Lagrådets verksamhet", i Lavin, Om lagrådsgranskning, Lund: Juristförlaget, 
1987, s. 55 ff.  
142 Lavin, 2001, s. 33.  
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utan anspråk på rättspolitiska bedömningar.143 Detta är allt annat än en absolut 

sanning. Redan på 1970-talet menade Regeringsrätten i en remiss (i 

utredningssammahang) att politik och juridik är svåra att hålla isär, och hur 

Lagrådet än förhåller sig så skulle den kritiseras för politiska övertramp i något 

enskilt fall.144 Bengtsson å sin sida menade att Lagrådet har en lojalitetsplikt mot 

lagstiftarens avsikter.145 Algotssons position var att Lagrådet åtminstone ska hålla 

sig ifrån rättspolitiska argument utan klart stöd i lag.146 Lavin har med sitt 

inifrånperspektiv bekräftat att det under förhandsgranskningen finns svårigheter 

med att skilja politik från juridik.147 Särskilt minerat är den politiska marken, när 

det råder partipolitiska skiljaktigheter bland riksdagspartierna. För att balansera 

genom politiskt känslig terräng måste Lagrådet agera med juridisk 

självbehärskning eller med det engelska uttrycket, judicial restraint. Detta görs 

bäst genom att exempelvis inte anföra ”humanitära” skäl som grund för ett 

avstyrkande av ett lagförslag.148  

Beträffande den andra och femte punkten är det i första hand aktuellt 

med råd av enbart lagteknisk natur.149 Sådana råd är exempelvis av semantisk eller 

redaktionell natur. Den fjärde punkten är av störst intresse vid genomförande av 

unionsrätten. I denna roll får Lagrådet anses ha en lagteknisk rådgivningsfunktion 

för att lagförslaget på lämpligaste sätt ska uppfylla de unionsrättsliga kraven.150 

Genom den lagtekniska granskningen framstår Lagrådet som ett expertorgan åt 

regeringen, och inte i som någon motpol à la maktdelningsläran. Med andra ord ter 

sig verksamheten i enlighet med nämnda punkter utgöra den ”icke-politiska 

verksamheten”, oavsett om lagförslaget är nationellt eller unionsrättsligt betingat. 

Lagrådet har de senaste decennierna trots det sagda skruvat upp sin 

rättspolitiska slagsida.151 De politiska öppningarna aktualiseras huvudsakligen när 

                                                           
143 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca och Reichel, 2011, s. 244; Lundell och 
Strömberg, 2011, s. 109.  
144 Prop. 1978/79:195, bilaga 2 (remissinstanserna), s. 63.  
145 Bengtsson, ”Om lagrådsgranskningens gränser”, FT 1984, s. 209.  
146 Algotsson, Medborgarrätten och regeringsformen, Stockholm: Fritzes, 1987, s. 264 ff. 
147 Lavin, 2001, s. 24 ff. 
148 Nergelius, 2010, s. 229.  
149 A. a. s. 224.  
150 Se Lavins inifrånperspektiv på Lagrådets del i genomförandelagstiftningen: Lavin, 
2001, s. 25 ff. 
151 Nergelius, 2010, s. 227.  
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Lagrådet bedömer i enlighet med den första och tredje punkten i RF 8:22.152 

Rättssäkerhetsaspekt som nämns i den tredje punkten har formell natur i svensk 

rätt. Enkelt uttryckt så kan krav på förutsägbarhet räcka för att en regel ska vara 

godtagbar av riksdagen. Peczenik har som protest mot den formella 

rättssäkerhetsprincipen i svensk rätt framhållit det olämpliga i att lagen anses 

rättssäker för att den förföljde kan förutse sin förföljelse.153 Det krävs sålunda även 

en materiell bedömning som kan inbegripa även andra rättskyddsaspekter än 

formell rättssäkerhet. Med utgångspunkt i vad som nämnts om unionens allmänna 

rättsprinciper, torde Lagrådet med stöd i EU-rätten kunna stärka sin 

argumentation för de grundläggande fri- och rättigheterna. Att EU-rätten beaktas 

även vid användningen av de svenska rättsprinciperna i Lagrådets verksamhet, 

såsom exempelvis proportionalitetsprincipen, vittnar Lavin om.154 Närmare 

besked om unionsrättsliga beaktanden, inbegripet om Lagrådet implicit eller 

explicit beaktar dessa principer, ingår i uppsatsens granskande syfte. Det 

”konstitutionalistiska spöket” i Europa tål sålunda att få sin inverkan i svensk 

förhandsgranskning närmare undersökt. 

Enligt den första punkten gäller att Lagrådets granskning ska avse 

”hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt.”155 Att 

grundlagen är överordnad de lagförslag som Lagrådet har att granska, råder det av 

naturliga skäl ingen tvekan om. Det råder vidare konsensus i doktrin om att 

europarätten omfattas av uttrycket. Således avses EU-rätten och EKMR med 

uttrycket ”rättsordningen i övrigt”.156 I sammanhanget kan påpekas att detta likväl 

gäller för internationell rätt men, av förutnämnda skäl, inte med samma tyngd.157 

Flera forskare har specifikt efterfrågat att det i lag skriftligen anges att 

europarätten ska beaktas vid normprövning.158 Inhemska bestämmelser om detta 

                                                           
152 Lavin, 2001, s. 24 ff.; Nergelius, 2010, s. 224; Zetterquist, SvJT 2009, s. 142 ff.  
153 Peczeniks ståndpunkt återgiven i: Nergelius, 2010, s. 225.  
154 Lavin, 2009, s. 47.  
155 Jämför med domstols eller myndighets efterhandsprövning där det på ett liknande men 
ändå tydligare sätt anges ”grundlag eller annan överordnad författning.”: RF 11:14 st. 1 
respektive 12:10 st. 1.  
156 Se följande: SOU 2008:125, s. 357; Zetterquist, SvJT 2009, s. 142 ff.  
157 En del aktörer anser att det, på grund av den vaga hänvisningen, finns ett behov av att 
skriftligen stadga att internationella åtagandena ska beaktas vid normprövning: prop. 
2009/10:80, s. 145. 
158 Åhman, ”Lagrådet från en forskares perspektiv”, SvJT 2009, s. 194; Zetterquist, SvJT 
2009, s. 147 f.  
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kan vara önskvärt för att förtydliga mandatet för normprövningen. Det bör ändå 

påpekas att skriftligt mandat inte är ett krav för att överordnad rätt ska, i enlighet 

med kapitel 2, inbegripa EU-rätten och den del av EKMR som integrerats däri. 

Slutligen ska nämnas att Lagrådet anger på sin hemsida att den ofta har anledning 

att ta ställning till om lagförslag är ”förenliga med EG-rätten [läs EU-rätten] eller 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna”.159  

Lagrådet har, inte förvånande, kritiserats för att ignorera 

europarätten, inte minst EU-rätten. Beträffande ”Lex Barsebäck” (avveckling av 

kärnkraftverksverk), har kritiken handlat om att viktiga äganderätts- och 

proportionalitetsaspekter inte beaktats.160 Som argument till Lagrådets försvar har 

det hävdats att Regeringsrättens (idag Högsta förvaltningsdomstolen) senare 

utdragna prövning av Barsebäckärendet visar på att det inte ens i efterhand var en 

lätt uppgift att finna de EU-rättsliga implikationerna.161  När det gäller det som 

kommit att benämnas som ”FRA-lagstiftningen”, har Lagrådets granskningar av de 

föreslagna signalspaningslagarna kritiserats för att inte ha beaktat europarätten i 

tillräcklig hög utsträckning.162  

Detsamma gäller för datalagringsdirektivet, men här bör det noteras 

att Lagrådet med sina råd övertygade lagstiftarna till att i praktiken förkorta tiden 

för lagring av personuppgifter. Det ska då nämnas att detta råd enbart var ett 

lagtekniskt påpekande, där Lagrådet hänvisade till direktivets artiklar för att 

korrigera ett pågående felaktigt nationellt genomförande.163 Vidare har, möjligen 

till Lagrådets nackdel, datalagringsdirektivet i efterhand ogiltigförklarats av EU-

domstolen.164 Domstolens argumentation byggde på det EU-rättsliga 

proportionalitetskravet krav, som alltså även aktualiseras vid åtgärder på fri- och 

rättighetsområdet. De EU-rättsliga regler som direktivets bestämmelser kränkt 

                                                           
159 Se under ”verksamhet" på Lagrådets hemsida, senast uppdaterad den 7 mars 2011: 
www.lagradet.se (besökt den 15 juli 2014).  
160 Negrelius menar att Lagrådet avsiktligt försökte att undvika konflikt med lagstiftaren: 
Nergelius, SvJT 1997, s. 566; se i sammanhanget även Warnling-Nerep, "'Lex Barsebäck': 
Kan vi lita på lagstiftaren och på lagrådet?", Juridisk Tidskrift, Nr 1, 1997/98 s. 287 ff.  
161 Lavin, 2001, s. 31 f.  
162 Nergelius, 2010, s. 174, 234.  
163 Närmare om denna process finns bland annat i huvudpropositionen: prop. 2010/11:46, 

s. 125.  
164 Dom av den 8 april 2014 i de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights 

Ireland m.fl., (ännu ej i rättsfallssamlingen). 

http://www.lagradet.se/


 

43 
 

fastslogs vara artikel 7 och 8 Stadgan (rätten till privatliv respektive 

personuppgiftsskyddet), liksom artikel 8 EKMR (skydd för privatlivet). Den senare 

artikelns samband till EU-rätten genom Stadgans artikel 52.3 (om att EKMR ska 

vara minimiskydd vid regelavspegling) framfördes i målet, och EU-domstolen 

behandlade Europadomstolens tidigare avgöranden och tolkningar av artikel 8 

EKMR som en del av EU-rätten.165   

Förenligheten med EU-rätten är sålunda en i teorin integrerad del av 

Lagrådets verksamhet. Trots detta har det framförts en del brister ur ett EU-

rättsligt eller, än mer övergripande, ett europarättsligt perspektiv. Den tidigare 

diskuterade balansgången mellan politik och juridik torde gälla även vid prövning 

gentemot den överordnade EU-rätten. Hur just EU-rätten beaktas i praktiken, vare 

sig enligt paragrafens första eller övriga punkter, ska därför undersökas närmare i 

nästa kapitel.  

 

4 Resultat- och analysredovisning 

4.1 Utformningen 

En rekapitulation av de viktigaste uppsatsdelarna presenteras härunder inför 

förestående yttrandegenomgång och analys av EU-rättsliga uttryck. I kapitel 2 har 

de olika lagstiftningsgrunderna för uppsatsarbetet identifierats. Av läsvänliga 

hänsyn återgivs dessa härunder: 

 

i) Lagförslag för införlivande av direktiv (avsnitt 4.2). 

ii) Lagförslag för annan EU-anpassning (avsnitt 4.3). 

iii) Lagförslag initierat på nationella grunder (avsnitt 4.4). 

