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boating, begging, moviemaking, goldpanning, climbing, leafleting, taxi services, cycling, smoking and hunting. It also
happens that municipal servants or police officers are given extra powers through the local ordinances, e.g. a right to take
certain measures against those who do not comply with the rules or to confiscate or forfeit property used in violation with
the local decrees.
The described arrangement and the examples raises many questions, e.g. whether all of these matters actually, with
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supervision over the regulatory powers in question, for example whether the provisions are given a legal and appropriate
content? How are the ordinances brought to the public's attention? Can the rules be subject to appeal and, if so, by whom
and in what order? How do different ordinances regarding public order relate to each other in such geographic areas where
they overlap? In this dissertation, this – the Swedish system with local ordinances on public order – is subject to a broad
scientific examination.
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Förord

Fröet till denna avhandling såddes, nu när jag tänker tillbaka, för snart 20 år
sedan då jag läste till polis vid Polishögskolan. Närmare bestämt var det en i
kurslitteraturen där kort, återkommande brasklapp om att det lokalt kunde gälla
andra regler som väckte min nyfikenhet. Så småningom förstod jag att vad som
åsyftades var lokala ordningsföreskrifter. Regelverkens detaljrikedom och vardagliga karaktär fascinerade mig, men jag insåg snabbt att jag inte skulle kunna
hålla koll på alla olika förbud och påbud som ställdes upp däri, varför jag helt
enkelt skrev ut de föreskrifter som gällde i mitt blivande distrikt och lade dem
i höger benficka på uniformen. Där blev de liggande oanvända i 10 år. Under
tiden träffade jag min hustru, bildade familj och vidareutbildade mig till jurist.
Så en dag, när jag arbetade med rättsfrågor på Gränspolisen, anlände det en
remiss angående vissa ändringar som länsstyrelsen ville göra i de lokala ordningsföreskrifterna för Arlanda flygplats. Då jag gick igenom bestämmelserna
noterade jag att de bl.a. innehöll en begränsning av rätten att demonstrera på
flygplatsen och ett förbud mot att dela ut flygblad där, vilket fick mig att börja
fundera kring vilka lokala avvikelser som man egentligen kan föreskriva i ordningsföreskrifter. Av nyfikenhet tog jag fram de gamla, och vid det laget rejält
tillknycklade, reglerna ur benfickan och hittade fler konstitutionellt sett högst
tveksamma stadganden. Därmed var bollen satt i rullning…
Ett flertal personer har befrämjat avhandlingsarbetet. Först och främst min
handledare Wiweka Warnling Conradsson, som en gång i tiden övertalade mig
att ge forskarkarriären en chans och som oförtröttligt har väglett mig alltsedan
dess, samt min biträdande handledare Ulrik von Essen, som lämnat ovärderliga
synpunkter och råd. För detta är jag mycket tacksam. Jag vill också tacka Jaan
Paju, Pernilla Hägglund Leviner och Mauro Zamboni som har läst och lämnat
synpunkter på manuset. Vidare vill jag rikta ett tack till Juridiska institutionen
som både har tilldelat mig en doktorandtjänst och givit mig friheten att arbeta
ortsobundet, vilket berett mig möjlighet att vistas långa perioder hos min familj
i Spanien. Ett särskilt tack går även till Stiftelsen av den 28 oktober 1982 som
vid flera tillfällen har lämnat bidrag till inköp av litteratur.
Avslutningsvis vill jag av hela mitt hjärta tacka min hustru Emma och våra
barn Olle och Joline för deras tålamod, förståelse och stöd under arbetets gång
– och för allt det där andra som skänker livet glädje och mening.
Frescati, den 30 november 2018
Rickard Dunker
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1

Inledning

1.1

Ämne

Den massmediala rapporteringen i olika rättsliga frågor ger ofta intrycket av
att det bara är riksdagen, och möjligen regeringen, som kan besluta regler som
var och en i riket måste efterleva. Även den som till äventyrs fördjupar sig i
regeringsformen (1974:152) [cit. RF] och dess bestämmelser om makten att
besluta lagar och andra föreskrifter bibringas lätt samma uppfattning. I själva
verket härrör emellertid en stor del av den regelmassa som gäller för alla och
envar från samhällsorgan på organisatoriskt sett lägre nivå, d.v.s. från statliga
förvaltningsmyndigheter och kommuner; Det har uppskattats att föreskrifter
från dessa organ kan utgöra upp till 85 procent av författningarna i Sverige.1 I
absoluta tal har enbart de centrala förvaltningsmyndigheterna2 approximerats
stå bakom 7 000 författningar, omfångsmässigt motsvarande minst 20 band av
Svensk författningssamling. Till det kommer en flora av regionala och lokala
statliga regler samt otaliga kommunala föreskrifter i skilda ämnen.3 Även om
de lägre samhällsorganen inte spelar någon av huvudrollerna i den offentliga
normgivningen, så innehar de i vart fall utan tvekan birollerna i densamma.
Vare sig statliga förvaltningsmyndigheter eller kommuner har emellertid
erhållit någon självständig rätt att meddela föreskrifter, utan befogenheten att
göra så är alltid avhängig att antingen riksdagen eller regeringen har delegerat
normgivningsmakt i det ämne som ska regleras till organet ifråga. Föreskriftsmakten vilar med andra ord på s.k. normgivningsbemyndiganden. I många fall
är dessa utformade så att de enbart förlänar det bemyndigade samhällsorganet
kompetens att besluta administrativa tillämpningsföreskrifter eller att reglera
någon viss noga avgränsad angelägenhet, t.ex. hur vissa varor ska vara märkta,
1

Se Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane, Statsrättens
grunder, 4 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011 s. 198. Procentangivelsen finns inte med i
femte och sjätte upplagan av verket.
2
Beträffande begreppet ”central förvaltningsmyndighet”, se 7.3.1.
3
Se Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen. En kommentar, 3 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, 180 f.
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vad som avses med ett visst begrepp i en författning eller vilka alternativa slag
av resedokument som får godtas i en viss situation.4 I andra fall ges en statlig
myndighet eller en kommun rätt att utfärda bestämmelser med mer obundet
innehåll, t.ex. ytterligare föreskrifter i det ämne eller om den eller de sakfrågor
som behandlas i den författning som innehåller bemyndigandet. När en sådan
friare kompetens förekommer synes det emellertid företrädelsevis vara inom
smala och någorlunda avgränsade ämnesområden som t.ex. om arbetsmiljöns
beskaffenhet, användningen av allmänna va-anläggningar eller hanteringen av
hushållens avfall.5
En förgrening av den offentliga rätten som därvid skiljer ut sig är emellertid
politilagstiftningen, inom vilken det – delvis av tradition – existerar ett flertal
mycket allmänt avfattade bemyndiganden till lägre samhällsorgan att hantera
olika angelägenheter medelst lokala bestämmelser. Ett av de mest vittgående
finns i ordningslagen (1993:1617) [cit. OL], närmare bestämt i OL 3 kap. 8 §,
genom vilket en kommun förlänas något av en generell befogenhet att fyll ut
den riksgemensamma ordningslagstiftningen med de ytterligare lokala regler
som erfordras för att upprätthålla ”den allmänna ordningen” på offentlig plats
i kommunen. Bemyndigandet, som har månghundraåriga rötter (se 3.2), anger
alltså bara det ändamål som bestämmelserna måste ha – att vidmakthålla ordningen – medan inget sägs om vilka sakfrågor som får bli föremål för reglering
med stöd av det. Delvis med det stadgandet som förlaga har det i ordningslagen
i övrigt samt i miljöbalken (1998:808) [cit. MB], kulturmiljölagen (1988:950)
[cit. KML] och luftfartslagen (2010:500) [cit. LL] med tiden införts liknande
befogenheter för Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och en kommun att besluta lokala föreskrifter om ordningen i hamnar
(OL 3 kap. 10 §), i skyddade naturområden (MB 7 kap. 30 §), invid fornminnen
(KML 2 kap. 9 §) och på flygplatser m.m. (LL 6 kap. 16 §).
Med hänvisning till något av dessa fem normgivningsbemyndiganden6 har
statliga förvaltningsmyndigheter och kommuner genom åren beslutat tusentals
lokala föreskrifter i de mest skilda ämnen, t.ex. om alkoholförtäring, simhopp,
4

Se t.ex. 7 § livsmedelsförordningen (2006:813), 1 § förordningen (2006:817) om växtskydd
m.m. och 2 kap. 22 § utlänningsförordningen (2006:97).
5
Se 18 § 1 st. 6 p. arbetsmiljöförordningen (1977:1166), 2 § förordningen (2007:701) om allmänna vattentjänster och 75 § avfallsförordningen (2011:927).
6
Saken förenklas härvid något; Av konstitutionella skäl riktar sig de aktuella bemyndigandena
– med något undantag – egentligen inte direkt till de lägre samhällsorganen, utan till regeringen
med en rätt för regeringen att sedan i sin tur delegera föreskriftsmakten vidare till nämnda organ
(se 2.3 och 4.4.3). Det är följaktligen strängt taget inte lagrummen i ordningslagen, luftfartslagen
m.m. som förser de statliga förvaltningsmyndigheterna och kommunerna med en rätt att besluta
ordningsföreskrifter, utan det förordningsstadgande varigenom regeringen lämnar vidare sin
normgivningsmakt i ämnet till dem. För att inte komplicera framställningen i onödan, och då
det knappast är tänkt att regeringen själv ska meddela lokala föreskrifter, hänvisas det emellertid
i fortsättningen enbart till bemyndigandet i lagen såvida det inte finns skäl att också omnämna
subdelegationsbemyndigandet i den anslutande förordningen.
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ridning, skidåkning, hasardspel, löpning, juldekorationer, mattpiskning, fiske,
penninginsamling, parkering, tillsyn över hundar, affischering, fotografering,
hantering av vapen, buller, camping, golfspel, torghandel, dykning, grillning,
framförande av motorbåt, tiggeri, guldvaskning, begagnande av motoriserade
trädgårdsredskap, klättring, taxitrafik, uppsättande av orienteringskontroller,
cykling, rökning, genomförande av vetenskapliga undersökningar, jakt samt
övernattning i motorfordon (se 3.3.2.1, 3.4.2.1, 4.4.2.1, 5.4.2.1 och 6.3.2.1).
Det förekommer också att nämnda organ i de lokala föreskrifterna tillägger de
egna tjänstemännen eller polisen nya offentligrättsliga maktbefogenheter som
t.ex. en rätt att från platsen avvisa eller avlägsna den som överträder reglerna
eller att ta hand om eller förverka egendom som använts i strid med de lokala
bestämmelserna.7 Ett av de mest anmärkningsvärda lokala stadgandena finns
i ordningsföreskrifterna för Stockholm-Arlanda flygplats,8 vari det i 15 § kort
och koncist slås fast:
”Allmänna sammankomster och demonstrationer får inte förekomma inom
flygplatsområdet utan särskilt tillstånd.”

Av 1 och 4 §§ i ordningsföreskrifterna följer att tillståndsplikten också gäller
för anslutande köpcentrum samt vägar, parkeringsplatser m.m. inom området
och att prövningen görs av det statliga affärsverket Luftfartsverket. Exemplen
ovan, och då kanske särskilt det sistnämnda, väcker självfallet frågan vad som
egentligen får regleras genom lokala ordningsföreskrifter; Är det t.ex. verkligen tillåtet att införa ytterligare krav på tillstånd för demonstrationer i sådana
(jfr RF 2 kap. 1, 20–21 och 24 §§ och OL 2 kap. 4 §)? Kan polisen eller andra
offentliga organ lagligen utrustas med ytterligare maktmedel med stöd av en
ordningsföreskrift? Får sådant som t.ex. fiske, taxitrafik och tillsyn över hund
överhuvudtaget regleras på lokal nivå – dessa ämnen normeras ju redan i lag?9
Och kan en kommun egentligen förbjuda tiggeri?
Eftersom bemyndigandena ifråga är så vidsträckta – mer eller mindre vilka
angelägenheter som helst kan ju, med lite god vilja, sägas beröra ”ordningen”
på en viss plats (jfr 1.6.1) – kan dessa spörsmål inte besvaras enbart genom en
granskning av deras respektive avfattningar. Istället blir det snarare rättsordningen i övrigt som drar upp gränserna för det tillåtliga innehållet i lokala ordningsföreskrifter. Bildligt skulle man kunna presentera saken så att alla regler
som i och för sig ryms inom bemyndigandenas ordalydelser – d.v.s. som kan
tänkas vara erforderliga för att upprätthålla ordningen – befinner sig i en figur,
7