 

Lagrådet yttrar sig över lagförslag som huvudsakligen kan inkategoriseras i dessa 

tre kategorier. Den första kategorin följer av tydliga unionsrättsliga krav på 

införlivande. Den andra kategorin inbegriper resterande unionsrättsligt föranledda 

lagförslag: särskilt kompletteringar, upplysningar samt hänvisningar till en EU-

förordning, eller kodifiering av EU-domstolens rättspraxis. Den tredje 

                                                           
165 Anförd dom, punkterna 35, 47, 52-64. För en utförlig uppföljning av ärendet på 
nationell nivå, se Ds 2014:23.  
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lagstiftningskategorin avser lagförslag vars grund huvudsakligen hänförs till annat 

än unionsrättsliga motiv. Lagrådsyttranden presenteras enskilt för respektive 

lagstiftningskategori, därav avsnittsuppdelningen nedan. Det bör betonas att 

genomgången av yttrandena integreras och sammanvävs med analysen av hur EU-

rätten kommer till uttryck i Lagrådets granskningsverksamhet.  

Med i analysen följer de rättsvetenskapliga, konstitutionella och EU-

rättsliga utgångspunkter som diskuterats djupgående i tidigare kapitel: i huvudsak 

EU-rättens innehåll och särskilda position, unionens samlade rättighetsskydd, 

Lagrådets verksamhet liksom de konstitutionella förväntningar som finns på rådet 

ur ett svenskt som EU-rättsligt perspektiv. Diskussionen i detta kapitel ska därmed 

lägga grunden för att i nästa kapitel lämna konkretare svar på uppsatsens 

huvudfråga, som av pedagogiska skäl återupprepas här:  

 

Hur kommer EU-rätten till utryck i Lagrådets normprövning?  

 

4.2 Yttranden över lagförslag för införlivande av direktiv 

I detta avsnitt behandlas och analyseras de yttranden som Lagrådet lämnat över 

lagförslag vilka föranletts av direktivinförlivanden. I följande lagrådsremiss 

presenterade regeringen ett lagförslag till följd av dataskyddsrambeslutet.166 

Lagrådets yttrande över lagförslaget tyder på en tydlig ställning för EU-rättens 

krav på Sverige. Det nationella lagförslaget reglerade behandling av uppgifter som 

överförs under brottsbekämpande verksamhet inom EU. Lagrådet avgav en del råd 

för att stödja regeringen i att utforma en med EU-rätten förenlig ordning, särskilt 

vad avser behovet av förtydliganden och en bättre överblickbarhet.167 Regeringen 

hade föreslagit att de nya svenska lagreglerna endast skulle omfatta uppgifter som 

överförts efter den nationella lagens ikraftträdande. De nationella åtgärderna 

                                                           
166 Rambeslut användes före Lissabonfördraget särskilt i det polisiära samarbetet. 
Observera att genomförandekrav gäller även för rambeslutet, såsom kommer att framgå i 
den fortsatta beskrivningen. Därmed behandlas detta rambeslut i samma avsnitt som för 
direktivgenomföranden.   
167 Prop. 2012/13:73, Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete, s. 258f. I det följande gäller att lagrådsyttrandets tillhörande proposition 
används som referens, såsom förklarats i avsnitt 1.3.2. För yttrandedatum och formell 
yttrandereferens se avsnitt ”Analyserade lagrådsyttranden”, som finns placerad efter 
källförteckningen.  
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skulle dock enligt dataskyddsrambeslutet ha varit genomförda redan den 27 

november 2010.  

Sverige var alltså, såsom ter sig vanligt, försenat med att införliva 

direktivet. Lagrådet påpekade att även uppgifter som överförts före den 

(försenade) nationella lagens ikraftträdande bör omfattas av de nya nationella 

lagreglerna. Regeringen invände med att påpeka tillämpningsproblem eftersom en 

uppgifts ursprung och karaktär inte lätt kan bestämmas så lång tid i efterhand.168 

Lagrådet, som även har att beakta tillämpningsfrågor, menade att den nya lagen 

åtminstone borde omfatta uppgifter vars ursprung och karaktär står klar.169 Någon 

explicit unionsrättslig hänsyn uttaldes inte, men det sagda visar på att 

unionsrättens krav helt klart beaktats. Lagrådet har som bekant att bedöma bland 

annat ett lagförslags förhållande till rättsordningen i övrigt (RF 8:22 p. 1) liksom 

eventuella tillämpningsproblem (RF 8:22 p. 5). I detta fall får Lagrådet anses ha 

gett visst företräde åt unionsrättens införlivandekrav, snarare än till obekväma 

framtida utredningsproblem vid nationell tillämpning. Å andra sidan kan man 

också se en balansgång eller kompromiss, där både unionsrättsliga krav liksom 

nationella tillämpningssvårigheter beaktats.  

Huruvida beaktanden av införlivandekraven ska ses som en prövning 

gentemot unionsrätten som överordnad rätt (RF 8:22 p. 5) eller som en 

expertrollsgranskning (med mandat framförallt i p. 4) är svårt att avgränsa. 

Oavsett hur man väljer att se det så är det två olika sätt att beakta unionsrätten, 

och som inte utesluter en parallell prövning. I en del yttranden fungerar Lagrådet 

dock tydligare som ett expertorgan, såsom i följande fall. Vid detta genomförande 

av ett ändringsdirektiv på det finansiella området, föreslog regeringen 

(Finansdepartementet) nya regler för företagsgrupper.170 Lagrådets främsta råd 

gällde vikten av ett enhetligt språkbruk inom ett och samma rättsområde, dock 

med förståelse för svårigheterna i detta.171 Lagrådet gjorde i sin granskning en 

gedigen utredning av huruvida de föreslagna nationella lagändringarna uppfyller 

det som stadgas och avses i direktivet (således framförallt en granskning enligt RF 

8:22 p. 4). Lagrådet upplyste därefter med tydlighet om att det nationella 

                                                           
168 A. prop. s. 126 f.  
169 A. prop. s. 262.  
170 Prop. 2012/13:160, Nya regler för finansiella konglomerat och grupper, s. 168. 
171 A. prop. s. 169.  
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lagförslaget i flera avseenden använde andra termer än vad som följde av 

direktivet.172 Lagrådet har av naturliga skäl förståelse för införlivandekraven som 

ställs på medlemsstaterna, men får ändå anses med detta yttrande betona vikten 

av att genomföra direktivets avsikter fullt ut. 

Den lagtekniska biten kan i vissa avseenden få ett materiellt lager 

eller helt ersättas med en materiell unionsrättslig diskussion. Ett yttrande med en 

sådan karaktär gäller införlivandet av ett direktiv angående alternativa 

investeringsfonder (icke-värdepappersfonder).173 Lagrådet riktade i sitt yttrande 

kritik mot den alltför korta tiden både vad avser direktivgenomförandet och 

lagrådsgranskningen. Lagrådet visar sig klart införstådd med att tidspressen beror 

på att medlemsstaterna har i princip maximalt två år på sig att genomföra ett 

direktiv. Beträffande lagförslagets innehåll framhöll Lagrådet att den var alltför 

detaljrik, vilket ansågs som mindre lämpligt då inte alla genomförandeakter var på 

plats (direktivets skulle efterföljas av genomförandeåtgärder av Kommissionen, 

liksom efterföljande allmänna riktlinjer och rekommendationer från berörd 

myndighet på unionsnivå).174 Kritiken mot lagstiftningsproceduren var tämligen 

vag, på så sätt att det inte var tydligt om den riktade sig mot EU:s regler för 

genomförande av direktiv eller regeringens alltför långdragna utredning under 

genomförandearbetet.  

Lagrådet torde ur sammanhanget mena att regeringen borde ha 

lämnat detaljregleringen åt berörda svenska myndigheter i deras föreskriftsarbete. 

Särskilt då det aktuella direktivet inte hade lämnat någon närmare definition på 

vilka alternativa investeringsfonder som omfattades. Den oklarhet som uppstod på 

grund av unionens bristande definitionsvägledningen borde enligt Lagrådet 

kompenseras med en restriktiv nationell definitionstolkning fram till att annat 

beslutas på EU-nivå.175 Lagrådet betonade dock att nationellt tolkningsutrymme i 

princip inte ges under fullharmoniseringsarbeten.176 Den restriktiva nationella 

tolkningen bör följaktligen förstås som en tillfällig definition som upphör eller 

ersätts så snart det nationella definitionsutrymmet helt stängs igen av unionen. 

                                                           
172 A. prop. s. 170.  
173 Prop. 2012/13:155, Förvaltare av alternativa investeringsfonder, s. 1024. 
174 A. prop. s. 1026.  
175 A. prop. s. 1027.  
176 A. prop. s. 192. 
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Lagrådet fungerar i denna process som ett tydligt expertorgan, men kan ändå 

anses ha avgett en materiell bedömning av vad den överordnade EU-rätten medger 

i den aktuella situationen.  

En materiell bedömning av införlivandekravens gränser tenderar 

hursomhelst att utgöra en formell bedömning i unionsrättslig mening. I alla fall kan 

sådana tendenser spåras i följande granskning. Några månader tidigare än 

ovanstående yttrande hade Lagrådet att yttra sig över ett annat lagförslag där 

liknande problematik uppkom. Direktivet som skulle genomföras rörde 

skyddsåtgärder mot förfalskade läkemedel, där en del säkerhetsregler ingick.177 En 

del av säkerhetsreglernas närmare utformning inväntade dock senare delegerad 

akt. Eftersom att närmare säkerhetsdetaljer hade lämnats till den efterföljande 

delegerade akten,178 så saknade därmed en del av direktivets artiklar tydligt 

innehåll. Lagrådet påpekade att den del av lagstiftningen som inväntade ytterligare 

föreskrifter på EU-nivå borde hemställas hos riksdagen då dess närmare 

unionsrättsliga innehåll hade antagits.179 Med andra ord menade Lagrådet att de 

delar av lagstiftningen som hade ett bestämt innehåll skulle genomföras, medan de 

delar vars innehåll endast anteciperades borde vänta.  

Regeringen menade att eftersom delegerade akter endast ska 

komplettera eller ändra icke-väsentliga delar så kan lagstiftningen i sin helhet 

läggas fram i riksdagen. Innehållet är enligt regeringen bestämt i tillräckligt hög 

utsträckning och är inte särskilt beroende på efterföljande unionsakter.180 

Lagstiftningsdiskussionen visar hur direktivgenomförande lämnar utrymmen för 

nationell införlivandevalfrihet. Lagrådet får anses ha god grund för sitt 

resonemang och föreslagna genomförandemetod. Icke desto mindre stämmer även 

regeringens argument. Att Lagrådet motsatte sig regeringens valda 

lagstiftningsform beror ur sammanhanget på att rådet är mån om att efterföljande 

unionsrättsgenomförande fungerar väl. Detta påminner en del om de formella 

granskningar som Lagrådet avger vid helt nationella lagförslag utan EU-

implikationer. Lagrådet fungerar således som ett expertorgan vid införlivanden, 

                                                           
177 Prop. 2012/13:40, Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU - Skydd mot 
förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan, s. 161. 
178 A. prop. s. 43. 
179 A. prop. s. 161 f.   
180 A. prop. s. 77. 
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särskilt utifrån RF 8:22 p. 4. Råden kan trots detta ändå anses sikta på nationella 

lagstiftningsintressen, i alla fall att de tar vara på de handlingsutrymmen som ges 

av unionsrätten. 

Lagrådets tillvaratagande av nationellt handlingsutrymme är 

hursomhelst tydligare i följande granskning. Lagrådet yttrade sig över ett 

lagförslag som föranletts av ett direktivinförlivande på konsumentskyddsområdet. 

Den gemensamma unionslagstiftningen rörde utökad informationsskyldighet vid 

distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I sitt yttrande betonade Lagrådet i 

första hand att ett fullharmoniseringsdirektiv, såsom i det aktuella fallet, hindrar 

Sverige från att behålla eller införa nationella bestämmelser som skiljer sig från 

vad som fastställts av direktivet. Lagrådet anförde att unionens genomförandekrav 

trots detta inte hindrar regeringen från att göra en konsekvensanalys beträffande 

hur många som påverkas liksom vilka kostnader som berörs av förslaget. Ursäkten 

att tiden för genomförandet var knapp, såsom regeringen hävdat, avfärdades av 

Lagrådet.181 I likhet med detta menade Lagrådet att de skilda avtalsreglerna för 

ångerrätt vid auktion kontra nätauktion inte motiveras närmare i lagrådsremissen, 

alltså inte kommer att framgå i propositionen (det svenska huvudförarbetet). 

Lagrådet godtog ändå utformningen eftersom den följde av direktivet.182  

Lagrådet kan därmed anses upprätthålla det viktiga svenska 

utredningsförfarandet. I Svensk rätt åtnjuter förarbeten signifikant rättslig 

betydelse, och inte minst måste de innehålla konsekvensanalyser liksom närmare 

motiveringar för särskilda val. Visserligen påverkar motiven inte unionsrättens 

krav på införlivande av direktiv, men torde ändå få sin betydelse vid nationellt 

handlingsutrymme. Såsom visats så tenderar Lagrådet att tillvarata de 

handlingsutrymmen som ges, samtidigt som rådet är tydligt införstått med de olika 

direktivformernas nivåer av handlingsutrymme. Av de flera råd som Lagrådet 

lämnade förutom nämnda diskussion så bör följande också framhävas. Enligt det 

nationella lagförslaget skulle informationen till kunden vara klar och tydlig, men 

inte nödvändigtvis ges på det svenska språket. Lagrådet påpekade, helt riktigt, att 

direktivets bestämmelser inte hindrade Sverige från att kräva att näringsidkaren 

skulle lämna informationen på svenska. Detta skulle enligt Lagrådet samtidigt 

                                                           
181 Prop. 2013/14:15, Gemensamt konsumentskydd i EU, s. 182.  
182 A. prop. s. 183 f. 
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bättre stämma överens med övrig svensk avtalsreglering på området.183 Att 

explicita hänsyn tas till unionsrätten innebär inte att Lagrådet förbiser de 

handlingsutrymmen som lämnas till nationell nivå.  

I följande yttrande beaktas EU-rätten på ett ytterst explicit sätt. En 

lagrådsremiss från Regeringskansliets Näringsdepartement innehöll lagförslag för 

införlivande av direktiv om vägavgifter och vägtull. Lagrådet utförde en noggrann 

granskning, framförallt i syfte att förbättra överenstämmelsen med direktivet. 

Följande råd förtjänar särskild uppmärksamhet. Departementets förslag hade i 

vissa avseenden utformats så att avgifterna inte skulle falla under 

skattelagstiftning. Lagförslagets utformning undvek följaktligen direktivets 

avgiftsdifferentiering som utgick från fordonets utsläpp (lägre avgifter för 

miljövänliga alternativ), troligen för att undvika vissa krav i regeringsformen. Den 

nationella utformningen, även om inte direkt förbjuden, riskerade enligt Lagrådet 

att bortse från direktivets miljövänliga syften såsom de uttryckts i skälen. Med stöd 

i direktivskälen efterfrågade Lagrådet en närmare motivering för departementets 

utformning.184 Lagrådet kontrollerar därmed, möjligen som ett svar på den 

ovanbeskrivna tidigare kritiken, även unionens avsikter. Än en gång kan man se att 

de olika granskningspunkterna enligt RF 8:22 liksom de olika 

granskningsmetoderna sammanfaller eller smälter samman. En lagteknisk 

genomgång för överenstämmelse med direktivet (främst 8:22 p. 4) kan inte med 

enkelthet urskiljas från en materiell eller formell prövning där en av de andra 

punkterna kan vara i fokus. Särskilt den lagtekniska genomgången i detta yttrande 

har varit avsevärt svårt att separera från de materiella inslagen.  

Ett annat lagtekniskt yttrande av stort intresse gäller genomförandet 

av ett direktiv beträffande arbetstillstånd för högkvalificerad anställning 

(”blåkort”). Lagrådet utförde även här en noggrann bedömning av 

genomförandeförslagens överensstämmelse med direktivets krav. Ett av de 

viktigare påpekandena rörde regeringens koppling mellan arbetstillståndet och 

den arbetsgivare som erbjudit den tillståndsgrundande anställningen. Enligt 

Lagrådet stred denna koppling mot det aktuella direktivet som istället kopplade 

                                                           
183 A. prop. s. 183. 
184 Prop. 2013/14:25, Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem, s. 287. 
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tillståndet till anställningen (och inte arbetsgivaren).185 Detta råd, som regeringen 

för övrigt valde att hörsamma,186 avgavs efter Lagrådets genomgång av direktivets 

engelska, franska samt tyska språkversioner.187 Lagrådet är således inte 

främmande för att, såsom vid domstolarnas rättstillämpning, använda sig av flera 

språkversioner för att fastslå de unionsgemensamma avsikterna. Detta torde 

förvåna de mest övertygade lagrådskritikerna. Det kan hursomhelst inte anses 

vara mer än vad man kan förvänta av rikets förhandsgranskande organ. En viktig 

anmärkning är att Lagrådet tenderar att fungera som ett expertorgan vid nationellt 

direktivinförlivande, samtidigt som rådet kan uppfattas vara unionslagstiftarens 

förlängda arm. Funktionerna står dock inte i motsatsförhållande. I det ena 

perspektivet måste Lagrådet stödja regeringen med lagutformningen medan rådet 

ur ett annat perspektiv tillförsäkrar att vad som antagits i enlighet med 

kompetensöverföringen också efterlevs.     

Ett direktivs bakomliggande avsikter, syfte eller övergripande 

aspekter har aktualiserats även i följande lagrådsyttrande. Lagförslaget som 

Lagrådet hade att lämna ett yttrande över genomförde ett direktiv som rörde 

likabehandlingsregler mellan bemanningsanställda och direktanställd personal. 

Enligt direktivet fick avsteg från likabehandlingsreglerna göras i kollektivavtal. Ett 

sådant avsteg förutsatte, enligt en i direktivet särskild artikel, att det 

”övergripande skyddet” för bemanningsanställda i direktivet upprätthålls. Den 

svenska lagen föreslogs i enlighet med detta att (i kollektivavtal) tillåta vissa 

avsteg från likabehandlingsreglerna. Lagen innehöll en direkthänvisning till 

direktivet i sin helhet för att upprätthålla det övergripande skyddet.188 Regeringen 

motiverade hänvisningen till hela direktivet med att det bättre omfattar det 

avsedda övergripande skyddet.189 Lagrådet ansåg att hänvisningen till direktivet 

var vag, och föreslog därför att hänvisningen till direktivets skydd skulle gå via den 

särskilda artikeln som föreskrev kravet på upprätthållande av det övergripande 

skyddet.190  

                                                           
185 Prop. 2012/13:148, Genomförande av blåkortsdirektivet, s. 207.  
186 A. prop. s. 77.  
187 A. prop. s. 207.  
188 Prop. 2011/12:178, Lag om uthyrning av arbetstagare, s. 139. 
189 A. prop. s. 44. 
190 A. prop. s. 150. 
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Lagrådets avsikt var rimligen att bättre förankra skyddskravet genom 

hänvisning till direktivets särskilda artikel. Lagrådets föreslagna förankringsmetod 

täcker å andra sidan inte direkt in direktivets övergripande skydd i sin helhet. Om 

en hänvisning, såsom Lagrådet önskade, hade gjorts till artikeln så skulle 

helhetsavsikterna bakom direktivets skydd riskera att brista. Att hänvisa till själva 

artikeln är trots det sagda i förlängningen en hänvisning till direktivets skydd i sin 

helhet. Skillnaden torde i första hand vara att en oavkortad hänvisning till hela 

direktivets övergripande skydd, utan genomgången via den särskilda artikel, 

svårligen kan misstolkas av arbetsmarknadens parter. Vilken lösning som är mer 

praktisk eller mer teoretiskt korrekt är en för uppsatens avsikter försumbar 

diskussion, men exemplet belyser hur det ur ett lagtekniskt arbete kan framträda 

materiella bedömningar, särskilt för att avgöra den lämpligaste 

genomförandeutformning.   

 Lagrådet har i vissa yttranden antagit en mer bokstavlig förståelse av 

ett direktivs bestämmelser. Under följande genomförande av ett unionsrättsligt 

skattesamarbete väcktes en del sekretessfrågor. Det aktuella direktivetet ställde 

krav på att uppgifter från skattesamarbetet som lämnats av annan medlemsstat 

skulle åtnjuta samma sekretessnivå som motsvarande nationella uppgifter. För 

Sveriges del innebar detta i princip inget sekretesskydd då motsvarande inhemska 

uppgifter till stor del är offentliga. Europeiska kommissionens rapporter m.m. som 

baserats på medlemstaternas uppgifter skulle däremot sekretessbeläggas 

oavhängigt innehållet i nationella offentlighets- och sekretesslagar. 

Kommissionens rapporter fick enligt direktivet endast vara offentliga om 

kommissionen samtyckt till det. För Sveriges del innebar det sagda att uppgifter 

från annan medlemsstat i princip skulle bli offentliga, medan 

kommissionsrapporter m.m. baserat på samma uppgifter skulle sekretessbeläggas. 

Denna ordning var enligt regeringen inte förenligt med direktivets syfte. Därför 

föreslog regeringen sekretessbestämmelser för båda situationerna: uppgifter från 

annan medlemsstat liksom Kommissionens rapporter.191  

Lagrådet ifrågasatte behovet av att sekretessbelägga uppgifter från 

annan medlemsstat, men instämde i att sekretess för kommissionens rapporter 

                                                           
191 Prop. 2012/13:4, Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete 
i fråga om beskattning, s. 64.  
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m.m. gällde enligt direktivet. Lagrådet menade att det i den första situationen 

saknas en tillfredställande avvägning mellan insyns- och sekretessintressen. 