Se t.ex. 4 och 6 §§ Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:216) om ordningsföreskrifter för Stockholm Bromma flygplats, Stockholms kommun samt 10 och 20 §§ lokala
ordningsstadgan (Dorotea kommun, 2007-02-26).
8
Se Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:217) om ordningsföreskrifter för
Stockholm Arlanda Airport, Sigtuna kommun.
9
Se fiskelagen (1993:787), taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (2007:1150) om tillsyn över
hundar och katter.
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säg en kvadrat, vars yta delvis döljs av ett antal andra figurer, säg cirklar, som
representerar sådant som bl.a. grundlagarnas krav på lagform för normgivning
i vissa frågor, Sveriges internationella åtaganden, allmänna rättsliga principer
som inte får eller bör åsidosättas samt sakförhållanden som redan har blivit
föremål för reglering i överordnade författningar; Endast de angelägenheter i
kvadraten som alltjämt syns är då möjliga att normera med stöd av bemyndigandena, medan alla de företeelser som döljs av cirklarna befinner sig utanför
de lägre samhällsorganens kompetens. I praktiken är det sålunda kanske blott
en bråkdel av den föreskriftsmakt som lämnas genom ett visst bemyndigande
att meddela lokala ordningsföreskrifter som verkligen får tas i anspråk av den
statliga förvaltningsmyndigheten eller kommunen ifråga.
Denna tingens ordning ställer, som lätt inses, höga krav på de normgivande
samhällsorganen, vilka inte bara måste beakta ett bemyndigandes lydelse utan
även en ansenlig mängd andra bestämmelser på skilda normhierarkiska nivåer,
allmänna rättsliga principer m.m. Det finns nog utrymme att fundera över om
våra statliga förvaltningsmyndigheter och kommuner, vars personal inte nödvändigtvis har någon generell juridisk utbildning, verkligen förmår att leva upp
till dessa förväntningar. Den omständigheten att det finns nu gällande lokala
ordningsföreskrifter som reglerar t.ex. vilka politiska budskap som varor som
saluförs vid torghandel får förmedla,10 som föreskriver att egendom som har
använts i strid med de lokala reglerna ska övergå i kommunens ägo11 och som
ålägger enskilda personer skyldigheter och befogenheter mot andra enskilda12
synes indikera att så i vart fall inte alltid är fallet. Det är i sin tur problematiskt
eftersom det inte existerar något övergripande kontrollsystem att tala om för
att säkerställa de lokala föreskrifternas lagenlighet och det dessutom långtifrån
alltid är möjligt att överklaga ens ett uppenbart rättsstridigt beslut om lokala
ordningsföreskrifter (jfr 9.2).
I åtskilliga fall hamnar det således till slut i händerna på de rättstillämpande
myndigheterna att, inom ramen för det s.k. lagprövningsinstitutet, avgöra om
en ordningsföreskrift verkligen är lagligen grundad. Erforderlig vakenhet för
den typen av frågor finns förvisso i allmänhet hos domstolarna, men kan nog
inte genomgående förutsättas inom förvaltningen. I förlängningen medför det
självfallet en risk för att även rättsstridiga lokala ordningsföreskrifter läggs till
grund för beslut i enskilda fall, inklusive beslut om brottspåföljder i form av
t.ex. en polismans föreläggande av ordningsbot. I det sistnämnda exemplet är
faran dessutom överhängande att den bakomliggande bristen aldrig någonsin
uppdagas, eftersom ett dylikt föreläggande i princip bara kan överprövas med
hjälp av extraordinära rättsmedel.13
10

Se 6 § lokala ordningsföreskrifter för torghandeln (Umeå kommun, 2016-05-30).
Se 10 § lokala ordningsstadgan (Dorotea kommun, 2007-02-26).
12
Se 18 och 19 §§ Länsstyrelsen i Gotlands läns föreskrifter (09FS 2006:13) om ordningsföreskrifter för Visby flygplatsområde, Gotlands kommun.
13
Se 48 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740) [cit. RB] och t.ex. NJA 2011 s. 421.
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Vid sidan av denna s.a.s. vertikala problematik ger arrangemanget med lokala föreskrifter om ordningen också upphov till en del brydsamheter på det
horisontella planet, närmare bestämt beträffande förhållandet mellan olika slag
av lokala ordningsföreskrifter inbördes. Överlämnandet av föreskriftsmakt till
Transportstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket samt rikets alla 21
länsstyrelser och 290 kommuner medför nämligen att det – utöver riksdagen
och regeringen – sammanlagt också finns 314 andra potentiella normgivare
inom ordningsområdet, vars skilda kompetenser tillsammans kan sägas breda
ut sig som ett slags normativt lapptäcke över Sveriges territorium. I motsats
till det rutiga tygstycke som sagans Nils Holgersson tyckte sig skönja när han
från gåsryggen såg ner på den platta skånska jorden är det emellertid i detta
fall inte fråga om en ordnad struktur med ruta vid ruta samt skarpa hörn och
raka kanter; Tvärtom flyter de ifrågavarande normgivningskompetenserna då
och då samman på ett sådant sätt att två eller flera samhällsorgan, t.ex. såväl
en statlig förvaltningsmyndighet som en kommun, var för sig har rätt att normera samma företeelse på samma plats. Tygbitarna i det normativa lapptäcket
ligger alltså, för att återkoppla till liknelsen ovan, ibland omlott. En fråga som
därvid inställer sig är förstås om någon typ av samhällsorgan – t.ex. statliga –
eller något av de olika regelverken har eller bör ges företräde ifråga om att
reglera angelägenheter i dylika gränsområden? Eller råder det helt sonika en
först-till-kvarnen-princip i dessa? Och vad gäller, kan man vidare fråga sig, om
två olika föreskrifter ändå har kommit att utfärdas kring precis samma sak?
Ett tredje problem som omgärdar systemet med lokala ordningsföreskrifter
är dess anonymitet. Vare sig lokala ordningsföreskrifter som samhällelig företeelse eller det närmare innehållet i bestämmelserna tilldrar sig i allmänhet
någon större uppmärksamhet från gemene man eller i nyhetsrapporteringen.14
Reglerna kungörs inte heller i Svensk författningssamling, utan ges till känna
i den respektive specialförfattningssamling som begagnas av den myndighet
som beslutat dem, i den regionala författningssamling som administreras av
länsstyrelsen eller – när det gäller kommunala föreskrifter – genom att det på
den s.k. kommunala anslagstavlan offentliggörs att protokollet för de beslutade
föreskrifterna har justerats. Dessa informationskanaler torde nog bara undantagsvis sonderas av allmänheten. I kombination med att det inte finns någon
skyldighet att anslå bestämmelserna på eller bredvid deras giltighetsområden
eller att låta märka ut innebörden av dessa med t.ex. förbudsskyltar eller dylikt
kan det sagda givetvis i förlängningen leda till att de lokala ordningsreglerna
helt enkelt passerar obemärkta förbi en stor del av sin adressatkrets, d.v.s. de
som åläggs att följa dem. Eftersom en grundläggande förutsättning för att en
rättsregel ska kunna påverka någons handlande i önskvärd riktning ju måste
vara att adressaten har vetskap om den, väcker det självfallet funderingar kring
om systemet med lokala ordningsföreskrifter verkligen är ändamålsenligt ut14

Med undantag möjligen då för den diskussion kring möjligheterna att genom lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri som av och an förts under 2010-talet. Se därom nedan och 3.3.2.1.
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format i förhållande till vad som förväntas av det, d.v.s. att det ska understödja
vidmakthållandet av ordningen i de aktuella områdena.
Slutligen kan man begrunda om det är lämpligt att lagstiftaren på ovan visat
sätt ger förvaltningsmyndigheter och kommuner nära nog fria händer att finna
på regler med nytt innehåll. Det finns visserligen å ena sidan många praktiska
förtjänster med en sådan ordning, inte minst att den avlastar de överordnade
statsorganen, ger möjlighet till skyndsamma ingripanden mot oönskade lokala
företeelser som ännu inte hunnit bli föremål för lagstiftarens uppmärksamhet
och att ordningsbestämmelserna därigenom på ett enkelt och smidigt sätt kan
avpassas till just precis de behov som råder på varje ort eller plats. När det
gäller kommunala regler så finns det också lokaldemokratiska fördelar. I den
motsatta vågskålen ligger emellertid att det, som nyss lyftes fram, leder till ett
mycket splittrat och svåröverskådligt regelbestånd. Till det senare kan också
läggas den risken att de lokala föreskrifterna får olikartat innehåll i skilda delar
av riket trots att ortsförhållandena i själva verket är jämförbara, t.ex. eftersom
de beslutande samhällsorganens uppfattningar om vilka bestämmelser som är
önskvärda på orten eller mest verksamma för att komma till rätta med en viss
typ av företeelser går isär. Det kan alltså, till syvende och sist, komma att bli
politiska idéer och värderingar som avgör vilka lokala regler om ordningen
som beslutas, inte det egentliga behovet av sådana. Som en tydlig indikation
på det sagda kan nämnas diskussionen för- respektive emot s.k. tiggeriförbud
i lokala ordningsföreskrifter som förts i massmedia under 2010-talet, i vilken
kommunala företrädare – oavsett uppfattning i sakfrågan – i högre grad synes
ha uppehållit sig vid sådant som t.ex. tiggarnas utsatta situation i samhället än
vid huruvida det föreligger skäl att reglera saken ur ordningssynpunkt.

1.2

Tidigare forskning kring ordningsföreskrifter

Det generella ointresse för lokala ordningsföreskrifter som ovan omförmäldes
återspeglas i den rättsvetenskapliga litteraturen, vilken i stort sett begränsar sig
till två tidigare verk i monografiform. År 1954 gav Håkan Strömberg ut boken
”Den lokala förordningsmakten”,15 i vilken han bl.a. kartlade länsstyrelsernas,
magistratens16 och kommunernas normgivningsmakt med stöd av de dåtida bemyndigandena i ordningsstadgan (1868:22) för rikets städer [cit. 1868 års ordningsstadga], naturskyddslagen (1952:688) [cit. NSL] samt lagen (1942:350)
om fornminnen [cit. FML]. De flesta konklusioner däri liksom den systematik
som presenteras är självfallet sedan länge förbisprungna av rättsutvecklingen,
inte minst med tanke på att granskningen utgår från de speciella premisser som
rådde under 1809 års regeringsform. En del av de mera allmänna resonemang
kring den lokala normgivningens karaktär m.m. som förs i den torde emellertid
15
16
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Strömberg, Håkan, Den lokala förordningsmakten, Gleerup, Lund, 1954.
Tidigare de högsta styrande organen i städer med egen jurisdiktion (avskaffade år 1965).

kunna sägas äga i princip motsvarande aktualitet i dagens samhälle som då den
en gång kom ut. Monografin torde därtill ha ett betydande rättshistoriskt värde
och har i denna framställning inte minst varit en tillgång för avsnitten om den
historiska framväxten av respektive föreskriftsmakt (se 1.5).
Det andra verket som åsyftas är av betydligt senare datum, närmare bestämt
från år 2000. Det året la Ulrik von Essen fram sin avhandling ”Kommunal
normgivning”,17 i vilken han skärskådade den kommunala föreskriftsmakten
inom ett antal olika områden, däribland rätten att meddela regler om allmän
ordning och säkerhet. Undersökningen är i många avseenden alltjämt aktuell,
men beaktar av naturliga skäl inte den utveckling inom området som ägt rum
under de senaste 18 åren. Under denna tidsrymd har bl.a. reglerna i grundlagen
om normgivningsmakten och dess fördelning stöpts om och bestämmelserna
kring offentliggörande av kommunala normbeslut reformerats. Vidare har en
handfull överrättsavgöranden förtydligat, men också modifierat, gällande rätt
i olika avseenden, bl.a. när det gäller vilka rättsliga följder som kan knytas till
överträdelser av lokala bestämmelser. Dessutom har den allmänna samhällsutvecklingen i Sverige och omvärlden medverkat till uppkomsten av ett antal
åtminstone delvis nya företeelser av ordningskaraktär i den lokala offentliga
miljön, t.ex. tiggeri, vilka i stort sett inte förekom i riket då den ifrågavarande
framställningen publicerades. Det sagda torde motivera den förnyade studie
av bl.a. kommunernas normgivningsmakt på ordningsområdet som ska företas.
I arbetet med denna har emellertid Ulrik von Essens tidigare forskning utgjort
en omistlig resurs.
Utöver i ovannämnda verk har lokala ordningsföreskrifter emellertid också
berörts i fyra artiklar, samtliga i Förvaltningsrättslig tidskrift. I samband med
införandet av ordningslagen år 1994 författade Håkan Strömberg en redogörelse för den nya lagen, vilken bl.a. behandlade möjligheterna att besluta lokala
ordningsföreskrifter med stöd av den.18 Den andra artikeln, av Thomas Adlercreutz, publicerades år 1997 och rörde bl.a. de konstitutionella problem som
vid den tidpunkten omgärdade befogenheten att meddela föreskrifter om ordningen inom fornlämningsområden.19 Året därpå följde han upp den tidigare
artikeln med ett tillägg.20 Denna trio artiklar äger fortfarande viss signifikans,
men behäftas av samma tidsmässiga problematik som övrig hitintills nämnd
forskning. Såvitt gäller de konstitutionella problem som Thomas Adlercreutz
adresserade i sina två artiklar så har dessa dessutom senare undanröjts genom
ändringar i regelverket. Den fjärde och senaste artikeln, av Patrik Bremdal och
Moa Kindström Dahlin, publicerades däremot så sent som år 2018 och angick
17

Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000.
Strömberg, Håkan, Några kommentarer till ordningslagen, FT 1994 s. 1 ff.
19
Adlercreutz, Thomas, Några frågor om normgivningsmakten i ett utredningsbetänkande, FT
1997 s. 7 ff.
20
Adlercreutz, Thomas, Normgivningsbemyndiganden. Ett nyanserande tillägg, FT 1998
s. 145 ff.
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förhållandet mellan å ena sidan folksuveränitetsprincipen och den kommunala
självstyrelsen och å andra sidan länsstyrelsens obligatoriska prövning av vissa
typer av kommunala ordningsföreskrifter.21 Den har framförallt varit tänkvärd
vid författandet av kapitlet om kontrollen av lokala ordningsföreskrifter.
Möjligenheterna att meddela lokala ordningsföreskrifter förs också på tal i
Kazimir Åbergs kommentar till ordningslagstiftningen,22 i Bertil Bengtssons,
Ulf Bjellås, Stefan Rubenssons och Rolf Strömbergs lagkommentar till miljöbalken23 samt i Håkan Strömbergs och Bengt Lundells kända lärobok i speciell
förvaltningsrätt24 liksom – ibland något utförligare – i äldre upplagor av nyss
nämnda verk. I de flesta fall är beskrivningarna emellertid ganska summariska.

1.3

Syfte och avgränsningar

1.3.1 Syfte
Det övergripande syftet med avhandlingen är att kritiskt granska systemet med
lokala ordningsföreskrifter i Sverige. Den rättsvetenskapliga granskning som
genomförs kan beskrivas som både bred och allsidig, men fem spörsmål ska
ägnas lite extra uppmärksamhet. Det första är: Hur förhåller sig möjligheten
att meddela lokala ordningsföreskrifter till rättsordningen i övrigt? Som ovan
har berörts lämnar de fem bemyndigandena ifråga å ena sidan närmast en slags
blankofullmakt till kommuner och en del statliga förvaltningsmyndigheter att
besluta de bestämmelser som behövs för att upprätthålla ordningen inom vissa
geografiska områden. Å andra sidan finns det åtskilliga begränsningar i rättsordningen i övrigt som synes hindra de lägre samhällsorganen från att begagna
sig av hela den tilldelade föreskriftsmakten. För att återvända till den metafor
med geografiska figurer som användes tidigare (se 1.1) så handlar det alltså om
att, genom att sätta in den aktuella normgivningsmakten i sitt konstitutionella
sammanhang, identifiera de angelägenheter inom kvadraten som befinner sig
respektive inte befinner sig inunder cirklarna. Perspektivet är med andra ord i
denna del vertikalt och inriktat på det tillåtna innehållet i ordningsföreskrifter
i ljuset av t.ex. grundlagarnas krav på lagform för normgivning kring vissa förhållanden, allmänna rättsliga principer och Sveriges internationella åtaganden.
21

Bremdal, Patrik & Kindström Dahlin, Moa, Normprövning och kommunal självstyrelse – med
anledning av länsstyrelsens beslut att upphäva Vellinge kommuns tiggeriförbud, FT 2018
s. 185 ff.
22
Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer,
Stockholm, 2017.
23
Bengtsson, Bertil, Bjellås, Ulf, Rubensson, Stefan & Strömberg, Rolf, Miljöbalken. En kommentar, Norstedts Juridik, 2012.
24
Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Speciell förvaltningsrätt, 19 uppl., Liber, Malmö, 2014,
s. 40 ff.
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Den andra frågan tar i princip vid där den första slutar: Hur säkerställs det
att lokala ordningsföreskrifter inte får ett otillåtet innehåll? Liksom i det föregående så blir det härvidlag fråga om att syna av systemet med lokala ordningsföreskrifter ur ett vertikalt perspektiv, men med ett lite mer pragmatiskt
anslag; Hur kontrolleras det egentligen – om nu alls – att lokala bestämmelser
verkligen blir förenliga med grundlagarna och rättsordningen i övrigt samt, i
förlängningen, att felaktiga dito inte läggs till grund för beslut i enskilda fall?
För att kunna ge svar på dessa frågor måste det bl.a. klarläggas i vilken utsträckning som möjligheterna att besluta lokala föreskrifter om ordningen står
under uppsikt av något eller några samhälleliga organ som har makt att ingripa
mot eventuella felaktigheter, om det är möjligt att överklaga beslut om lokala
ordningsföreskrifter för att på så sätt få till stånd en kontroll av innehållet samt
vilken funktion som grundlagsreglerna om s.k. lagprövning möjligtvis kan ha
i detta sammanhang. Vidare måste det, som ett andra steg, analyseras huruvida
de kontrollstationer som finns är ändamålsenligt konstruerade och effektiva,
d.v.s. i godtagbar utsträckning förmår att hindra att rättsstridiga element finner
sin väg in i de lokala föreskrifterna. En del av de exempel på sådant som har
kommit att regleras genom lokala ordningsföreskrifter (se 1.1) ger ju onekligen
goda skäl att tvivla på att så är fallet.
Ett tredje spörsmål som ska uppmärksammas lite extra är: Hur avgränsas
normgivningsmakten med stöd av vart och ett av de fem bemyndigandena att
meddela lokala ordningsföreskrifter i rummet? Frågan tar sitt avstamp i det
faktum att vart och ett av de fem normgivningsbemyndigandena, som tidigare
har nämnts (se 1.1), är knutet till ett visst speciellt slag av geografiska områden
som t.ex. hamnar, offentlig plats eller flygplatser. För att lokala ordningsföreskrifter överhuvudtaget ska få beslutas för en viss plats är det följaktligen en
nödvändig förutsättning att det är fråga om just ett sådant område som anges
i bemyndigandet. En angelägen uppgift blir därmed att utreda och analysera
sådant som t.ex. vad som utgör en ”hamn” samt hur långt bort från rullbanan
som det fortfarande kan sägas vara fråga om en ”flygplats”. Vidare måste det
granskas om, och i så fall på vilket sätt, administrativa gränser till följd av indelningen av riket i län och kommuner påverkar för vilka platser som ett visst
lägre samhällsorgan får meddela lokala föreskrifter.
Den fjärde frågan bygger vidare på den tredje: Hur förhåller sig de olika
bemyndigandena, och föreskrifterna i sig, till varandra inbördes inom sådana
geografiska områden där dessa överlappar varandra? Som tidigare har lyfts
fram (se 1.1) så sammanfaller emellanåt bemyndigandenas olika geografiska
tillämpningsområden. Ett exempel på där så är fallet är på Stockholm-Arlanda
flygplats, vid vilken det – förutom en flygplats – också finns en galleria,25 ett

25

Sky City, belägen mellan terminal fyra och fem.
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antal fornlämningar,26 ett naturreservat27 och en sjö med anläggningar för bl.a.
vattenskidåkning;28 I princip synes det alltså vara möjligt att besluta ordningsföreskrifter för delar av det geografiska område som flygplatsen är belägen i
med stöd av samtliga fem bemyndiganden som undersöks i denna framställning. Det leder till ett behov av att beforska om det finns någon intern hierarki
mellan de olika bemyndigandena eller de skilda slagen av ordningsföreskrifter
som innebär att något av regelverken har, eller bör ges, förtur när det kommer
till att hantera ordningsfrågor av ett visst slag eller på en viss typ av platser. I
denna del blir det alltså inte, till skillnad från när det gäller kring det första och
andra spörsmålet ovan, frågan om att ställa de skilda regelverken kring lokala
ordningsföreskrifter i relation till rättsordningen i övrigt, utan om att analysera
deras relation till varandra inbördes. Infallsvinkeln kan alltså, för att ansluta till
det tidigare använda beteckningssättet, nu sägas vara horisontell.
Det femte och sista spörsmålet är slutligen: Är den rättsliga regleringen av
systemet med lokala ordningsföreskrifter ändamålsenlig i förhållande till vad
det förväntas att åstadkomma, d.v.s. att bidra till att upprätthålla ordningen
inom vissa särskilt utpekade geografiska områden? Vad som avses att göras är
alltså att, med anläggande av vad man kanske skulle våga att beteckna som ett
helhetsperspektiv, undersöka och analysera om det finns några rättsliga hinder
i form av t.ex. brister, otydligheter, luckor eller motstridigheter i regelverket
som för med sig – eller riskerar att föra med sig – att arrangemanget med lokala
föreskrifter om ordningen inom vissa områden enbart svårligen får sitt tänkta
genomslag. För att kunna närma sig en slutsats kring det måste det, utöver de
angelägenheter som ovan har berörts, också kritiskt undersökas t.ex. hur lokala
ordningsföreskrifter beslutas och tillkännages för sina adressater samt hur den
struktur med straff och andra offentligrättsliga sanktioner som är knuten till
respektive slag av lokala ordningsföreskrifter är beskaffad; Det får ju förutsättas att det bl.a. är just hotet om straff eller annat offentligrättsligt obehag vid
överträdelse av lokala föreskrifter som ger adressaterna skäl att inrätta sig efter
dem.29 Ett givet jämförelseobjekt i sammanhanget är naturligtvis hur den rättsliga situationen hade tett sig om motsvarande regler istället hade tagits in i lag
eller förordning.

26

Bl.a. RAÄ Husby-Ärlinghundra 191:1 (boplats) och RAÄ Lunda 179:1 (gravfält), belägna
mellan bana ett och tre respektive omedelbart bredvid bana två.
27
Laggatorps naturreservat, beläget norr om bana två.
28
Halmsjön, belägen mellan bana två och tre.
29
Se Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus,
Uppsala, 2013, s. 32 ff.
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1.3.2 Avgränsningar
Termen ”ordningsföreskrifter” kan leda tanken till en mängd skilda rättsliga
företeelser. Inom det arbetsrättsliga området upprätthålls det t.ex. en åtskillnad
mellan å ena sidan formföreskrifter, vilka måste följas för att en viss rättshandling ska vara giltig, och å andra sidan ordningsföreskrifter som enbart kan leda
till skadeståndsskyldighet.30 Även inom avtalsrätten i övrigt, t.ex. i hyresavtal
och standardavtal, förekommer det ordningsföreskrifter som den som vill ta i
anspråk en viss tjänst eller nyttighet i princip måste finna sig i att underkasta
sig.31 Ordningsföreskrifter är vidare ett vedertaget begrepp inom associationsrätten, där det avser sådana interna regler av trivselkaraktär som föreningar av
olika slag kan föra in i sina stadgar.32 Också inom förevarande rättsområde, det
offentligrättsliga, används uttrycket på skilda sätt och kan syfta på såväl regler
i lagform som normer på lägre hierarkisk nivå samt på tillståndsvillkor som
tas in i beslut i enskilda fall.33 Vad denna avhandling handlar om är emellertid
enbart sådana offentligrättsliga föreskrifter om ordningen som härrör från en
statlig förvaltningsmyndighet eller från en kommun och som beslutas med stöd
av normgivningsbemyndigandena i OL 3 kap. 8 eller 10 §§, MB 7 kap. 30 §,
KML 2 kap. 9 § eller LL 6 kap. 16 §; Alla andra slag av ”ordningsföreskrifter”
lämnas i princip utanför framställningen.34
30