Regeringen hade enligt Lagrådet därmed inte motiverat inskränkningen i 

offentlighetsprincipen i tillräcklig hög utsträckning.192 Regeringen godtog inte 

Lagrådets uppfattning i saken och sekretessbelade båda uppgiftssituationerna, så 

att även uppgifter från annan medlemsstat blev sekretessbelagda.193 Lagrådet 

synes i detta ärende följa direktivets mening mer bokstavligt (direktivet krävde 

inte mer än att det andra fallet sekretessbeläggs), medan regeringen påstår sig 

uppfylla direktivets andemening. Oavsett vad man anser om rådets bokstavliga 

tolkning, så ligger det inom ramen för vad unionsrätten tillåter. Lagrådet använder 

här således de genomförandeutrymmen som ges för att i möjligaste mån 

upprätthålla den svenska offentlighetsprincipen. Att Lagrådet strävar mot en 

svensk prägel under genomförandearbetet är i enlighet med de krav som ställs 

från unionsrättsligt håll. Regeringen kan genom politiska ställningstagande föreslå 

långtgående åtgärder för att närma sig unionsrätten. Ett motsvarande 

förhållningssätt från Lagrådsledamöternas sida skulle med stor sannolikhet locka 

till sig omedelbar kritik.     

Liknande aspekter kan tydas i följande lagrådsyttrande. Föremål för 

Lagrådets granskning var ett lagförslag som föranletts av gemensamma EU-regler 

om mänskliga organ. Lagförslagsgranskningen innehöll, såsom tidigare, en kontroll 

av huruvida regeringens olika förslag uppfyllde direktivets avsikter.194. Det 

väsentligaste rådet gällde uttrycken ”allvarlig avvikande händelse" och "allvarlig 

biverkning", vilka enligt både regeringen och Lagrådet ansågs ha två olika 

betydelser i direktivet. Den förra är i direktivets mening viktig för att förebygga 

negativa konsekvenser, medan den senare gäller konstaterade reaktioner under 

eller efter en organtransplantation. I den föreslagna svenska lagen hade de två 

uttrycken fått liknande betydelser utan åtskillnad i farokedjan, och således utan att 

särskilja att det första uttrycket avser befarade reaktioner som kan konstateras 

enligt det senare uttrycket.195 Regeringen motiverade den hopslagna betydelsen 

                                                           
192 A. prop. s. 140. 
193 A. prop. s. 15f.  
194 Prop. 2011/12:95, Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för 
transplantation, s. 115ff.  
195 A. prop. s. 6.  
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med att den breddat definitionerna så att båda uttrycken omfattar direktivets 

syfte. Uttrycken fanns redan införlivade med liknande betydelser i andra nationella 

lagar, vilka i sin tur byggde på direktiv inom näraliggande område (mänskliga 

vävnader och celler).  

Regeringens förslag innebar sålunda att de breddade definitionerna 

motsvarade betydelserna i både tidigare genomförandelagar liksom i aktuellt 

direktiv.196 Lagrådet hade uppmärksammat den visserligen tillåtna 

lagstiftningstekniken, men menade att det vore mer tillfredställande med en 

nationell helhetsuppdatering som ger uttryck för unionsrättens avsikter på ett 

närmare sätt.197 Regeringens införlivandemetod förtjänade viss kritik, då den valda 

lösningen inte kan anses hållbar. Den ideala lösningen såsom Lagrådet framförde 

torde vara att genomföra direktivet genom en översyn av både tidigare och 

aktuella lagar. Att närma sig unionsrättens syften ter sig än en gång som primärt 

för Lagrådet, dock med reservationen att Lagrådet tenderar att följa det aktuella 

direktivets innehåll till viss del bokstavligt. 

Med större tydlighet framkommer unionsrättsliga uttryck i följande 

lagrådsgranskning. Lagrådet hade att lämna yttrande över ett lagförslag som skulle 

införliva resterande del av ett direktiv som införlivats flera år tidigare. Direktivet 

gällde i första hand arbetstid för anställda förare som utför vägtransporter. 

Direktivets motsvarande regler för egenföretagare var vid tiden för 

huvudinförlivandet avhängiga ytterligare utredning. När direktivet senare 

fastställts att även omfatta egenföretagare, följde ett nationellt lagförslag för att 

införliva även denna del.198 Genomförandebestämmelsen som definierar 

egenföretagare hade utformats enligt följande:  

 

”… person vars huvudsakliga yrkesverksamhet består i att utföra person- eller 

varutransporter på väg mot ersättning [...] och som har utfärdats av Transportstyrelsen…” 

[egen kursivering].199  

 

                                                           
196 A. prop. s. 43. 
197 A. prop. s. 116.  
198 Prop. 2011/12:69, Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare, s. 16f.  
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Transportstyrelsen är som bekant en svensk myndighet, vilket i praktiken betydde 

att endast svenska egenföretagare skulle komma att omfattas av den nationella 

bestämmelsen. Lagrådet uppmärksammade detta och avstyrkte därefter 

utformningen.200 Yttrandet kan fungera som ett tydligt exempel på den svåra 

avgränsningen mellan materiell bedömning och lagteknisk expertrådgivning. Det 

kan i första hand handla om enbart lagtekniskt stöd för att uppfylla kraven i just de 

direktivartiklar som genomförs, det vill säga främst en granskning enligt RF 8:22 p. 

4. Implicita hänsyn till unionsrättsliga principer går med viss välvilja att skönja. 

Lagrådets påpekade visserligen på att den felaktigt utformade nationella 

bestämmelsen skiljde sig från vad som gäller för mobila arbetstagare enligt samma 

lag, men i sammanhanget ska påpekas att likabehandlingsprincipen är en av 

grundbultarna för den fria rörligheten inom EU.  

Det sagda torde peka på att det till synes lagtekniska rådet innehåller 

ett materiellt unionsrättsligt underbyggt ställningstagande. Å andra sidan kan man 

med en mindre välvillig utgångspunkt kritisera Lagrådets återhållsamma 

påpekanden. Ett så flagrant avsteg kan anses påkalla direkta och explicita 

hänvisningar till unionsrättsliga krav, mål och principer, istället för att ikläda rådet 

rent enbart lagteknisk karaktär. Det bör betonas att det inte är ett självändamål för 

Lagrådet att göra en materiell prövning gentemot unionsrätten enligt RF 8:22 p. 1, 

när det räcker att endast påpeka den lagtekniska bristen enligt p. 4. 

 

4.3 Yttranden över lagförslag för annan EU-anpassning 

I detta avsnitt analyseras lagrådsyttranden över lagförslag som föranletts av ett 

anpassningsbehov. Anpassning till EU-rätten sker huvudsakligen för att nationell 

rätt ska stämma överens med EU-förordningar eller EU-domstolens rättspraxis. 

Som tidigare nämnts handlar det inte om ett införlivande i svensk rätt, såsom vid 

genomförande av direktiv. Istället gäller anpassning av svenska lagar, genom 

kompletterings-, upplysnings- eller hänvisningsbestämmelser till framförallt 

förordningar och rättspraxis från unionsrätten.   

                                                           
200 A. prop. s. 63. För den intresserade kan nämnas att regeringen därefter strök ”och som 
har utfärdats av Transportstyrelsen” från bestämmelsen i enlighet med Lagrådets 
rekommendation: A. prop. s. 5, 18. 
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Lagrådet hade vid ett tillfälle att bedöma ett antal skatterättsliga 

förslag, där ett av förslagen förtjänar särskilt fokus i uppsatsen. 201 Omsättning av 

fastigheter liksom överlåtelse och upplåtelse av rättigheter till en fastighet 

undantas från moms enligt svenska mervärdesskattelagen (ML). Emellertid finns 

det en del avsteg från detta undantag eller med andra ord, undantag i 

undantagen.202 EU-domstolen hade fastslagit nya definitioner av avstegen från 

undantagen, vilket föranledde ett uppdateringsbehov av de svenska 

undantagensavstegen.203 Sakområdet är som bekant harmoniserat. Den nationella 

uppdateringen gick kortfattat ut på att två av undantagsavstegen slogs ihop till en 

punkt. Innehållet i den utgående punkten ”upplåtelse för fartyg av hamnar eller för 

luftfartyg av flygplatser” skulle i den hopsmälta punkten inbegripas i uttrycket 

”parkering av transportmedel”. Lagrådet menade att ”parkering” inte har samma 

omfång som den utgående punkten. När avstegen från beskattningsundantagen 

inskränks i omfång så utvidgas av naturliga skäl undantagen i 

beskattningsskyldigheten. Med andra ord utvidgas det beskattningsfria (momsfria) 

området. Att EU-domstolens tolkningar ska följas nationellt innebär inte att de 

brister som uppkommer genom det smalare uttrycket ”parkering” alltid kommer 

att kunna lösas lagkonformt. Lagrådet menade att principen om lagkonform 

tolkning har sina språkliga begränsningar.204  

EU-domstolens rättspraxis, som enligt Lagrådet gäller som svensk rätt 

i svenska domstolar, måste således återspeglas korrekt i nationell rätt. 

Lagkonformitetens begränsningar kan leda till onödiga åsidosättanden av 

nationella bestämmelser, om överensstämmelsen brister. Dessa till synes 

semantiska råd bygger således på materiella överväganden. Eller alternativ, de 

materiella övervägandena ikläds lagtekniska råd. Trots det sagda bör man inte läsa 

in för mycket i Lagrådets lagtekniska granskning (främst enligt RF 8:22 p. 4 och 5), 

då detta rimligen är ordinär verksamhet för att få nationell lag att stämma överens 

med av regeringen utpekad EU-rätt.  

                                                           
201 Prop. 2013/14:27, Vissa skattefrågor, s. 1.  
202 Se (ML) 3:2 för undantag, och 3:3 för avsteg från undantagen.  
203 A. prop. s. 29f.  
204 A. prop. s. 100 f. I sammanhanget kan nämnas att regeringen hörsammade Lagrådet och 
valde ett bredare uttryck enligt följande ”parkering, inklusive förtöjning och ankring, av 
transportmedel.”: A. prop. s. 9.   
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En tydlig prövning gentemot den överordnade EU-rätten enligt RF 

8:22 p. 1 är svår att finna även i detta yttrande. Detta beror troligen på EU-rättens 

särskilda verkan i svensk rätt. EU-rätten kommer till uttryck i svensk rätt på flera 

nivåer samtidigt. Samtidigt som den är överordnad svensk rätt så ska den 

tillämpas direkt vid rättstillämpningen. För denna tillämpning krävs korrekt 

avspegling i svensk rätt vilket, såsom i följande yttrande, föranleder Lagrådet till 

att avge lagtekniska råd i hög utsträckning. Yttrandet gavs över regler om återkrav 

och återbetalning av olagligt statstöd. EU-bestämmelser om detta finns sedan en 

längre tid fastslagna i rättspraxis. Ett nationellt lagförslag rörde regler ur denna 

praxis. De föreslagna nationella reglerna var enligt regeringen enbart i 

upplysningssyfte. Lagrådet godtog lagförslaget, förutsatt att det handlade om just 

upplysningsbestämmelser och att nya materiella inslag inte infördes. Liksom 

regeringen och andra remissinstanser anser Lagrådet att EU-domstolens praxis 

med fördel bör tydliggöras i svensk rätt, så att alla aktörer får del av vad som 

gäller205  

EU-rättsliga krav och förbud vid nationell anpassning till unionsrätten 

beaktas explicit i de genomgångna yttrandena. Vid hänsyn till EU-rätten kan 

lagtekniska råd sammanfalla med prövning gentemot ”grundlagarna och 

rättsordningen i övrigt”. När EU-domstolens rättspraxis är mer oklar kan 

diskussionen anta ett tydligare materiellt innehåll, såsom i följande ärende. 