Se t.ex. Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015,
s. 72 f.
31
Se t.ex. Bengtsson, Bertil, Ordningsföreskrifter i hyresavtal, SvJT 2007 s. 709 ff.
32
Se t.ex. Lundén, Björn & Lindblad, Jan, Ideella föreningar, 9 uppl., Björn Lundén Information, Näsviken, 2015, s. 32.
33
Se t.ex. OL 2 kap. 16–21 §§, VägL 39–54 §§, MB 7 kap. 30 § och – bland många andra –
Polismyndigheten i Östergötlands läns beslut 2011-03-09, diarienr AA-512-1153-11. Som lite
kuriosa kan också nämnas 5 kap. i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled, i vilken det
ges ordningsföreskrifter för den som deltar i sådan flottningsverksamhet.
34
Den ovan antydda skiljelinjen mellan å ena sidan offentligrättsliga föreskrifter om ordningen
och å andra sidan på civilrättslig grund avtalade villkor för t.ex. tillträde till en viss plats är
central att ha klar för sig i den fortsatta framställningen liksom i övrigt i umgänget med lokala
ordningsföreskrifter. I praktiken är det nämligen mycket vanligt att privaträttsliga subjekt, t.ex.
bolag som bedriver flygplats- eller hamnverksamhet, tar in stadganden kring ordningen i sina
egna regelverk, inte sällan rubricerade just som ”ordningsföreskrifter” och klädda i en sådan
typografisk dräkt att de till förväxling påminner om myndighetsföreskrifter. Fråga är emellertid
i allmänhet ”bara” om avtalsvillkor. Lite vaksamhet är dock på sin plats; Ibland väljer nämligen
en del aktörer att låta ”ompublicera” offentligrättsliga föreskrifter i sina egna föreskriftssamlingar. Så har t.ex. det statliga bolaget Swedavia AB tagit in Länsstyrelsen i Stockholms läns
ordningsföreskrifter för Arlanda flygplats i sin egen interna föreskriftssamling ”Airport Regulations”, fast med bolagets sidhuvud och sidfot istället för länsstyrelsens samt under nytt löpnummer i samma stil som företagets egen föreskriftsserie, se Swedavia AB (utg.), Airport Regulations Lst-01-2000 Ordningsföreskrifter för Stockholm Arlanda Airport, Stockholm, 2012
(publicerad på www.swedavia.net). Det går inte heller alltid att förlita sig på vad som anges i
själva dokumentet. Som exempel kan nämnas de ordningsregler som bolaget Ängelholms Flygplats AB har fastställt för sin flygplats, se Ängelholm Helsingborg Airport AB (utg.), Airport
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En typ av föreskrifter som därmed inte kommer att undersökas närmare är
sådana lokala regler för att förhindra skador på människor och egendom till
följd av användningen av pyrotekniska varor som en kommun kan besluta med
stöd av ordningslagen (se OL 3 kap. 9 §). Dessa normer har visserligen ett nära
systematiskt och historiskt samband med lokala ordningsföreskrifter med stöd
av ordningslagen (se 3.3.1), och tas i praktiken ofta in tillsammans med sådana
i samma kommunala föreskriftsdokument, men skiljer samtidigt ut sig från de
egentliga ordningsföreskrifterna på så sätt att de inte syftar till att mera allmänt
vidmakthålla ordningen utan enbart till att skydda personer och egendom mot
skador från en viss specifik farokälla, nämligen användningen av fyrverkerier
m.m. Föreskriftsmakten är inte heller, till skillnad från rätten att meddela ordningsföreskrifter, begränsad till mark- eller vattenområden av något särskilt
slag som t.ex. offentliga platser eller hamnar, utan sträcker sig i princip över
hela kommunens territorium. Att inkludera nämnda slag av lokala föreskrifter
i undersökningen skulle därför göra den onödigt brokig och riskera att skymma
granskningen av ordningsföreskrifterna.35
En annan form av föreskrifter som till följd av ovanstående avgränsningar
lämnas utanför avhandlingen är de s.k. tillträdesförbuden, d.v.s. sådana regler
genom vilka det stadgas att allmänheten eller någon annan personkrets enbart
äger tillträde till ett visst område under vissa närmare angivna förutsättningar.
Sådana bestämmelser uppställs oftast i lag,36 men det förekommer att en statlig
förvaltningsmyndighet förlänas rätt att besluta dylika inskränkningar för något
visst geografiskt avgränsat område som t.ex. om rätten att vistas inom skadeeller riskområden, gruvområden eller skjutfält (se t.ex. OL 3 kap. 11 §). Även
denna typ av föreskrifter har ett nära systematiskt och historiskt samband med
lokala ordningsföreskrifter, närmare bestämt med sådana som beslutas med
stöd av ordningslagen och luftfartslagen (se 3.2.1 och 6.3.1). Utslagsgivande
för att inte ta med dessa i studien är emellertid att det självständiga inslaget i
föreskriftsmakten är så obetydligt; Myndigheternas handlingsutrymme enligt
de ifrågavarande bemyndigandena sträcker sig i princip bara till att besluta om
tiden och platsen för förbudet samt om vilka villkor som ska gälla för att få
tillträde. Tillträdesförbuden avviker därvidlag på ett avgörande sätt från lokala
ordningsföreskrifter, som ju karaktäriseras just av att de vilar på ämnesmässigt
sett mycket vidsträckta bemyndiganden (se 1.1).
Regulations 02/2006. Ordningsföreskrifter för Ängelholm Helsingborg Airport, Ängelholm,
2013 (publicerad på www.angelholmhelsingborgairport.se). I dokumentets ingress förklaras det
nämligen uttryckligen att reglerna ifråga är beslutade av länsstyrelsen med stöd av luftfartslagen,
men en närmare undersökning av saken ger vid handen att Länsstyrelsen i Skåne län aldrig har
beslutat några dylika ordningsföreskrifter för den aktuella flygplatsen; Även i detta fall är det
alltså snarast frågan om avtalsliknande villkor.
35
En förhoppning är emellertid att kunna återkomma till föreskrifter kring pyroteknik i ett annat
sammanhang.
36
Se t.ex. LL 6 kap. 16 § 1 st., 7 § skyddslagen (2010:305), 4 kap. 7 § lagen (2006:1209) om
hamnskydd och 20 § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.
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Vidare faller också trafikregler, t.ex. lokala trafikföreskrifter med stöd av
trafikförordningen (1998:1276) [cit. TrafikF], väglagen (1971:948) [cit. VägL]
och militärtrafikförordningen (2009:212) vid sidan av vad som ska granskas.
Dylika regler skulle visserligen mycket väl kunna karaktäriseras som en slags
ordningsföreskrifter inom sina respektive tillämpningsområden, men riktar sig
samtidigt blott och bart mot den särpräglade typ av ordning som gäller inom
trafikala förhållanden. Därtill är deras innehåll noggrant reglerat. De lämpar
sig därför inte särskilt bra för en gemensam behandling med de ämnesmässigt
mer konturlösa ordningsföreskrifterna. Detsamma gäller lokala bestämmelser
om hälsoskydd med utgångspunkt i miljöbalken (jfr MB 9 kap. 12 §). Dessa
har i och för sig åtskilliga beröringspunkter med ordningsföreskrifter – faktum
är att många av de angelägenheter som idag hänförs till hälsoskyddsområdet
förr subsumerades just under ordningsområdet – men deras syfte är ett annat,
nämligen att skydda människors hälsa mot olägenheter. I likhet med vad som
ovan anfördes beträffande lokala regler kring användningen av pyrotekniska
varor skulle därför inte heller de passa särskilt väl in i studien.
Avslutningsvis bör det, för tydlighets skull, framhållas att framställningen
handlar om vad som gäller under fredstid. Den särskilda ordning beträffande
bl.a. normgivning som gäller vid krig, krigsfara eller dylikt förbigås sålunda
nära nog helt i det följande.

1.4

Metod och material

Den metod som används i avhandlingen är den som i rättsvetenskapliga alster
brukar gå under benämningen traditionell juridisk metod eller, om man så vill,
rättsdogmatisk metod. Vad denna metodologiska ansats mer i detalj innebär
och vilket slags material som får tas med i en undersökning med dylik etikett
finns det flera och delvis divergerande uppfattningar om inom vetenskapen.37
I korthet kan emellertid metodvalet sägas innebära att det rör sig om en ordinär
positivrättslig studie inom vilken svaren på de inledningsvis ställda frågorna
(se 1.3.1) och andra spörsmål som undan för undan uppkommer i första hand
söks i de traditionella rättskällorna, d.v.s. författningar, förarbeten, rättspraxis
och doktrin, och bearbetas enligt de vedertagna föreställningarna om källornas
auktoritet och inbördes vikt, den s.k. rättskälleläran. Målet med det är förstås

37

Se t.ex. Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005 s. 648 ff. och Svensson,
Eva-Maria, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, JP 2014 s. 211 ff. När
det gäller den förvaltningsrättsliga forskningen så kan det också hänvisas till meningsutbytet
mellan Rune Lavin och Aleksander Peczenik i Förvaltningsrättslig tidskrift åren 1989–1990, se
Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, FT 1989 s. 115 ff. och
Om förvaltningsrättslig forskning – en replik, FT 1990 s. 71 ff. samt Peczenik, Aleksander, Om
den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990 s. 41 ff.
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i första hand att nå fram till ett resultat som kan betecknas som gällande rätt,38
men även att skapa en utgångspunkt för en kritisk granskning av det aktuella
regelverket och dess företräden, brister, förenlighet med rättsordningen m.m.
Huruvida det, inom ramen för ett rättsdogmatiskt tillvägagångssätt, är tillåtet
att därefter gå vidare och också söka efter bättre lösningar är något omtvistat
i doktrinen.39 Att göra så ter sig dock, med tanke på de svagheter som allaredan
har framskymtat (se 1.1), under alla omständigheter lämpligt i den här studien,
vilken följaktligen bl.a. avrundas med några korta reflektioner kring tänkbara
förändringar i det gällande regelverket.
Det material som står i centrum för framställningen är, som nyss nämndes,
alltså lagar och andra författningar, motiv, rättspraxis och juridisk litteratur.40
Det bör emellertid förtydligas att det inte bara är förarbeten som kan hänföras
direkt till riksdagen (utskottsbetänkanden) eller regeringen (propositioner och
eventuella kommittédirektiv eller förordningsmotiv) som ingår i studien, utan
i förekommande fall granskas även bakomliggande utredningsbetänkanden,
departementspromemorior och lagrådsyttranden. Självfallet tas det därvidlag i
beaktande att dylikt material befinner ett antal steg ifrån den slutliga författningsprodukten.41 Till den juridiska litteraturen räknas, bör det vidare redovisas, i förevarande framställning såväl monografier, akademiska avhandlingar
och artiklar i de rättsvetenskapliga tidskrifterna som t.ex. lagkommentarer och
läroböcker med rättsvetenskapliga ambitioner.42
För en del av alla de frågor som aktualiseras i undersökningen kan detta
material vara tillräckligt belysande. När det gäller åtskilliga andra spörsmål så
38

Se t.ex. Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära,
5 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 509 f.; Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt?,
2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 54 ff.; Bernitz, Ulf, Carlsson, Mia, Heuman,
Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Seipel, Peter, Warnling-Nerep,
Wiweka & Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 14
uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 30 ff. och Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod,
Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund,
2018, s. 21 ff.
39
Så förefaller t.ex. Rune Lavin, Jan Hellner och Nils Jareborg anse att det är helt i sin ordning,
se Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, FT 1989 s. 115 ff.;
Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, Jure, Stockholm,
2001, s. 27 ff. samt Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1 ff. Aleksander
Peczenik och Lena Olsen verkar däremot vara av motsatt uppfattning, se Peczenik, Aleksander,
Juridikens teori och metod. En introduktion till allmän rättslära, Fritze, Stockholm, 1995, s. 29
ff. och Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Norstedts
Juridik, Stockholm, 2005, s. 315 samt Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004
s. 105 ff.
40
Se t.ex. Munck, Johan, Rättskällor förr och nu, JP 2014 s. 199 ff.
41
Angående begagnandet av utredningsbetänkanden respektive departementspromemorior som
rättskällor, se Bengtsson, Bertil, SOU som rättskälla, SvJT 2011 s. 777 ff. och Om departementspromemorior, SvJT 2010 s. 105 ff.
42
Se t.ex. Bengtsson, Bertil, Om rättsvetenskapen som rättskälla, TfR 2002 s. 14 ff.
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finns det emellertid ibland inte mer traditionellt rättskällematerial att luta sig
mot än en påtagligt vag eller mångtydig författningstext, i bästa fall i kombination med ett kort motivuttalande. I sådana fall är det givetvis svårt att, med
någon rimlig grad av säkerhet, bedöma vad som gäller i rättsligt hänseende.
För att en aning fylla det tomrum som omgärdar dylika saklägen, samt för att
mer allmänt tillföra bilden av lokala ordningsföreskrifter djup och nyanser,
begagnas därför i avhandlingen också ett kompletterande material i form av
underrättsmål samt avgöranden från regeringen (som slutlig besvärsinstans i
vissa ärendetyper), Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, länsstyrelserna
(som kontrollorgan) och polismyndigheterna (som tillståndsorgan). Dessutom
undersöks i viss utsträckning även historievetenskaplig litteratur samt cirkulär,
skrivelser, handböcker och liknande oförbindande alster från myndigheter och
intresseorganisationer på området. I mycket begränsad omfattning görs därtill
nordiska utblickar, närmare bestämt till finsk och norsk rätt på området.43
Vilken ledning med avseende på gällande rätt – om någon – som det senare
materialet kan tillhandahålla varierar naturligtvis; Tyngden hos regeringens
beslut i besvärsärenden samt Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns
tillsynspraxis torde ligga mycket nära de traditionella rättskällornas,44 medan
en skrivelse från en myndighet till en annan eller ett rundbrev med ursprung i
en intresseorganisation inte tillför något i det avseendet. Som nyss antyddes
ligger emellertid behållningen med att ta med det materialet i undersökningen
främst på ett annat plan än stoffets rättsliga pondus, närmare bestämt att det
ger en möjlighet att få inblick i hur systemet med lokala ordningsföreskrifter
i praktiken uppfattas och tillämpas av rikets underrätter, statliga förvaltningsmyndigheter och kommuner. Sådana iakttagelser är särskilt intressanta just
visavi lokala bestämmelser om ordningen eftersom dessa såväl frambringas
som till stor del tillämpas enbart av lägre samhälleliga organ, och sålunda s.a.s.
delvis dväljs i ett slags slutet system. Ur detta ”gräsrotsmaterial” kan det med
andra ord tänkas träda fram systemofullkomligheter, inkonsekvenser eller
andra tillkortakommanden som inte nödvändigtvis hade kommit i dagen om
undersökningen enbart hade begränsat sig till de traditionella rättskällorna.
Avslutningsvis ska två ytterligare påpekanden göras beträffande metod och
material. För det första att studien inte är begränsad till det offentligrättsliga
området i snäv bemärkelse, d.v.s. enbart till de juridiska disciplinerna statsrätt
43