Regeringen hade föreslagit ett undantag från upphandlingskravet i svensk rätt. 

Undantaget rörde intern anskaffning, det så kallade ”in-house-undantaget”. Intern 

anskaffning innebär att ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och 

leverantören under vissa förutsättningar inte anses vara ett kontrakt, och 

följaktligen undantas från upphandlingsskyldigheten. Förenklat anses 

myndigheten i sådana fall beställa av eller köpa in från ”eget företag”. Det ställs två 

kriterier enligt EU-domstolen för att en intern anskaffning från eget företag ska 

anses föreligga. För det första så ska den upphandlande myndigheten utöva 

kontroll över företaget, och för det andra så ska huvuddelen av företagets 

verksamhet bedrivas tillsammans med den kontrollerande myndigheten. Enligt 

                                                           
205 Prop. 2012/13:84, Olagligt statsstöd, s. 85 f.   
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regeringen så var EU-domstolens rättspraxis fortsatt oklar beträffande 

bedömningen av dessa kriterier.206  

Lagrådet befarade att kodifieringen av oklar unionsrättslig rättspraxis 

skulle leda till att motsvarande svensk lag blev lika otydlig. Detta kunde i sin tur 

leda till bristande förutsebarhet och rättssäkerhet.207 Det var särskilt 

verksamhetskriteriet som uppfattades som mest problematiskt. Huvuddelen av 

företagets verksamhet kan förstås som enbart mer än hälften. I EU-domstolens 

rättspraxis hade detta hursomhelst till viss del definierats vidare, exempelvis 

genom att fastslå att den del av leverantörens verksamhet som sker tillsammans 

med annan än den kontrollerande myndigheten får endast vara av marginell 

karaktär (uteslutande definition). Lagrådet föreslog att den senare definitionen 

från praxis skulle införas i den svenska undantagsbestämmelsen, om regeringen 

ändå valde att fullfölja förslaget. Regeringen menade däremot att det var 

lämpligare att, såsom EU-domstolen, definiera leverantörens verksamhet 

gentemot den kontrollerande myndigheten och inte gentemot utomstående. Enligt 

regeringens uppfattning borde svensk rätt vara en länk till unionsrätten, och 

möjliggöra tolkningar i enlighet med EU-domstolen framtida utveckling av 

kriterierna.208  

Medan Lagrådets råd tenderar att syftat till en precisering av EU-

rätten, siktade regeringen på att utforma en flexibel svensk bestämmelse som 

kunde vara öppen för fortsatt unionsrättslig praxisutveckling. Ingen av metoderna 

kan antas vara den enda korrekta. En flexibel bestämmelse såsom regeringen 

föreslagit väcker dock frågan om syftet med kodifiering av rättspraxis. Som 

Lagrådet påpekar så ter det sig som om den svenska bestämmelsen endast befäster 

en oklar rättspraxis. Lagrådets preciserade alternativ skulle mest troligen ge större 

mening åt lagstiftningen. Å andra sidan kan även kodifiering av oklar praxis, trots 

frivilligheten i detta, innebära att rättsläget tillgängliggörs för fler än EU-experter.    

 I ett annat yttrande betonade Lagrådet att EU-anpassning (annat än 

genomförande av direktiv) enbart får innebära kompletterande eller upplysande 

                                                           
206 Prop. 2011/12:106, Offentlig upphandling från eget företag - och vissa andra frågor, s. 
52, 56; Observera att det efter denna proposition antagits nya omfattande EU-direktiv på 
upphandlingsområdet. Saken är därmed mindre oklar idag.  
207 A. prop. s. 160.  
208 A. prop. s. 64f.  
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nationella bestämmelser. Sålunda får det som i detta avsnitt benämns ”annan EU-

anpassning” inte införlivas i svensk rätt, såsom tidigare betonats i uppsatsen. 

Aktuellt ärende rörde diverse lagändringar som föreslagits för att anpassa svensk 

rätt till en EU-förordning på jordbruksområdet.209 I lagrådsremissen hade 

regeringen föreslagit att tidigare nationella myndighetsbeslut enligt EU-

förordningen skulle omfattas i den föreslagna nationella lagen. Således hade 

regeringen föreslagit en övergångsbestämmelse. Lagrådet avrådde från att införa 

en nationell övergångsbestämmelse.210 Lagrådet synes mena att tidigare 

myndighetsbeslut som grundats i EU-förordningens bestämmelser måste anses 

fortsatt giltiga utan något behov av en nationell övergångsbestämmelse. Det var i 

alla fall så regeringen förstod rådet, och strök därmed övergångsbestämmelsen 

(vilken alltså inte var en egentlig övergångsbestämmelse).211 EU-förordningar 

förutsätter med andra ord inte några nationella åtgärder för sin giltighet, en detalj i 

lagrådsremissen som Lagrådet tydligt uppmärksammade. Denna lagtekniska 

kontroll bär på tunga och explicita unionsrättsliga beaktanden. Ytterligare ett för 

uppsatsen relevant råd ur samma yttrande bör nämnas. Lagrådet fastslog nämligen 

att det är:  

 

”önskvärt från tillämpningssynpunkt att bestämmelser i den nya lagen som 

har sakliga motsvarigheter i livsmedelslagen så långt möjligt utformas på samma eller i 

vart fall likartat sätt som i livsmedelslagen. Endast när en annan innebörd är avsedd bör 

en annan konstruktion väljas. Av författningskommentaren bör dessutom framgå om en 

bestämmelse motsvarar en bestämmelse i livsmedelslagen och eventuella skillnader i 

förhållande till det regelverket.” 

 

I den mån unionsrättens krav lämnar utrymme föreslås regeringen utforma 

förslagen i enlighet med etablerade svenska regler och betydelser. Ovan har redan 

nämnts de begränsningar av lagkonformitet som Lagrådet påpekat.  Ur citatet 

framgår även den fortsatta betydelse som svenska förarbeten har även vid EU-

anpassning. Visserligen begränsar EU-rättens företräde de svenska 

propositionerna till sitt innehåll, men i den mån utrymme lämnas så har de fortsatt 

                                                           
209 Prop. 2012/13:55, Ny lag om kontroll av ekologisk produktion, s. 23 ff.  
210 A. prop. s. 143. 
211 A. prop. s. 97.  
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stor betydelse. I detta avseende spelar Lagrådets granskning roll, inte bara genom 

att förankra EU-rätten i svensk rätt men även genom att tillvarata det nationella 

handlingsutrymmet.  

 Ett annat lagförslag inför Lagrådets granskning gällde kravet på att 

ansvarig för god branschsed och trafiksäkerhet vid biluthyrningsfirmor skulle vara 

bosatt i Sverige. Enligt Lagrådet var avsikten i lagrådsremissen ett slopande av 

bosättningskravet för den firmaansvarige i de fall då firmans tillståndshavare hade 

sitt säte inom unionen. Utformningen av den nationella paragrafen ansågs av 

Lagrådet som mindre överensstämmande med avsikterna, då bosättningskravet 

slopades även för juridiska personer med säte utanför unionen.212 Lagrådets 

påpekande förstods av regeringen som ett tillvaratagande på det unionsrättsliga 

målet om en inre marknad.213 Lagrådet fick gehör för sitt råd och förslag.214 Vid 

införlivande av direktiv beaktade Lagrådet, i vissa fall, skälen och syftena bakom 

unionsbestämmelserna (se avsnitt 4.2). Även vid EU-anpassning såsom i detta 

ärende kan Lagrådet anses beakta unionsrättens vidare avsikter, i alla fall utifrån 

regeringens förståelse av rådet.  

I ett yttrande uppmanar Lagrådet regeringen att undvika 

lagstiftningstekningen med blankettstraffbud som hänvisar till bestämmelser i EU-

förordningar.215 Regeringen, vars förslag till straffbestämmelser i MB hänvisade till 

EU-förordning, valde att inte hörsamma Lagrådet. Det bör i sammanhanget 

påpekas att det inte är första gången som Lagrådet uppmanat regeringen att 

omvärdera denna lagstiftningsteknik.216 Det bör även noteras att sådana straffbud 

inte är förbjudna enligt svenska lagstiftningsnormer.217 Dessutom är EU-

förordningar som tidigare nämnts direkt tillämpliga och åtnjuter vertikal och 

horisontell direkt effekt inför svenska domstolar. Ett blankettstraffbud till högre 

norm torde därmed enbart vara problematisk ur ett praktiskt perspektiv, eftersom 

mindre bevandrade inom EU-rätten kan uppleva svårigheter med ett sådant 

                                                           
212 Prop. 2012/13:83, Bosättningskravet vid biluthyrning, s. 15.  
213 A. prop. s. 8.  
214 A. prop. s. 4.  
215 Prop. 2012/13:135, Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om 
kosmetiska produkter, s. 251f.  
216 A. prop. s. 19.  
217 SOU 2013:38, s. 596. 



 

60 
 

regelarrangemang. Vidare ska konstateras att Lagrådet inte hävdade att 

lagstiftningstekniken var förbjuden, utan menade att det var olämplig.  