Det bör påpekas att detta kompletterande material inte gör anspråk på att vara fullständigt.
Tvärtom är det egentligen i stort sett bara sådant material som har kommit till min kännedom
genom hänvisningar i annat material, vid sökningar i juridiska databaser som t.ex. Zeteo och
Karnov samt i samband med granskningar av myndigheternas webbdiarier och liknande register
som har funnit sin väg in i framställningen.
44
Se t.ex. Ekroth, Jesper, JO-ämbetet. En offentligrättslig studie, Stockholms universitet, Stockholm, 2001, s. 18; Alexius-Borgström, Katarina, Om JO-ämbetets funktioner, FT 2001 s. 35 ff.;
Warnling-Nerep, Wiweka, ”Påtvingat kroppsligt ingrepp” (RF 2:6) och JO:s rättsvägledande
funktion, FT 2002 s. 19 ff. samt Lind, Anna-Sara & Zetterström, Stefan, Offentlig rätt, 3 uppl.,
Liber, Stockholm, 2018, s. 19.
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och förvaltningsrätt. Tyngdpunkten ligger visserligen fortfarande inom dessa,
men eftersom det handlar om regler som utformas som straffbud och som vid
överträdelser kan komma att aktualisera såväl straffrättsliga som administrativa sanktioner, faller det sig naturligt att i begränsad utsträckning också låta
komplettera framställningen med straffrättsliga och processrättsliga utblickar.
Som exempel så utreds det, i anslutning till att ett bemyndigande analyseras,
även om det ur ett straffrättsligt perspektiv verkligen är möjligt att lagföra den
som överträder vad som eventuellt föreskrivs med stöd av det. För det andra
ska jämväl de aktuella bemyndigandenas ursprung och framväxt sättas under
lupp. Avsikten med det senare är bl.a. att ta reda på om den nuvarande lydelsen
av dessa beror på historiska faktorer, t.ex. på att de formulerats med äldre bemyndiganden som förebilder, vilket ju i så fall skulle kunna tänkas bidra med
värdefull kunskap om hur dagens eventuella otydligheter i dem bör uppfattas.
Avhandlingen kan således, om man så vill, tillika sägas ha en viss rättsgenetisk
karaktär.45

1.5

Disposition

Avhandlingen består av tio kapitel. Den inleds, som redan torde ha framgått,
med förevarande kapitel om ämne, syfte, avgränsningar, metod och material
m.m. Därefter följer, i kapitel två, en presentation av normgivningsmakten och
dess gränser. Tyngdpunkten ligger därvidlag på regeringsformens fördelning
av normgivningskompetensen mellan riksdagen och regeringen, vilken är av
avgörande betydelse för vilka angelägenheter som sedan i sin tur kan lämnas
vidare till förvaltningsmyndigheter och kommuner att reglera, samt på de konstitutionella förutsättningarna för sådan vidaredelegation. Vidare redogörs för
några av Sveriges internationella åtaganden och fyra allmänna rättsprinciper
som på olika sätt och i olika utsträckning påverkar möjligheterna för nämnda
organ att besluta ordningsföreskrifter. Något sägs i det sammanhanget också
om de förvaltningspolitiska förväntningarna på den delegerade normgivningsmakten. Eftersom det är fråga om något av en exposé över de faktorer som styr
och påverkar den lokala normgivningen har det i princip inte gått att undvika
att denna del av avhandlingen delvis blivit deskriptiv till sin karaktär.
I de därpå följande fyra kapitlen, d.v.s. kapitel tre till sex, analyseras i tur
och ordning de fem olika bemyndigandena i ordningslagen, miljöbalken, kulturmiljölagen respektive luftfartslagen till statliga förvaltningsmyndigheter
45

Angående rättsgenetik, se t.ex. Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 10 uppl., Iusté, Uppsala, 2018, s. 274 ff. Bert Lehrberg beskriver det rättsgenetiska perspektivet så att man för att
till fullo förstå en rättsregels nuvarande ställning inom ett rättssystem också måste beakta dess
historia. Stig Strömholm lägger dock, kan det noteras, en delvis annan innebörd i detta begrepp,
se Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl.,
Norstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 119 ff.
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och kommuner att besluta lokala ordningsföreskrifter (se 1.1). Samtliga inleds
med en historisk tillbakablick på den aktuella normgivningsmaktens ursprung
och utveckling. Därefter inringas i några fall centrala begrepp eller rättsliga
företeelser inom den kontext där föreskriftsmakten är lokaliserad. I nästa steg
läggs själva bemyndigandet och dess lydelse fram, vartefter de gränslinjer vad
gäller sådant som ämne, syfte och geografiskt tillämpningsområde vilka skulle
kunna liknas vid bemyndigandets ”ram” särskilt eftersöks. Avslutningsvis
granskas det vilka rättsliga sanktioner och eventuella tvångsmedel som knutits
till det aktuella slaget av lokala föreskrifter för att säkerställa att allmänheten
verkligen efterlever dem.
Även om själva uppläggningen således i stort sett är densamma i de fyra
nyssnämnda kapitlen så skiljer sig framställningens karaktär åt en del mellan
dem. Det har sin förklaring i att det rättsliga stoff som står till buds är ojämnt
fördelat mellan de olika slagen av lokala ordningsföreskrifter. När det gäller
möjligheten att besluta bestämmelser om ordningen på offentlig plats, och i
viss mån om ordningen i hamnar, så finns det nämligen förhållandevis utförliga förarbeten, ett flertal avgöranden från de högsta domstolsinstanserna och
regeringen samt vissa kommentarer i den juridiska litteraturen, medan dylikt
material däremot är betydligt mer sällsynt ifråga om övriga tre typer av ordningsföreskrifter. Sålunda är resonemangen av givna skäl både fylligare, sett
till antal sidor, och rättsligt mer välunderbyggda i avhandlingens tredje kapitel
– som rör just ordningen på offentlig plats och i hamnar – än i kapitel fyra till
sex, i vilka traditionellt rättskällematerial är en bristvara.
Kapitel sju, som kan sägas ta vid där de föregående slutar, handlar inledningsvis om själva formerna för regelgivning av de statliga myndigheterna
ifråga eller av en kommun, d.v.s. vem eller vilka inom de aktuella organen som
får besluta om lokala föreskrifter samt hur och när de beslutade bestämmelserna ska bringas till allmänhetens kännedom. Även kungörandets rättsliga
betydelse granskas kritiskt i det sammanhanget. Därefter, i den andra delen av
kapitlet, riktas intresset mot vad som händer med redan beslutade lokala ordningsföreskrifter om det bemyndigande som de ursprungligen beslutades med
stöd av sedermera av någon anledning upphör eller ändras samt mot den inte
minst praktiskt viktiga följdfrågan om den som överträder en lokal regel vars
rättsliga grund har upphört verkligen kan lagföras för det.
Kapitel åtta ägnas huvudsakligen åt förhållandet mellan å ena sidan lokala
föreskrifter om ordningen inom de olika områden som berördes i kapitel tre
till sex och å andra sidan rättsordningen i övrigt. Till en del utgör kapitlet en
återkoppling till kapitel två om grundlagarnas fördelning av den offentliga
normgivningsmakten och den s.k. normhierarkin, vilken innebär att en regel
på lägre konstitutionell nivå (t.ex. en lokal ordningsföreskrift) inte får upphäva
eller ändra en regel av högre valör (t.ex. en lag). En därmed förbunden fråga
som också granskas är emellertid vad som gäller beträffande möjligheten att
besluta lokala ordningsföreskrifter när ett visst sakförhållande visserligen inte
redan är reglerat, men väl kan bli föremål för normering i annan ordning. Det
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utreds vidare även hur de olika bemyndigandena att meddela lokala ordningsföreskrifter, och bestämmelserna i sig, förhåller sig till varandra inbördes inom
sådana geografiska områden där dessa överlappar varandra.
I det efterföljande kapitlet, kapitel nio, skärskådas kontrollen av de lokala
ordningsföreskrifterna. Något som därvid granskas är bl.a. huruvida ett beslut
om ordningsföreskrifter kan bli föremål för överklagande och i så fall i vilken
ordning. Vidare redogörs för möjligheten till s.k. lagprövning och för formen
och innebörden av det obligatoriska granskningsförfarande som har införts för
vissa kommunala ordningsbestämmelser. Slutligen uppmärksammas ett antal
bekymmer av rättslig art som i vissa fall kan uppstå då ett prövningsorgan
ingriper mot lokala ordningsföreskrifter.
I det sista kapitlet, nummer tio i ordningen, görs det några korta reflektioner
kring de brister och tillämpningsproblem av skilda slag som uppenbarat sig
under undersökningens gång. Dessa kopplas sedan till frågan huruvida den
rättsliga regleringen av och kring systemet med lokala ordningsföreskrifter på
det hela taget är ändamålsenlig (se 1.3.1). I anslutning därtill dryftas det också
några åtgärder som skulle kunna vidtas för att avhjälpa tillkortakommandena.

1.6

Begreppsmässiga utgångspunkter och allmän
terminologi

1.6.1 Det mångtydiga begreppet ”ordning”
Som tidigare har påpekats är ”ordningsföreskrifter” en vedertagen term inom
många olika rättsområden. Detsamma gäller begreppen ”ordning” och ”allmän
ordning”, vilka det hänvisas till i en mängd varierande sammanhang i svensk
lagstiftning. Ett exempel är brottsbalken (1962:700) [cit. BrB], vars sextonde
kapitel bär rubriken ”Om brott mot allmän ordning” och stadgar straffansvar
för bl.a. sådant som upplopp, myteri, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott,
uppvigling, djurplågeri, dobbleri och förargelseväckande beteende. Ett annat
är utlänningslagen (2005:716) [cit. UtlL], i vilken en rad deviationer från de
ordinära reglerna medges om det är påkallat med hänsyn till bl.a. den allmänna
ordningen (se t.ex. UtlL 4 kap. 3 § och 5 kap. 1 §). Ett tredje exempel är ordningslagen, vilken enligt sin inledande paragraf handlar om allmän ordning och
säkerhet vid bl.a. allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, på
offentlig plats, i kollektivtrafik och vid idrottsarrangemang (OL 1 kap. 1 §), och
ett fjärde är regeringsformen och Europakonventionen,46 vilka båda medger
vissa undantag i skyddet för grundläggande fri- och rättigheter för åtgärder
som är nödvändiga för att bevara allmän ordning (se RF 2 kap. 23 § och t.ex.
art. 9 i konventionen).
46

Angående Europakonventionen, se avsnitt 2.4.1.2.
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Vidare har också ett antal offentligrättsliga maktbefogenheter knutits till
ordningsbegreppet. Enligt polislagen (1984:387) [cit. PolisL] får bl.a. polisen
avvisa eller avlägsna samt i vissa fall tillfälligt omhänderta den som stör den
allmänna ordningen, den som utgör en fara för den allmänna ordningen samt
den eller de som det är nödvändigt att ingripa mot för att den allmänna ordningen ska kunna upprätthållas (PolisL 13–13 c §§). Liknande befogenheter
tilläggs en polisman m.fl. för det fall att någon stör ordningen på en flygplats
(LL 6 kap. 16 § 3 st.). En i vart fall lingvistiskt sett besläktad makt har rättens
ordförande, vilken kan besluta om vissa tvångsåtgärder mot den som stör ordningen vid en domstolsförhandling (RB 5 kap. 9 §). Som avslutande exempel
kan nämnas att skollagen (2010:800) [cit. SkolL] ger lärare och rektor stöd att
vidta de åtgärder som är befogade för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande i skolan (SkolL 5 kap. 6 §).
Trots detta flitiga bruk av uttrycken ordning respektive allmän ordning så
existerar det inte, vare sig i ordningslagen eller i lagstiftningen i övrigt, någon
definition av termerna. Däremot finns det ett par uttalanden i förarbeten, rättspraxis och den juridiska litteraturen som i vart fall låter ana konturerna av
begreppen. Så har t.ex. polisens uppdrag att upprätthålla allmän ordning och
säkerhet i samhället (jfr PolisL 1 §) tolkats så att det inte bara omfattar en
skyldighet att motverka och beivra straffsanktionerade handlingar, utan också
att säkerställa förutsättningarna för en i möjligaste mån trygg och konfliktfri
samlevnad medborgarna emellan.47 Vidare har det, inom straffrätten, ansetts
vara fråga om en störning av allmän ordning när en person eller en grupp av
personer har gjort intrång i ett intresse som skyddas av rättsordningen, t.ex. då
arbete på eller fri passage förbi en viss plats förhindrats (se NJA 1989 s. 308,
RH 2005:30 och Svea hovrätts dom 2014-06-17 i mål nr B 2656-13). 48 Slutligen har Håkan Strömberg, år 1954, beskrivit den ordning som det hänvisades
till i det dåvarande stadgandet med rätt för länsstyrelsen att uppställa generella
viten för att vidmakthålla ordningen i länet (se 3.2.1) så att vad som strävades
efter var ”lugn och friktionsfrihet i den mänskliga samlevnaden, i den mån
denna icke äger rum inom privatlivets hägn.”49
Ungefär på det sätt som Håkan Strömberg sammanfattade det hela torde nog
ordning i samhället också uppfattas i allmänt språkbruk, även om det givetvis
47

Se Sjöholm, Erik, När och hur får polisen ingripa? Polisrättens allmänna grunder, 2 uppl.,
Liber, Stockholm, 1978, s. 23 ff. och Berggren, Nils-Olof & Munck, Johan, Polislagen. En kommentar, 12 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 32 ff. Se också prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar, s. 120 f. och SOU 2011:17 Förvar, s. 380 f.
48
Se även Vogel, Hans-Heinrich, Omhändertaganden enligt 13 § polislagen. Kommentarer till
två JO-beslut och prop. 1990/91:129, FT 1991 s. 80 ff. samt Westerlund, Gösta, Ordningsstörande brott. En studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt den nya polislagen, 4
uppl., Bruun Juridik, Stockholm, 2011, s. 196. Se därtill SOU 1944:69 Betänkande med förslag
till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten, s. 204 ff.
49
Se Strömberg, Håkan, Den lokala förordningsmakten, Gleerup, Lund, 1954, s. 85.
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alltid är lite vanskligt att tala om ett sådant;50 I Svenska Akademiens ordbok
(SAOB) förklaras ordning, i den mening som nu är för handen, nämligen vara
ett ”tillfredsställande tillstånd” inom ett samhälle med hänsyn till dess sätt att
fungera och lagarnas efterlevnad, och då särskilt att det råder lugna, fredliga
och lagenliga förhållanden. Som antonym till ordning i samhället anges i ordboken ”laglöshet”.51
Med utgångspunkt i det ovan sagda så synes upprätthållande av ordningen
alltså dels handla om att normala aktiviteter som accepterats från samhällets
synpunkt ska kunna fortgå någorlunda ostört, dels om att den mellanmänskliga
samvaron – med undantag för privata förhållanden – ska vara så trygg, säker
och konfliktfri som möjligt. Ett försök till en exaktare definition än så bereder
emellertid genast svårigheter, eftersom den närmare innebörden av ordningsbegreppet vid en jämförelse varierar från författning till författning; Så är t.ex.
den ”ordning” inom riket som det talas om i utlänningslagen uppenbarligen
något helt annat än den ”ordning” i skolan som det hänvisas till i skollagen.
Betydelsen förändras dessutom över tid.52 För denna avhandlings vidkommande leder det till två viktiga utgångspunkter. Den första är att det inte nödvändigtvis behöver vara frågan om precis samma ”ordning” som det talas om
i t.ex. miljöbalkens bemyndigande att meddela ordningsföreskrifter som i luftfartslagens dito, utan termen kan tänkas ha delvis olika innebörd i de skilda
regelverken. Förenande är emellertid att begreppet i samtliga fem bemyndiganden tar sikte på allmänhetens uppträdande (se 3.3.2, 3.4.2, 4.4.2, 5.4.2 och
6.3.2). Den andra slutsatsen, vilken delvis redan har demaskerats (se 1.1), är
att ”ordning” är ett högst oklart och exceptionellt vidsträckt begrepp. Nära nog
vilka förhållanden som helst, utom privata, verkar ju med lite god vilja kunna
subsumeras under den svävande definitionen ovan. Ett bemyndiganden till
lägre samhällsorgan att reglera ordningen innebär således både en långtgående
och en mycket diffus överlåtelse av föreskriftsmakt.
Oaktat denna brist på klarhet när det gäller begreppet ordning görs det på
ordningsområdet tidvis ansträngningar att upprätthålla en åtskillnad mellan å
ena sidan ”ordning” och å andra sidan ”allmän ordning”. Som exempel kan
nämnas i förarbetena till luftfartslagen, där det framhölls att bemyndigandet att
meddela lokala ordningsföreskrifter inte avsåg den allmänna ordningen utan
enbart ordningen på flygplatsen.53 En snarlik distinktion förfäktades i motiven
50

Se t.ex. Wellander, Erik, Förslaget till ny regeringsform. Några språkliga kommentarer, SvJT
1963 s. 411 ff.
51
Se Svenska Akademiens ordbok, sökord ”ordning”, lydelse 2018-11-22 (www.saob.se). Vare
sig Nationalencyklopedin eller Svenska Akademiens ordlista (SAOL) har däremot något alls att
säga om termen ”ordning” i ifrågavarande bemärkelse, kan det noteras.
52
Se t.ex. prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m., s. 22 och s. 51; prop. 2009/10:95
Luftfartens lagar, s. 120 f. samt prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den
allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, s. 21 f.
53
Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag, s. 240 f.
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till ordningslagen i anslutning till bemyndigandet att meddela ordningsföreskrifter för hamnar.54 En närmare granskning av lagförarbetena ger emellertid
vid handen att det i stora drag är fråga om samma slag av angelägenheter som
förutsätts kunna normeras genom bestämmelser om den allmänna ordningen
som genom föreskrifter om ordningen (se 3.3.2.1, 3.4.2.1, 4.4.2.1, 5.4.2.1 och
6.3.2.1). Även i ordningslagen förblandas begreppen; I portalparagrafen anges
det att lagen innehåller föreskrifter om allmän ordning och säkerhet vid bl.a.
vissa anläggningar och verksamheter, alltså t.ex. vid en hamn (OL 1 kap. 1 §),
medan det i själva bemyndigandet att besluta ordningsföreskrifter för en hamn
bara refereras till ordningen, d.v.s. utan något avgränsande adjektiv före (OL
3 kap. 10 §). De två begreppen torde sålunda förmodligen avse på ett ungefär
samma sak. Av den anledningen kommer det i den fortsatta framställningen
inte att tillmätas någon avgörande betydelse om ett bemyndigande hänvisar till
ordningen eller till den allmänna ordningen.

1.6.2 Är normgivning förvaltningsverksamhet?
En annan begreppsfråga som snart inställer sig när man studerar de statliga
förvaltningsmyndigheternas och kommunernas produktion av nya rättsregler
är hur denna verksamhet hos dem bör etiketteras; Är normgivning en av alla
de verksamheter som ryms i den vida termen ”offentlig förvaltning”55 eller är
det något annat, och i så fall vad? Vid en studie av regeringsformens inledande
kapitel så förefaller svaret vara givet. Enligt detta så kan offentliga organ ägna
sig åt fyra slag av verksamhet: lagstiftning, styrning av riket, rättskipning och
förvaltning; Stiftande av lagar anges därvidlag som en uppgift för riksdagen
och rikets styrelse som en dito för regeringen, medan domstolarna har hand
om rättskipningen och de statliga och kommunala förvaltningsmyndigheterna
om förvaltningen (RF 1 kap. 4, 6 och 8 §§).56 Även regeringsformens disposition, i vilken bestämmelserna om lagar och andra föreskrifter, rättskipning
och förvaltning numera är rangerade i tre olika kapitel (RF 8, 11 och 12 kap.),
kan sägas peka i samma riktning.57 Problemet, ur begreppsmässig synvinkel,
är att denna funktionella uppdelning mellan samhällsorganen vid en närmare
anblick sedan inte upprätthålls särskilt konsekvent i grundlagen; Så kan t.ex.
även riksdagen och regeringen i princip anförtros rättskipning, domstolar fullgöra förvaltningsuppgifter och förvaltningsmyndigheter ges makt att meddela
54

Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 158.
Se t.ex. Essen, Ulrik von, Bohlin, Alf & Warnling Conradsson, Wiweka, Förvaltningsrättens
grunder, 3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 39 ff.
56
Denna kompetensfördelning lyfts också fram i lagmotiven, se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 401.
57
Regeringsformens bestämmelser kring rättskipning respektive förvaltning fanns tidigare i ett
och samma kapitel, men i samband med 2010 års grundlagsändringar separerades reglerna, bl.a.
i syfte att markera domstolarnas särställning i det konstitutionella systemet, se prop. 2009/10:80
En reformerad grundlag, s. 119 f.
55
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föreskrifter (se t.ex. RF 8 kap. 10–11 §§ och 11 kap. 4–5 §§). Huruvida det är
fråga om offentlig förvaltningsverksamhet – eller något annat – när en statlig
förvaltningsmyndighet eller ett kommunalt organ frambringar nya lokala ordningsföreskrifter kan således inte bedömas med ledning av systematiken i och
uppläggning av regeringsformen.
Intressant nog har beskaffenheten av den normgivande verksamheten hos
lägre samhällsorgan inte uppmärksammats i förarbeten eller praxis, och inte
heller särskilt mycket i den juridiska litteraturen. Lena Marcusson, Fredrik
Sterzel och Henrik Wenander har visserligen i skilda sammanhang snuddat
vid frågan, men utan att ta ställning.58 Det gör däremot Håkan Strömberg och
Bengt Lundell, vilka i sin välkända lärobok i allmän förvaltningsrätt förklarar
att offentlig förvaltning är vad som återstår av den offentliga verksamheten
sedan man tagit undan andra funktioner, särskilt normgivning, beslut om budget och rättskipning.59 Enligt författarna är normgivning således något annat
än förvaltningsverksamhet. Ett annat synsätt anlägger Martin Wittrock, som i
sin avhandling om föreskriftsmakten enligt regeringsformen synes mena att
normgivning som lämnas vidare till en förvaltningsmyndighet därigenom blir
en förvaltningsuppgift hos den mottagande myndigheten.60 Den tankebanan är
dock knappast övertygande; En uppgift som hos de centrala statsorganen utgör
normgivning kan ju inte gärna förvandlas till förvaltning enbart i anledning av
att den lämnas vidare till lägre organ. I förlängningen skulle det resonemanget
dessutom föra med sig den ytterst märkliga inkonsekvensen att regelgivning
av statliga förvaltningsmyndigheter och kommunala nämnder skulle vara att
betrakta som förvaltningsverksamhet, medan precis samma aktivitet hos kommunfullmäktige – som ju inte är en myndighet (se t.ex. 2.4.2.2) – skulle vara
normgivning.
I denna avhandling kommer, med utgångspunkt i Strömbergs och Lundells
nyssnämnda bestämning av förvaltningsverksamhet, den ståndpunkten intas
att såväl de statliga förvaltningsmyndigheternas som de kommunala organens
normgivning är en särskild uppgift som har anförtrotts dem vid sidan av deras
övriga samhällsuppdrag, t.ex. att fullgöra vissa förvaltningsuppgifter eller att
besluta i långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Med andra ord anses normgivning inte vara förvaltningsverksamhet ens i de fall då föreskrifterna ifråga
utarbetas inom och beslutas av en förvaltningsmyndighet. Med ett dylikt sätt
att se på saken så finns det ingen anledning att laborera med egendomligheter
som t.ex. omvandling av verksamhetens natur när den lämnas vidare från de
58

Se Marcusson, Lena, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet, Iustus, Uppsala, 1989,
s. 64 ff.; Sterzel, Fredrik, Författning i utveckling. Tjugo studier kring Sveriges författning,
2 uppl., Iustus, Uppsala, 2009, s. 222 och Wenander, Henrik, Myndighetsföreskrifter. Demokratisk anknytning, politisk styrning och rättssäkerhet, TfR 2016 s. 489 ff.
59
Se Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 27 uppl., Liber, Stockholm,
2018, s. 16.
60
Se Wittrock, Martin, Föreskriftsmakten. Statsrättsliga undersökningar på grundval av regeringsformen, konstitutionell praxis och doktrin, Iustus, Uppsala, 1986, s. 174 f.
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högsta statsorganens sfär till någon lägre typ av samhällsorgan, eftersom uppgiften ju alltid behåller sin karaktär av normgivning även hos det mottagande
organet. Tankesättet gör det också enkelt – såväl för rättsvetenskapsmannen
som praktikern – att dra upp och vidmakthålla en skiljelinje mellan å ena sidan
de lägre samhällsorganens rättstillämpande sysslor, vilka vilar på befintliga
författningar, och å andra sidan deras produktion av nya författningar, vilken
alltid måste ha stöd i ett bemyndigande från ett normhierarkiskt sett överordnat
organ (se 2.3).