Att Lagrådet i ovan fall avråder regeringen från vad unionsrätten inte 

påtvingar torde vara i sin ordning och en granskning i enlighet med främst RF 8:22 

p. 1 liksom 4. Det är heller inte det enda ärendet där Lagrådets granskning 

innehåller råd om att hålla en nationell prägel på utformningen så länge det är 

tillåtet enligt unionsrätten. Exempel på detta återfinns i följande granskning. Ett 

EU-anpassningsförslag innebar att kursiverat uttryck tas bort ur följande lydelse i 

MB: ”Om någon bryter [...] mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 

byggnadsverk eller byggprodukter” [egen kursivering]. Regeringen motiverade 

denna förändring med att EU-förordningarna på området enbart nämnde krav på 

byggnadsprodukter, och inget om byggnadsverk.218 Lagrådet anförde att de 

nationella förarbetena för nuvarande svenska lydelse torde vara fortsatt 

relevanta”.219 Rådet har god grund i sin position: en EU-anpassning såsom 

regeringen föreslagit är inte obligatoriskt ur ett EU-rättsligt perspektiv. Den 

befintliga nationella lydelsen inbegrep mer än den föreslagna utformningen, och 

uppfyllde därför redan EU-rätten i tillfredställande grad. Att göra avsteg från 

tidigare förarbeten med hänvisning till icke-obligatorisk unionshänsyn synes 

därför, såsom Lagrådet torde mena, vara mindre tillfredställande.220  

Nästa lagstiftningsförslag gällde efterlevnaden av unionens 

fiskeripolitik. Medlemstaternas sanktioner mot fiskeriöverträdelser ansågs inte 

vara tillräckligt avskräckande, och de ålades därför i en EU-förordning att införa 

ett pricksystem. Prickning för fiskeriöverträdelser skulle leda till indragen 

fiskelicens.221 I sin granskning av det nationella anpassningsförslaget gav Lagrådet 

lagtekniska förslag så att prickningen inte skulle omfatta vad som ännu inte faller 

under EU:s kompetens. Rekommendationen var i första hand att utforma de 

nationella anpassningsreglerna så att fiske i sötvatten inte skulle omfattas av 

pricksystemet. Detta eftersom den gemensamma fiskeripolitiken endast sträckte 

sig till fiske i hav.222 Regeringen, som i och för sig redan hade avgränsat 

                                                           
218 Prop. 2012/13:104, Nedsättning av en byggsanktionsavgift, s. 13.  
219 A. prop. s. 22.   
220 För den intresserade kan nämnas att regeringen följde lagstiftningsrådet; A. prop. s. 13. 
221 Prop. 2011/12:137, Införande av ett pricksystem på fiskets område, s. 14 f.  
222 A. prop. s. 82.  
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sanktionerna till fiskeöverträdelser i havet, gjorde ytterligare förändringar för att 

förtydliga det som Lagrådet uppmärksammat.223 Även EU-förordningar är i vissa 

avseenden att se som ”minimikrav” på staterna. Med andra ord kan även ett 

lagförslag som föranletts av EU-anpassningsbehov gå utöver vad som krävts av EU-

rätten. Ett vaket granskningsorgan kan därmed lagtekniskt se till att regeringens 

förslag svarar upp till de gemensamma avsikterna, men kan även fungera som en 

spärr mot att unionsrätten blir ett oegentligt motiv för den nationella lagstiftaren.  

Följande lagstiftningsarbete föranleddes av en EU-förordning rörande 

auktionering (försäljning) av utsläppsrätter. Kortfattat behandlade förordningen 

två olika utsläppsrätter: 2-dagars spotkontrakt och 5-dagars futurekontrakt. 

Eftersom att spotkontrakt inte var ett finansiellt instrument så omfattades 

utsläppstypen inte av de befintliga svenska reglerna mot marknadsmissbruk. 

Därför föreslog regeringen separata nationella anpassningsregler för att även 

kunna reglera marknadsmissbruk vid handel med spotkontrakt.224 Lagrådet 

rekommenderade regeringen att istället, i redan befintlig lag på området, införa en 

bestämmelse som skulle jämställa de icke-finansiella (spotkontrakt) med de 

finansiella (futurekontrakt) instrumenten.225 Regeringen bekräftade att Lagrådets 

förslag uppfyller vad EU-rätten på området kräver, och mer därutöver. Dock 

menade regeringen att Lagrådets metod inte avspeglar berörd EU-förordning och 

riskerar att delvis förbjuda annat än vad som avsetts med unionslagstiftningen.226 

Lagrådet och regeringen var i huvudsak överens om att det finns olika 

lagtekniska möjligheter för att anpassa svensk rätt till EU-rätten. Lagrådets förslag 

jämställde de två olika utsläppsrätterna. Som regeringen påpekade så skulle 

Lagrådets förslag kunna leda till att nationell lag sanktionerade fler och möjligen 

andra handlingar på marknaden än vad som avsetts i EU-förordningen. Denna 

form av unionsrättslig sekundärrätt gäller, som tidigare nämnts, oavkortat i 

Sverige oberoende av de valda anpassningsreglerna. Anpassningen sker därför till 

stor del i nationellt intresse, bland annat för att förenkla för aktörerna på 

marknaden eller för att försäkra sig om att det inte finns motstridiga svenska 

regler.  

                                                           
223 A. prop. s. 25.  
224 Prop. 2011/12:143, Auktionering av utsläppsrätter, s. 26.  
225 A. prop. s. 124. 
226 A. prop. s. 28 f.  
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Lagrådets anpassningsförslag följer inte vissa tidigare mönster, där 

rådet tillvaratagit unionsrättens luckor eller medlemsstaternas 

handlingsutrymmen. Under detta lagstiftningsarbete var det tvärtom Lagrådet som 

ville sträcka sig längre än vad som krävs av unionsrätten. Detta bör dock inte 

övertolkas. Att lagstiftningen föranleds av unionsrättsliga åtgärder innebär inte att 

nationella intressen utgår. Det sagda innebär att det kan ligga i nationens intresse 

”gå längre än” unionsrätten när så är möjligt, exempelvis vid minimireglering. Vid 

anpassning till EU-förordning eller rättspraxis aktualiseras liknande spörsmål som 

vid införlivanden av direktiven.  Nationellt handlingsutrymme kan tas tillvara 

oavsett EU-lagstiftningsgrund, dock utan helt stringent logik. Hur detta och annat 

som analyserats kommer till uttryck i Lagrådets granskningsverksamhet vad avser 

nationellt initierade lagförslag är föremål för diskussion i nästa avsnitt  

 

4.4 Yttranden över lagförslag som initierats på nationella grunder 

Lagförslagen som Lagrådet yttrat sig över i detta avsnitt är sådana som till 

väsentliga delar initierats på nationella grunder. Av naturliga skäl är det alltså till 

stora delar inom sakområden som inte harmoniserats, alternativt områden där 

tillnärmningen är mindre påtaglig. Eftersom sakområden inte är helt avgränsade 

så kan till viss del även nationellt initierade lagförslag gälla sådant som 

unionsrätten tilldelats kompetens inom eller gälla sakområde som på annat sätt 

överlappar med unionsintressen. 

I följande lagrådsremiss föreslog regeringen eller, närmare bestämt, 

Finansdepartementet nationella regler för ändrade deklarationstider av 

mervärdesskatt (momsdeklaration). Deklarationstiden för moms samordnades 

med, eller rättare sagt senarelades för att sammanfalla med, tidsfristen för 

inkomstskattedeklarationen. Senareläggningen av momsredovisningen var i 

förslaget begränsad till att gälla företag som inte bedriver handel med andra EU-

länder. Vid tidigare genomförandelagstiftning på detta i stor utsträckning 

harmoniserade område så hade liknande möjligheter för samordning av 

deklarationstiderna bedömts vara otillåten. Med hänvisning till den uppenbart 

ändrade uppfattningen på Finansdepartementet efterlyste Lagrådet en närmare 

analys av nationella lagstiftningsmöjligheter i förhållande till de unionsrättsliga 
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kraven som framkommer framförallt i redan genomfört mervärdeskattedirektiv.227 

Departementets föredragande, liksom de undertecknande politikerna i tillhörande 

proposition, intygade för Lagrådet att inhämtat tolkningsbesked från 

Kommissionen försäkrade tillåtligheten ur unionens synpunkt.228 Departementets 

ändrade uppfattning var därmed klarlagd och bekräftad. Området för moms är 

harmoniserat till den grad att det torde förvåna om Lagrådet förbisåg detta. Det 

finns troligen ingen anledning för den skeptiske att slå sig till ro med analysen i 

detta stycke. Det bör ändå betonas att unionsrättens krav beaktas till den grad att 

övervägandena föreslås nedtecknas i nationella förarbetena. I sammanhanget ska 

påpekas att det svenska förarbetets betydelse undanröjdes med enbart en referens 

till ett tolkningsbesked från Kommissionen.  

Att ett område är delvis harmoniserat utesluter således inte att 

regeringen kan föreslå nationellt initierade regler på området (se exempelvis 

avsnitt 2.1.2). Det uppstår hursomhelst en större risk eller chans (beroende på ens 

politiska preferenser) att unionsrätten redan reglerat samma eller näraliggande 

sakfråga. Ett lagförslag som Lagrådet begärdes att yttra sig över tangerades av EU-

rättens regler. Det gällde en ändring i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 

där kostnadsorienterad prissättning regleras. Kortfattat innebar förslaget att en 

nationell myndighet av konkurrensrättsliga skäl skulle tillåtas att förelägga en 

nätägande operatör att följa en viss prissättningsmodell för elektronisk 

samtrafik.229 Den nätägande operatören skulle på detta sätt förmås att 

prisförhandla med andra operatörer (konkurrenterna) om elektronisk 

samtrafikering enligt de villkor som Post- och Telestyrelsen (PTS) förelägger om. 

Enligt lagföreslaget skulle PTS även tillåtas att förelägga om lägsta och högsta pris 

för den nätägande operatörens förhandlingar.230  

Lagrådet påtalade att det för det första inte är tillfredställande att 

regeringen i enbart förbifarten nämner att det nationella förslaget är förenlig med 

unionsrätten på området. Lagrådet efterlyser en redovisning av regeringens 

förenlighetsbedömning. Vidare fanns det enligt Lagrådet en viss inkonsekvens i att 

                                                           
227 Prop. 2013/14:28, Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt, s. 38 f.  
228 A. prop. s. 10, 39.   
229 Prop. 2013/14:72, Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation, 
s.20 ff.   
230 A. prop. s. 22.  
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föreläggas om lägsta och högsta pris när det i samma lag föreskrevs att den 

nätägande operatören vid förelägganden skulle redovisa en skälig 

prissättningsmetod. Den senare regeln byggde i sin tur på EU:s sekundärrätt.231 

Det var därför än viktigare att redovisa en förenlighetsbedömning gentemot 

näraliggande eller överlappande EU-rätt. Detta påpekande pekar visserligen på en 

lagteknisk inkonsekvens mellan olika stycken i den nationella lagen men de 

svenska reglernas ursprungliga utformning härleds till unionsrättens 

sekundärrätt, och ska därmed ses som en tydlig granskning mot den överordnade 

EU-rätten (med mandat i RF 8:22 p. 1). Det finns trots detta inget som hindrar att 

en del av de unionsrättsliga hänsynen anses utföras i lagteknisk verksamhet (RF 

8:22 p. 2 och 4). Som tidigare noterats så torde EU-rättens särskilda karaktär och 

ställning i svensk rätt medföra att granskningspunkterna (i RF 8:22) överlappar 

varandra vid normprövning med unionsrättsliga tendenser.   

Ett annat på nationella grunder initierat lagförslag gällde 

trängselskatt på en större genomfartsled i Stockholm (Essingeleden). Lagrådet 

fäste vikt vid behovet av ytterligare överväganden för den föreslagna 

tilläggsavgiften (vid utebliven betalning) om 500 kr och dess proportionalitet. Det 

efterlystes även en mer ingående diskussion om den personliga integriteten vid 

trängselavgiftsförfarandet.232 Granskningen, med troligt mandat i RF 8:22 p. 1 

(överordnad rätt) och p. 3 (rättssäkerhetskrav), kan ha påverkats av unionsrättens 

inflytande. Tidigare i uppsatsen (bland annat i avsnitt 3.2.2) har påpekats att EU-

rätten påverkar nationell tillämpning av principer och rättighetsskydd. Att detta 

fenomen i sin tur indirekt påverkar Lagrådsledamöterna kan inte uteslutas. Det 

vore dock en övertolkning av lagrådsyttrandet om analysen i förhandenvarande 

avsnitt påstods bekräfta nämnda tendenser. Yttrandet lämnar snarare kvar ett 

önskemål om längre gående unionsrättsligt underbyggd kritik mot regeringen. 

Lagrådet torde med stöd av de tidigare redovisade rättsprinciperna och det 

extensiva rättighetsskyddet i EU-rätten ha möjlighet att få större gehör hos den 

svenska lagstiftaren.  

 Med än större tydlighet beaktades EU-rätten som överordnad rätt i 

följande ärende. En nationellt föreslagen lag hade en uttömmande 

                                                           
231 A. prop. s. 4, 43, 49.   
232 Prop. 2013/14:76, Förändrad trängselskatt i Stockholm, s. 32 f.  
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överklagandekonstruktion. Lagparagrafen räknade med andra ord upp ett antal 

överklagbara beslut. Lagrådet pekade därför på att oförutsedda 

överklagandesituationer utesluts i den föreslagna utformningen. Lagrådet 

hänvisade inte minst till EU-rättens betydelse för vad som får överklagas.233 

Lagrådet berörde inte detta vidare men menade av allt att döma att EU-rättens 

bestämmelser eller dess allmänna rättsprinciper skulle kunna motivera att andra 

beslut än de förutsedda blir överklagbara.234  

Det är således inte en nationell bestämmelse som ensamt avgör vilka 

beslut som får överklagas. Den senare lagrådsgranskningen innehåller därmed 

tveklöst explicita hänsyn till unionsrätten. I detta avseende fanns inget nationellt 

utrymme för avvikelser eller risktagande. Situationen ter sig annorlunda när 

Lagrådets granskningsverksamhet inte alls behöver bindas av EU-rätten. Det sista 

ärendet i kapitlet kan få exemplifiera vad som menas med detta.  Regeringen hade 

föreslagit att förlänga preskriptionstiden till 30 år i de försäkringsfall då ett 

försäkringsbolag försummat att informera dödsbo eller annan förmånstagare om 

dödsfallet.235 Lagrådet menade att den långa preskriptionstiden framstod som 

mindre praktisk och avrådde därför från förslaget. I vart fall uppmanades 

regeringen att föreslå en kortare preskriptionstid än den normala (10 år) i de fall 

försäkringsbolaget uppfyllt sin informationsskyldighet.236 Regeringen hänvisade å 

sin sida framförallt till de långa preskriptionstider som finns runt om i Europa, och 

som återkommer i principerna för en europeisk försäkringsavtalsrätt (Principles 

of European Insurance Contract Law; PEICL).237  

Lagrådet kan svårligen uppfattas som pådrivande i frivilliga EU-

närmanden. Inte minst i ljuset av att dessa principer (PEICL) kan komma att bli 

unionsrätt, och då måste genomföras eller börja gälla direkt (beroende på val av 

rättsakt). Lagrådet lägger i detta fall större tyngd på att avråda från eventuella 

tillämpningsproblem (RF 8:22 p. 5). Till Lagrådets försvar, bör det dock betonas att 

                                                           
233 Prop. 2012/13:70, Prövning av nätkoncession, s. 161.  
234 Resonemanget är byggt på det faktum att Lagrådet hänvisar till RÅ 1997 ref. 65, som är 
ett fall där domstolen undanröjde nationella överklagandehinder med hänvisning till EU-
rätten och dess principer.  
235 Prop. 2012/13:168, Preskription och information i försäkringssammanhang, s. 104.  
236 A. prop. s. 112.  
237 A. prop. s. 41.  
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samarbetet som regeringen önskade närma sig var och är frivilligt, och ingår inte 

(ännu) i den överordnade rätt som ska granskas i framförallt RF 8:22 p. 1.  

 

5 Slutsatser och reflektioner 

5.1 Slutsatser 

Slutsatserna från ovanstående analys av unionsrättsliga uttrycksmönster i 

Lagrådets yttranden presenteras i detta avsnitt. Denna presentation sker separat 

för respektive lagförslagskategori, förutom vid jämförande stycken. Reflektioner 

och befarade brister i studien lämnas till avrundningsdiskussionen därefter 

(avsnitt 5.2). Härunder följer således ingen sammanfattning eller återupprepning 

av analysen, utan endast slutsatser. För en djupare analys och fullständigare 

mönster av EU-rättsliga uttryck hänvisas istället till analysen i kapitel 4. 

 Införlivande av direktiv lämnar således ett visst nationellt 

handlingsutrymme. Utrymmet avgörs till stor del av direktivformen, som kan 

innehålla allt från gemensamma ramregler till fullständigt enhetliga bestämmelser. 

Ett rimligt antagande är att det är viktigt att finna och avgöra detta nationella 

handlingsutrymme. Den första slutsatsen som torde kunna dras av analysen är att 

Lagrådet i flera av ärenden bedömer samt tillvaratar det nationella 

handlingsutrymmet. För att ta reda på unionsrättens ramar har Lagrådet i vissa fall 

använt sig av berörd rättsakts olika språkversioner, eller tagit reda på skälen 

bakom unionslagstiftningen. Detta får anses vara en materiell bedömning, där 

mandatet framgår i framförallt RF 8:22 p. 1. Mandatet är självfallet i grunden 

direkt baserad på EU-rättens företräde och särskilda ställning. När 

handlingsutrymmet avgjorts har Lagrådet i flera ärenden rekommenderat fortsatt 

svensk prägel på utformningen, i den mån detta tillåtits av unionsrätten. Vidare så 

vidhåller Lagrådet i vissa avseenden förarbetenas vikt, när EU-rätten inte 

begränsar detta. Det bör i sammanhanget betonas att en formell granskning 

lagstiftningsförutsättningar och eventuella unionsrättsliga hinder överlappas av 

eller förutsätter det som avses med ”materiell prövning”. 

I en del fall, där aktuellt direktiv haft tydligt innehåll, har Lagrådet 

tenderat att, i enlighet med RF 8:22 p. 4, överföra bestämmelserna till svensk rätt 
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på ett tämligen bokstavligt vis. Med andra ord, utan behov av att materiellt eller 

formellt, enligt framförallt p. 1, utreda vad unionsrätten i övrigt kräver eller har 

som målsättning. När direktivets bestämmelser varit otydligare eller beroende av 

senare unionsbestämmelser, så har Lagrådet i hög utsträckning rekommenderat 

regeringen att hålla sig till ett minimum. Så skedde i vissa fall för att svenska regler 

tills vidare skulle gälla, men även för att senare genomförandearbete skulle 

underlättas. Den senare aspekten är inte avsevärt olik de formella råd som 

Lagrådet ger vid ”enbart inhemsk lagstiftning”, exempelvis för att undanröja 

eventuella tillämpningsproblem (p. 5) eller för att upprätthålla normkoherens 

(framförallt enligt p. 2 beträffande normer på samma nivå).   

De unionsrättsliga uttrycken vid direktivgenomförande är till största 

delen, föga förvånande, lagtekniskt utformade. Direktiv ska genomföras, i enlighet 

med den kompetens som överförts från Sverige till EU. Det är trots allt under den 

gemensamma lagstiftningsprocessen som medlemstaterna får söka att påverka 

utformningen, och inte genom försummelser i det nationella genomförandet, (med 

reservation för vad som tilläggs i avsnittet för reflektioner nedan). När det varit 

påkallat, så har Lagrådet undersökt krav och handlingsutrymme i enlighet med 

”rättsordningen i övrigt”. I de flesta fall får det rimligen antas att införlivanden 

föranleder ”rent” lagtekniska råd eller, med andra ord, ”icke-politisk verksamhet”. 

Lagrådet tenderar att i denna roll, även vid unionsrättligt påkallad lagstiftning, 

betraktas som ett ”expertorgan” snarare än en normprövare i enlighet med 

maktdelningslärans betydelse.  

 Vad avser anpassning till EU-förordningar eller EU-domstolens 

rättspraxis, så får Lagrådet även i det avseendet betraktas som ett expertorgan, i 

alla fall i första hand. Till stora delar återkommer samma unionsrättsliga mönster 

av uttryck under denna lagstiftningskategori som för den förra. Ingen upprepning 

avses med följande, men en del uttrycksmönster ska härefter presenteras specifikt 

för EU-anpassningar. Varken förordningar eller rättspraxis ska införlivas, och 

formen för hur de får återspeglas i nationell rätt öppnar upp för andra 

diskussioner än vid direktivgenomföranden. Inte minst har detta gällt Lagrådets 

påpekanden om eventuella tillämpningsproblem (RF 8:22 p. 5) liksom olämplig 

regelavspegling (p. 4). På så sätt framkom unionsrätten till stora delar i ”lagteknisk 

klädnad” även vad avser EU-anpassningar.  
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Av naturliga skäl så öppnar särskilt rättspraxis upp för mer materiellt 

tolkningsutrymme. Lagrådets påpekanden om lagkonformitetens begränsningar är 

en följd av detta. Regeringen avråddes från att i svensk rätt införa avvikande 

betydelser som av domstolarna ändå skulle tolkas i enlighet med EU-rätten. Det 

var enligt Lagrådet självklart att korrekt avspegling till unionsrätten var 

eftersträvansvärd. Att EU-domstolen är unionens rättsliga röst är Lagrådet därmed 

införstått med, något som dock inte bör förvåna. Oklar praxis från EU-domstolen är 

ändå något som Lagrådet avråder från. Om Lagrådet haft annat än en rådgivande 

konstitutionell styrka är det högst sannolikt att regeringen skulle hindrats från att 

kodifiera en oklar unionspraxis.  

Även vid EU-anpassningar vidhöll Lagrådet vikten av det svenska 

utredningsförfarandet och förarbetens viktiga innehåll.  Så skedde främst när 

rättspraxis eller EU-förordningar, i likhet med direktiv, på olika sätt lämnat 

nationellt handlingsutrymme. Lagrådet avrådde från avsteg från tidigare nationella 

motiv och otillfredsställande utredning under pågående lagstiftning, i den mån EU-

rätten tillät detta. Visserligen är utrymmet för detta större vid anpassning till 

exempelvis rättspraxis, men handlingsutrymmet avgörs i första hand av 

tydligheten i bestämmelserna som ska genomföras eller anpassas till och inte av 

rättstypen i sig.  