1.6.3 Allmän terminologi
En framställning som den förevarande innehåller ofrånkomligen en hel del
facktermer. Dessa används självfallet så långt det är möjligt i enlighet med
vedertagen rättsvetenskaplig terminologi, men beträffande några av dem är ett
par kommentarer ändå på sin plats. Den första är termen ”besvär”, vilken i
avhandlingen begagnas som synonym till olika avledningar av verbet "klaga"
såsom t.ex. överklagande. På samma sätt betraktas sammansatta ord som ”besvärsinstans” och ”besvärsrätt” som utbytesord till ”överklagandeinstans” och
”klagorätt”. Förvisso har det sedan länge varit en ambition från lagstiftarens
sida att ersätta ordet besvär med andra uttryck, inte minst för att göra författningsspråket mer lättillgängligt för vanliga medborgare.61 Det vore förstås ett
gott skäl att även i den juridiska litteraturen avstå från en fortsatt användning
av detsamma. Begreppet är emellertid å andra sidan sedan länge hävdvunnet
inom svensk förvaltningsrätt och är dessutom ett av få fullgoda ersättningsord
till överklagande; Alternativa begrepp som t.ex. appellation eller klander är
knappast mer lättillgängliga för var och en och har dessutom delvis också en
annan rättslig innebörd. För att utan risk för missförstånd uppnå viss variation
i språket i framställningen framstår det således trots allt ändå som lämpligast
att alltjämt använda just besvär som utbytesord.62
Motsvarande skäl gör sig i stort sett gällande beträffande begreppen ”förvaltningsbesvär” och ”kommunalbesvär”, vilka i avhandlingen begagnas som
kortformer för det allmänna förvaltningsrättsliga överklagandeinstitut som regleras i bl.a. förvaltningslagen (2017:900) [cit. FL] respektive för laglighetsprövning med stöd av kommunallagen (2017:725) [cit. KomL].63 För att få lite
variation i språket benämns den förra typen av överklagande ibland också med

61

Se t.ex. prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag, s. 54 f. Se därom även Strömberg, Håkan, Ett
besvärligt ord, FT 1991 s. 344 ff.
62
På så sätt används begreppet även i t.ex. Lind, Anna-Sara & Zetterström, Stefan, Offentlig rätt,
3 uppl., Liber, Stockholm, 2018, s. 222 ff. och i Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Allmän
förvaltningsrätt, 27 uppl., Liber, Stockholm, 2018, s. 188 ff.
63
Så görs också i t.ex. Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel. Om- och överprövning av förvaltningsbeslut, Jure, Stockholm, 2015, s. 105.
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den tämligen nyligen påfunna termen ”förvaltningsrättsligt överklagande”,64
vilken under senare tid snabbt verkar ha vunnit gillande hos rikets domstolar
(se t.ex. HFD 2017 ref. 35 och Kammarrätten i Sundsvalls dom 2017-09-01 i
mål nr 1086-17).65
En annan angelägenhet som bör ägnas några stycken i detta sammanhang
är hur äldre författningstyper och samhällsorgan som har bytt namn eller som
inte längre existerar bör benämnas, en fråga som givetvis är föranledd av att
avhandlingen även har en hel del rättsgenetiska inslag (se 1.4). Vad det förstnämnda beträffar så ska framställningen inte göras mer komplicerad än nödvändigt; Äldre föreskrifter i form av t.ex. kungörelser, förordningar, stadgor,
cirkulär, plakat m.m. som meddelats av kungen eller av riksdagen tituleras helt
enkelt som ”lagar” oavsett om de beslutats av kungen själv, av riksdagen och
kungen samfällt eller av riksdagen ensam. Om det finns skäl att hålla isär
huruvida en författning har kommit till med stöd av den ena eller den andra
lagstiftningsmakten, vilket sällan torde vara fallet,66 så klargörs det i så fall i
respektive sammanhang. Författningar utfärdade från och med år 1825, då
Svensk författningssamling [cit. SFS] började ges ut, presenteras därvid tillsammans med sitt respektive SFS-nummer. Detta anges av stilistiska skäl alltid enligt nutida mönster, d.v.s. med årtalet för utfärdandet följt av kolon samt
det löpnummer som författningen har tilldelats (jfr 20 § 2 st. författningssamlingsförordningen [1976:725], [cit. FörfSamlF]), oaktat hur det ursprungligen
uttrycktes. Författningar från tiden före år 1825, vilka gavs ut utan jämförlig
bibliografisk sammanhållning, presenteras istället med författningens fullständiga namn följt av år och datum för utfärdandet.
När det sedan gäller på vilket sätt som äldre samhälleliga organ bör betitlas,
så tillämpas i arbetet den principen att organ som i allt väsentligt bara har bytt
namn genomgående benämns med sin nya beteckning i den löpande texten.
Sålunda talas det t.ex. om Högsta förvaltningsdomstolen också i hänvisningar
till avgöranden från tiden före år 2011, trots att domstolen då egentligen hette
Regeringsrätten, liksom om länsstyrelsen även före år 1918, oaktat att statens
högsta företrädare i länen då kallades Kunglig Majestäts befallningshavande.
Om verksamheten har förändrats så att det inte längre kan sägas vara fråga om
ett och samma organ begagnas däremot fortfarande den äldre beteckningen.
Följaktligen benämns t.ex. inte det tidigare statsorganet Kunglig Majestät som
”regeringen”, trots funktionella likheter, och de tidigare länsrätterna etiketteras
inte om till ”förvaltningsrätter”, eftersom bl.a. domkretsindelningen skiljer sig
åt dem emellan. Några nya namn kan självfallet inte heller ges till äldre tiders
64

Se prop. 2016/17:171 En ny kommunallag, s. 251 f.
Se även t.ex. Förvaltningsrätten i Uppsalas dom 2018-06-20 i mål nr 5357-15, Förvaltningsrätten i Linköpings dom 2018-06-21 i mål nr 334-17 och Förvaltningsrätten i Malmös dom
2018-07-10 i mål nr 1967-18.
66
Enligt övergångsbestämmelserna till regeringsformen äger nämligen alla äldre författningar
alltjämt giltighet utan hinder av att de har tillkommit i en annan ordning än den som skulle ha
iakttagits enligt regeringsformen (RF öb 6 p.).
65
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organ som idag inte har någon motsvarighet bland samhällsorganen, t.ex. de
statliga magistrat som förut var det högsta styrande organet i städer med egen
jurisdiktion.
Det sista terminologiska spörsmål som ska behandlas knyter delvis an till
den nyss avhandlade frågan om hur vissa slag av äldre regler läggs fram, men
rör istället hur nutida föreskrifter från förvaltningsmyndigheter och kommuner
ska presenteras i framställningen. Såvitt gäller regler från statliga myndigheter
så är det inte någon komplicerad fråga eftersom det redan existerar ett tämligen
väletablerat sätt att referera till sådana, nämligen enligt följande mönster: myndighetens namn och ordet ”föreskrifter” (jfr FörfSamlF 18 b § som stadgar att
rubriken till en författning från en myndighet under regeringen måste innehålla
dessa två element), förkortningen på den begagnade författningssamlingen (jfr
7.3.1), årtal, kolon och det löpnummer som författningen har tilldelats inom
parantes följt av prepositionen ”om” samt det närmare sakområde som författningen reglerar.67 Några exempel är ”Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS
2001:30) om dricksvatten” och ”Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:65) om
trafikskolor”. Detta sätt att hänvisa till myndighetsföreskrifter används, utöver
av myndigheterna själva, också ofta av domstolarna (se t.ex. HFD 2014 ref. 72
och NJA 2007 s. 918). Det finns inte några skäl att i förevarande arbete avvika
från detta gängse mönster, vilket dessutom i formmässigt hänseende passar väl
in i sällskap med lagar och förordningar.
Något allmänt erkänt sätt att referera till kommunala föreskrifter synes det
däremot inte finnas, något som troligen hänger samman med att det, till skillnad från för statliga myndighetsföreskrifter (se ovan), inte heller finns några
regler om hur dessa ska betitlas. I domstolsavgöranden hänvisas det ofta bara
i svepande ordalag till ”den kommunala föreskriften” (se t.ex. MÖD 2011:9)
eller till ”lokala ordningsstadgan” (se t.ex. RÅ 1992 ref. 75, RÅ 1997 ref. 41
och RH 1984:18), d.v.s. utan någon närmare precisering, men det förekommer
att en domstol anger såväl föreskriftens rubrik som dess beteckning i den aktuella författningssamlingen (se t.ex. NJA 1997 s. 179 och MÖD 2010:36).
Till förekommande av missförstånd är självfallet det senare att föredra. Samtidigt är det inte alltid möjligt eftersom det inte finns något absolut krav på att
kommunala föreskrifter ska tas in i en författningssamling, utan enbart på att
de ska hållas tillgängliga för allmänheten på ett samlat och ordnat sätt (KomL
8 kap. 13 § 2 st.). De kommunala författningssamlingar som väl förekommer
är inte heller likformigt uppbyggda. För att på ett någorlunda enhetligt sätt
kunna referera till kommunala föreskrifter om ordningen i framställningen så
kommer det därför att hänvisas till dessa på följande sätt: författningens rubrik
följt av kommunens namn, kommatecken och datum för beslutet om reglerna
inom parantes. Som två exempel kan lyftas fram de lokala bestämmelserna
om ordningen på offentlig plats i Haninge kommun och i Vaxholms kommun,
67

Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning, s. 126 ff. och
s. 160 f.
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vilka i framställningen således benämns ”allmänna lokala ordningsföreskrifter
(Haninge kommun, 1995-12-11)” respektive ”Vaxholms stads lokala ordningsföreskrifter (Vaxholms kommun, 1997-04-14)”.

26

2

Normgivningsmakten och dess gränser

2.1

Inledning

Som i det föregående har visats (se 1.6.1) så innebär ett bemyndigande till ett
lägre samhällsorgan att reglera ordningen en långtgående och mycket diffus
överlåtelse av föreskriftsmakt. Med lite god vilja kan ju nästan vad som helst
sägas angå ”ordningen” på en plats, och i praktiken blir det således snarare
rättsordningen i övrigt än själva bemyndigandet som sätter gränserna för vad
lokala ordningsföreskrifter får innehålla. En viktig begränsning utgör därvid
de konstitutionella reglerna kring normgivningsmakten och dess fördelning
mellan samhällsorganen; Hur vittgående avfattning ett bemyndigande än ges
kan ett organ, t.ex. riksdagen, nämligen inte lämna över mer föreskriftsmakt
till ett annat organ, t.ex. en statlig förvaltningsmyndighet eller en kommun, än
vad grundlagarna medger att det får delegera (se 2.3). Kompetensöverlåtelsen
måste också ske i viss ordning och i viss form. Dessa bestämmelser, vilka
huvudsakligen tar sin utgångspunkt i en uppdelning av de tilltänkta normerna
i olika kategorier efter vilket eller vilka ämnen som de angår, presenteras och
analyseras i kapitlets tredje avsnitt. Som något av en fond till den fortsatta
framställningen ges i det sammanhanget också en översikt över vilka rättsliga
angelägenheter som brukar anses höra till respektive kategori.
Gränserna för vad som får regleras genom lokala ordningsföreskrifter utstakas emellertid inte enbart av grundlagsreglerna om normgivningsmakten,
utan också genom en rad andra faktorer. En sådan är Sveriges internationella
åtaganden; Såväl medlemskapet i Europeiska unionen som anslutningen till
Europakonventionen och det senare införlivandet av densamma som svensk
lag har ju generellt kommit att ha betydande inverkan på vilka ämnen som
svenska normgivande organ överhuvudtaget får lov att befatta sig med och så
är, åtminstone i någon mån, även fallet på ordningsområdet. En annan är allmänna rättsprinciper. Såvitt gäller de lägre samhällsorganens verksamhet som
normgivare är det därvid framför allt fyra sådana som måste ges akt på, nämligen legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen, proportionalitetsprincipen
och – för kommunala organ – den kommunala likställighetsprincipen. En
tredje begränsande faktor kan sägas vara de tydliga förvaltningspolitiska förväntningar som regeringen har gett uttryck för visavi sina underlydande myndigheter, närmare bestämt att de statliga förvaltningsmyndigheterna ska sträva
efter att hålla nere antalet föreskrifter och att dämpa normernas ekonomiska
verkningar. Nyssnämnda trio av faktorer läggs fram och undersöks i kapitlets
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fjärde avsnitt. Några rader ägnas i det sammanhanget även åt det, som det kan
tyckas, märkliga faktum att några motsvarande krav på återhållsamhet i regelgivningen i stort sett inte förefaller riktas mot kommunerna.
Därefter ska en fjärde faktor med inflytande över den lokala normgivningsmakten tas upp. Denna verkar emellertid s.a.s. på ett annat plan än de tidigare,
nämligen i rummet; Som påpekades i inledning till förra kapitlet (se 1.1) så har
alla rikets 21 länsstyrelser och 290 kommuner givits befogenhet att meddela
lokala ordningsföreskrifter för vissa utpekade typer av områden, t.ex. offentlig
plats, skyddade naturområden och fornlämningsområden. Men innebär det då,
kan man fråga sig, att var och en av dem kan besluta ordningsföreskrifter för
samtliga sådana områden i riket eller, tvärtom, bara för de platser som är belägna inom den egna kommunens eller det egna länets administrativa område?
Detta spörsmål, vars svar vid en närmare påsyn inte är fullt så självklart som
det först ser ut att vara, analyseras i det femte och, frånsett sammanfattningen,
avslutande avsnittet i kapitlet.
Vad som hittills har sagts om möjligheterna respektive begränsningarna i
möjligheterna för statliga förvaltningsmyndigheter och kommuner att besluta
vissa typer av regler gäller i princip bara om det är fråga om normer eller, som
det uttrycks i regeringsformen, om lagar och andra föreskrifter.68 Några motsvarande begränsningar finns nämligen i stort sett inte alls när det gäller att
utrusta lägre samhällsorgan med annan beslutanderätt, t.ex. en rätt att avgöra
enskilda fall eller att utfärda allmänna råd. Tvärtom förefaller regeringsformen
hålla för självklart att riksdagen och regeringen har frihet att överlämna sådana
uppgifter till nära nog vem som helst, inklusive enskilda rättssubjekt (jfr t.ex.
RF 12 kap. 4 § 2 st.). I en framställning som den föreliggande är det sålunda
angeläget att hålla isär vad som utgör en föreskrift i regeringsformens mening,
vilken träffas av den stränga regleringen i grundlagen, och vad som inte utgör
en sådan utan t.ex. ett beslut i ett enskilt fall, kring vilket regeringsformen inte
har mycket att säga. Vare sig regeringsformen eller någon annan överordnad
författning innehåller emellertid någon definition av vad som karaktäriserar
just en föreskrift. Allra först i innevarande kapitel, alltså redan före den ovan
påannonserade presentationen av normgivningsmakten och dess fördelning,
ska därför något sägas om de kännetecken varigenom dylika vanligen brukar
anses kunna identifieras. Fokus ligger därvid förstås på att ta reda på vad som
gäller beträffande lokala bestämmelser om ordningen, t.ex. om sådana alltid
kan sägas vara föreskrifter i regeringsformens mening.