Lagrådet kan även i vissa avseenden föreslå mer långtgående åtgärder 

än vad unionsrätten kräver, både vid direktivgenomföranden och vid annan EU-

anpassning. I regeringens fall kallas detta för ”gold-plating” eller 

”överimplementering”, (i vart fall beträffande direktiv; se avsnitt 2.2.2). Det är i 

sammanhanget viktigt att påpeka att studien baserar sig på ett alltför snävt 

underlag för att dra säkrare slutsatser om grunderna för när och varför Lagrådet 

föreslår mer långtgående förslag. Det kan handla om ett tillvaratagande av 

nationella intressen, där svensk prägel förespråkas, men kan likväl föranledas av 

unionsrättsliga målsättningar och principer. Det senare uppfattas, troligen till viss 

del färgat av uppsatsförfattarens oundvikliga förförståelse, som mindre sannolikt. 

Lagrådet får i de flesta fall, beträffande de både behandlade 

kategorierna, ändå anses eftersöka och önska avgöra det nationella 

handlingsutrymmet. EU-rätten kommer i detta avseende till uttryck genom en 

mestadels formell prövning gentemot berörd rättsakt eller praxis, men i vissa fall 
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även genom en mer materiellt präglad tolkning av unionsrätten i vidare 

bemärkelse. I de flesta fall övergår sedan prövningen till en mindre ingripande 

lagteknisk (helt icke-politisk) genomgång av regeringens förslag. Punkterna i RF 

8:22 får slutligen konstateras överlappa varandra vid unionsrättslig tillämpning, 

med reservation för att materiella överväganden naturligen främst utgår från p. 1. 

EU-rättens särskilda ställning, med en verkan på flera plan, innebär att i de 

avseenden som granskningspunkterna avser rent lagtekniskt stöd vid ”inhemsk 

nationell lagstiftningskontroll” får en ofrivillig materiell innebörd ur ett 

unionsrättsligt perspektiv. Exempelvis har det framgått att rättslig koherens 

gentemot en förordning (med direktverkan på nationellt plan) är likartat en 

rättslig förenlighet med överordnad EU-rätt.   

Vad avser de på huvudsakligen nationella grunder initierade 

lagförslagen så framträder en del andra mönster i de tillhörande 

lagrådsyttrandena. En del unionsrättsliga uttryck är dock likartade de som 

återfinns i de två ovanredovisade kategorier. Så är det bland annat med 

förarbetsfrågor. EU-rättens krav samt regeringens uppfattning av dessa krav skulle 

enligt Lagrådet finnas med i motiven. Regeringens uppfattning såsom den uttrycks 

i motiven borde rimligen inte spela någon större roll vid senare rättstillämpning, 

då EU-rätten gäller oavsett. I ett exempel undanröjdes det svenska förarbetets 

betydelse med en kortfattad hänvisning till ett klartecken från Kommissionen (se 

avsnitt 4.4). I de flesta fall får Lagrådets insisterande på ett utvecklat motivinnehåll 

ändå anses ha gällt de ärenden där handlingsutrymme och nationell valfrihet 

lämnats.  

För denna tredje kategori är det inte förvånande att Lagrådet på helt 

egna initiativ hänvisar till EU-rättens krav och hinder. Då regeringen vid 

unionsrättsligt påkallad lagstiftning redan belyst EU-rättens avsikter och krav 

ingående, lämnas begränsat utrymme för Lagrådet att lyfta fram annat av materiell 

tyngd. Emellertid gäller för denna tredje kategori att Lagrådet, vid önskan därom, 

kan intervenera med unionsrättligt underbyggda argument. Att så sker i tillräcklig 

utsträckning går dock varken att bekräfta eller motbevisa efter enbart denna 

studie. Tendenser för det motsatta får hursomhelst anses vara ett rimligt 

antagande. Lagrådet hade exempelvis möjlighet att stärka sin argumentation om 

rättssäkerhetsprincipen, vid minst ett tillfälle (lämpliga principers styrka och 
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bredd finns presenterat i kapitel 2.3). Att Lagrådets ”icke-europeiska” 

argumentation ändå kan ha färgats av EU-rättens rättighetsskydd, såsom det 

antytts om i doktrinen, är inte en avlägsen tanke, men ändå svårligen bekräftad 

eller falsifierad med förhandenvarande underlag.  

För en mer rättvisande bild bör påminnas om Lagrådets hänvisning 

till EU-rättens inflytande på nationella överklagandemöjligheter. Vid nationellt 

initierad lagstiftningsförfarande tenderar således EU-rätten att komma till uttryck 

mer explicit än vid unionslagstiftning där implementerings- eller anpassningskrav 

redan är grundligt utrett av regeringen. Dock troligen inte i tillräckligt hög 

utsträckning, med tillägget att denna fråga inte var primär för uppsatsen. Detta till 

trots kan Lagrådet efter genomgången i kapitel 4 anses vara återhållsam i sin 

unionsrättsligt underbyggda kritik. Förutom det outnyttjade, och idag än bredare, 

unionsrättsliga rättighetsskyddet (inklusive integreringen av EKMR; se avsnitt 2.3) 

bör nämnas Lagrådets återkommande uppmaning till regeringen om att utveckla 

sina förenlighetsöverväganden. Frågan, vars svar torde finnas i Lagrådets 

rådgivande karaktär, är följaktligen varför inte Lagrådet utför denna 

förenlighetsprövning fullt ut inom sina egna väggar.  

Ärendena vid unionslagstiftning fick sammanfattningsvis till största 

del en (rätts-)politiskt utrensad juridisk-semantisk utformning. I de fall formella 

eller materiella förenlighetsprövningar utfördes, skedde detta i syfte att utröna det 

nationella handlingsutrymmet. Detta för att med andra ord finna, det som inte 

kompetensöverförts till unionen eller det som i alla fall inte omfattas av berörd 

lagstiftning. För de i huvudsak nationellt initierade lagförslag gäller i högre grad att 

reda ut vad i EU-rätten som kan åberopas. Det senare får Lagrådet, trots det inte 

helt tillfredsställande underlaget, hävdas brista i.  

 

5.2 Reflektioner 

Trots bristande unionsrättsligt underbyggd kritik tenderar Lagrådet att, utan att 

det ska vara ett självändamål, avge kritik som baserar sig på EU-rätt. Att råden 

iklädes en lagteknisk utformning torde bero på de förväntningar som finns på 

Lagrådet. En lagrådsremiss och en begäran om ett lagrådsyttrande torde av 

politikerna i första hand uppfattas som ett rent juridisk-semantisk stöd. Med 

säkerhet gäller detta vid unionslagstiftning. Både ur ett svenskt och europeiskt 
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perspektiv förväntas Lagrådet anta en expertroll vid unionslagstiftning. De luckor i 

unionsrätten som behövts fyllas ut eller lämnas åt sidan har Lagrådet aktivt sökt 

att identifiera.  Ett intressant mönster som trätt fram är hur Lagrådet synes till viss 

del fungera som både en garant för svenskt handlingsutrymme men även som ett 

skydd mot onödig överimplementering (med vissa undantag). Detta samtidigt som 

Lagrådet kan verka för att svensk rätt ska överensstämma med överordnad rätt, 

inom de kompetensområden som i enlighet med grundlagen överförts till unionen. 

Rollen och granskningsverksamheten för dessa lagstiftningskategorier får slutligen 

anses vara förväntad, även ur ett unionsrättsligt perspektiv.  

 När det gäller de nationellt initierade lagförslagen finns mer att önska. 

Istället för att även i dessa ärenden maskera eventuella unionsrättsliga inslag i 

lagtekniska råd, så finns det en del som talar för på att Lagrådet borde kunna 

stärka sin konstitutionella position med EU-rättens stöd. Trots att 

uppsatsförfattaren inte gjort anspråk på att bidra till debatten om 

författningsdomstol eller en förstärkning av normprövningen, bör nämnas den 

potential som finns i det unionsrättsliga rättighetsskyddet (som numera i lika hög 

utsträckning anses motsvara EKMR). Den rådgivande funktionen skulle kunna 

stärkas och i vissa fall motsvara ett ”veto” om unionsrättens företräde och 

särskilda ställning omsattes i praktiken av Lagrådet. Vad som talar för detta är, 

såsom påtalats ovan, främst att dessa lagförslag inte från början bygger på 

unionsrätt som redan genomgått en grundlig utredning på unions- och 

nationsplanet.   

Å andra sidan utgår ovanstående synsätt från att Lagrådets roll är att 

bevaka så att svensk lagstiftning överensstämmer med EU-rätten. Det finns god 

grund för att hävda att Lagrådet även ska vaka så att unionen i sin tur 

överensstämmer med de utgångspunkter som finns i svenskt statsskick eller för att 

garantera de grundläggande fri- och rättigheterna (inte minst för att avlasta den 

tyska författningsdomstolen; se om europeisering och normprövning i avsnitt 

3.1.1). Även efter grundlagsenlig kompetensöverföring till unionen finns det 

anledning för nationell normprövning att bevaka så att EU:s lagstiftning är i 

samklang med den suveränitet som medlemstaten avstått. För en djupare 

diskussion om detta får hänvisas till doktrin (se kapitel 3 exempelvis), då 

uppsatsunderlaget är för tunt för att avge ett hållbart svar. I sammanhanget får 
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ändå påminnas om den omedelbara kritik som troligen väntar Lagrådet om EU-

rätten helt övertar granskningen. Den självbehärskning som efterfrågats i doktrin, 

omfattar tveklöst även unionsrättsliga överväganden. Därtill bör betonas att EU-

rätten i många avseenden kan utgöra ett ännu känsligare politiskt slagfält. Om 

självbehärskning efterfrågas redan på nationellt plan, lär unionsrättsliga frågor 

knappast kräva mindre.  

 Det har redan antytts att generaliserbarheten med stor sannolikhet är 

begränsad. Inte desto mindre är det intressanta tendenser och mönster som till 

viss del säkerställts, och som kan tjäna som en fruktbar grund för vidare studier. 

Inte heller var syftet, såsom framgått i kapitel 1, annat än att tendenser och 

mönster av unionsrättsliga uttryck skulle undersökas. I anslutning till denna 

reflektion kan påpekas att det som sagts om överpresentationen av - lagtekniska 

råd med bakomliggande materiella eller formella unionsrättsliga uttryck – kan 

härledas till urvalsmetoden. Utformningen var nämligen sådan att yttranden med 

enbart ”rent lagteknisk” eller ”rent semantisk” natur diskvalificerades från vidare 

granskning (se främst avsnitt 1.4). Medan säkrare slutsatser med bredare och 

generellare svar följaktligen uteblev, blev emellertid uppsatsen möjlig att utföra 

med, i ljuset av de utsatta anspråken, tillfredsällande resultat.   
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