68

Se RF 8 kap. som bär just rubriken ”Lagar och andra föreskrifter”.
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2.2

Föreskriftsbegreppet

Som nyss nämndes (se 2.1) framgår det inte av regeringsformen vad som utgör
sådana ”föreskrifter” som det talas om i den eller vad som särskiljer dessa från
andra typer av beslut, t.ex. beslut i enskilda fall. Av förarbetena till den samt
ur rättspraxis och den juridiska litteraturen går det emellertid att utläsa att en
föreskrift primärt har tre kännetecken, vilka på olika sätt drar upp skiljelinjer
mellan sådana och andra rättsliga företeelser. Dessa attribut, och de gränser i
föreskriftsbegreppet som följer av dem, presenteras i det följande. Därefter
undersöks det hur lokala ordningsföreskrifter förhåller sig till den därigenom
skisserade bilden av vad som utgör föreskrifter.
Det första kännetecknet på en föreskrift är att den, till det yttre, består av i
språklig form fixade regler som ensidigt har beslutats av ett svenskt offentligt
organ genom ett visst förfarande.69 Bestämmelser från Europeiska unionen är
således inte föreskrifter i regeringsformens mening.70 Detsamma gäller regler
som enskilda rättssubjekt ställer upp i t.ex. avtal, föreningsstadgar, bolagsordningar eller donationsvillkor, även om de till äventyrs kanske betecknas som
föreskrifter (jfr 1.3.2). Anledningen till det senare är givetvis delvis formell;
Bara offentliga organ kan syssla med normgivning (se 2.3.1). Men även stat
och kommun kan som bekant uppträda som parter i avtal m.m. och är ju då i
stort sett att jämställa med enskilda, varför det främst är en annan – mera djupgående – egenart som skiljer föreskrifter från produkter av privat rättsbildning,
nämligen den att de förra utgör en yttring av den offentliga makt som nämns i
regeringsformens inledande bestämmelser (RF 1 kap. 1–2 §§).71 Medan den
privata rättsbildningen vilar på frivilligt ingångna avtal och principen om att
sådana ska hållas, är giltigheten av de samhälleliga organens föreskrifter alltså
inte på något sätt avhängig adressaternas godkännande.72 Det brukar beskrivas
så att en föreskrift, till skillnad från t.ex. ett avtal, är ett ensidigt diktat.73
69

Se t.ex. Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 33 ff.; Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform, Jure, Stockholm, 1999, s. 91 ff. och s. 96; Essen,
Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 51 samt Holmberg, Erik, Stjernqvist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne & Regner, Göran, Grundlagarna. Regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, 3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012,
s. 351 och s. 363.
70
Se SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 556. Däremot binder sådana förstås likafullt
Sverige och kan därtill i vissa fall även ha s.k. direkt effekt, d.v.s. vara möjliga för enskilda att
åberopa direkt inför nationella domstolar.
71
Se Strömberg, Håkan, Några reflexioner om normgivningsmakten i nya regeringsformen, FT
1976 s. 51.
72
På ett djupare plan är det väl just därför som makten att besluta föreskrifter har fått en så
förhållandevis noggrann reglering i grundlagarna.
73
Se t.ex. Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 52 ff. och Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund,
Lund, 1999, s. 34 ff.
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Det andra igenkänningstecknet är att en föreskrift är bindande för myndigheter och enskilda.74 Om ett samhällsorgan föreskriver hur någon kan eller bör
handla i en viss situation, men adressaten ändå är fri att utan risk för sanktioner
välja en annan väg, anses det följaktligen inte vara fråga om en föreskrift i den
här relevanta bemärkelsen.75 Myndigheternas allmänna råd och liknande faller
alltså utanför föreskriftsbegreppet.76 Det bör emellertid, för tydlighetens skull,
påpekas att enbart användningen av termen ”bör” istället för ”ska” i en regel
nog inte ensamt fråntar den dess status som föreskrift, utan vad som torde vara
relevant i sammanhanget är bestämmelsens innebörd.77
Den tredje och sista utmärkande egenskapen för en föreskrift är att den har
generell tillämpbarhet, d.v.s. att den t.ex. tar sikte på situationer av visst slag
eller vissa typer av handlingssätt eller att den riktar sig till eller på annat sätt
berör en enbart i allmänna termer bestämd krets av personer.78 Ett beslut riktat
direkt till en viss person kan sålunda inte vara en föreskrift, men å andra sidan
kan ett beslut som berör en helt obestämd krets av personer inte heller utgöra
ett beslut i ett enskilt fall; Det är ju då fråga om en föreskrift. Var gränsen går
mellan föreskrifter och beslut i enskilda fall har varit föremål för behandling i
flera rättsfall (se t.ex. RÅ 1976 ref. 69, RÅ 1980 1:92, RÅ 1986 ref. 108, RÅ
1999 ref. 76 och HFD 2016 ref. 59) samt i en mängd lagstiftningsärenden.79
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Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 203 f.
75
Som bl.a. Joakim Nergelius har påpekat upprätthålls emellertid kravet på att föreskrifterna
ska vara bindande inte särskilt strängt inom t.ex. civilrätten, där det som bekant finns en ymnig
flora av s.k. dispositiva lagregler som kan frångås genom avtal mellan parterna, se Nergelius,
Joakim, Svensk statsrätt, 4 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 91 f.
76
Beslut om allmänna råd m.m. kräver alltså inte heller stöd i ett normgivningsbemyndigande
från riksdagen eller regeringen, se t.ex. prop. 1983/84:119 om förenkling av myndigheternas
föreskrifter, anvisningar och råd, s. 7 och s. 24.
77
Se prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar, s. 66. Se även Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform,
Jure, Stockholm, 1999, s. 81 f., s. 110 och s. 191 f. samt Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 59 ff. Jfr dock Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt
1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 43, som synes vara av en
delvis annan uppfattning.
78
Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 203 f.
79
Se t.ex. prop. 1989/90:143 om lag om tillfälliga bilförbud, s. 4 ff. och s. 47; prop. 1997/98:45
Miljöbalk, del II, s. 263 f.; prop. 1999/2000:63 Godkännande av avtal om ersättning i samband
med stängning av Barsebäcksverket m.m., s. 95 f.; prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice, s. 20 ff.; prop. 2005/06:69 Skydd för störningskänslig forskning, s. 98 f.; prop. 2005/06:78
Allmänna vattentjänster, s. 196 ff.; prop. 2007/08:38 Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden, s. 35; prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 168; prop.
2008/09:154 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande, s. 79 f.; prop. 2013/14:129
Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten, s. 94 f.; prop. 2013/14:148 Vissa
skollagsfrågor, s. 86 f.; prop. 2013/14:203 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns
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Kontentan synes därvid vara att saken främst beror på hur det hela formuleras.
En föreskrift får inte öppet ges en sådan avfattning att den direkt åsyftar ett
visst konkret fall eller ett enda enskilt subjekt, men däremot synes det alltjämt
kunna vara fråga om sådana även om reglerna i praktiken bara blir tillämpliga
i ett enda fall, så länge som bestämmelserna i sig fortfarande är generella till
sin utformning.80
Med utgångspunkt i vad som ovan sagts så råder det inte någon tvekan om
att sådana lokala ordningsföreskrifter som är föremål för denna undersökning
(se 1.3.2) i allmänhet utgör föreskrifter i nu aktuell mening. De är ju produkter
av ett ensidigt beslut av ett offentligt organ (jfr 7.2), binder sina adressater till
att vid äventyr av bl.a. straffansvar efterleva dem (se 3.7, 4.5, 5.5 och 6.4) och
tar vanligen sikte på en mycket abstrakt angiven adressatkrets, nämligen envar
som uppehåller sig inom området ifråga (se 3.3.2.1, 3.4.2.1, 4.4.2.1, 5.4.2.1
och 6.3.2.1). Även i de fall då de lokala bestämmelserna riktar sig till en mera
begränsad kategori personer, t.ex. hundägare eller torghandlare, torde kretsen
av adressater vara tillräckligt obestämd för att det alltjämt ska vara fråga om
föreskrifter. Detsamma gäller av allt att döma om reglerna bara avser mycket
begränsade geografiska områden, t.ex. en viss park eller en viss fornlämning,

tjänstebostäder, s. 38 f. samt bet. 2000/01:KU26 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område, s. 14 och s. 25 f. Beträffande Lagrådets roll i detta sammanhang, se Lavin,
Rune, Lagrådet och den offentliga rätten 1999–2001, Juristförlaget i Lund, Lund, 2001, s. 68 f.
samt Lagrådet och den offentliga rätten 2007–2009, Iustus förlag, Uppsala, 2009, s. 57 ff.
80
Se t.ex. Bull, Thomas, Konstitutionella snedsteg. En studie av svensk trohet mot grundlag,
Smith, Eivind & Peterson, Olof (red.), Konstitutionell demokrati, SNS förlag, Stockholm, 2004,
s. 79 ff.; Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 66; Nergelius,
Joakim, Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Norstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 691; Eka, Anders, Hirschfeldt, Johan, Jermsten, Henrik & Svahn
Starrsjö, Kristina, Regeringsformen med kommentarer, 2 uppl., Karnov Group, Stockholm,
2018, s. 349 ff. och Strömberg, Håkan, Normprövning i nyare rättspraxis, FT 1988 s. 121 ff.
Denna formella syn på vad som utgör föreskrifter kom, kan det tilläggas, särskilt i hetluften
i det s.k. Barsebäcksmålet (RÅ 1999 ref. 76), i vilket frågan var huruvida vissa bestämmelser,
som både i praktiken och enligt lagmotiven åsyftade två bestämda kärnkraftsreaktorer, verkligen
utgjorde föreskrifter. Högsta förvaltningsdomstolen fann att så var fallet eftersom reglerna, om
det någon gång skulle bli aktuellt, kunde tillämpas även på andra fall. Angående denna slutsats,
se bl.a. Sterzel, Fredrik, Barsebäcksmålet, JT 1999/00 s. 658 ff. och Barsebäcksmålet – en slutreplik, JT 2000/01 s. 220 ff.; Bernitz, Ulf, Barsebäcksdomen i Regeringsrätten – borde förhandsavgörande av EG-domstolen ha begärts?, JT 1999/00 s. 964 ff.; Nergelius, Joakim, Barsebäcksmålet – en kommentar till en rättsfallskommentar, JT 1999/00 s. 970 ff.; Quitzow, Carl Michael
von, Sterzel och Regeringsrätten, JT 1999/00 s. 973 ff. samt Wiwen-Nilsson, Tore, Barsebäcksmålet – politik eller juridik?, JT 1999/00 s. 978 ff. Den aktuella lagstiftningsprodukten och, inte
minst, Lagrådets insats vid granskningen av förslaget hade för övrigt kritiserats rejält redan på
beredningsstadiet, se Nergelius, Joakim, Problemet lagrådet – oberoende granskningsinstans
eller regeringens förlängda arm?, SvJT 1997 s. 562 ff. och Warnling-Nerep, Wiweka, "Lex
Barsebäck''. Kan vi lita på lagstiftaren och på lagrådet?, JT 1997/98 s. 286 ff.
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eller om de är starkt begränsade i tiden.81 Om man använder sig av alla dessa
begränsningar samtidigt så skulle det emellertid, i vart fall i teorin, tänkas vara
möjligt att avfatta en lokal ordningsföreskrift med sådan exakthet att det går
att beräkna precis vilket eller vilka subjekt som kommer att träffas av den. Det
kan då inte längre anses vara fråga en föreskrift i regeringsformens mening.
Någon tillnärmelsevis så snäv ordningsföreskrift har dock inte i upptäckts
inom ramen för denna undersökning.82
Att lokala ordningsföreskrifter så gott som undantagslöst är just föreskrifter
innebär att en statlig förvaltningsmyndighet eller en kommun bara får besluta
sådana med stöd av ett normgivningsbemyndigande och i den ordning i övrigt
som följer av grundlagsreglerna om normgivningsmakten och dess fördelning
mellan samhällsorganen (se 2.3).83 I följande avsnitt ska det undersökas vilka
dessa grundlagsregler egentligen är och, förstås, vad de för med sig för bl.a.
möjligheterna att meddela lokala föreskrifter om ordningen.

81

Se t.ex. prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar, s. 63 f.; prop.
1985/86:1 med förslag till ny plan- och bygglag, s. 90 f.; prop. 1986/87:61 om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag m.m., s. 80 ff. samt prop. 1992/93:210 om ny ordningslag
m.m., s. 40 och s. 173. Se även Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 41; Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 68 och Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform, Jure, Stockholm, 1999, s. 278 ff. Angående just
tidsfaktorn, jfr dock prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar, s. 68
och s. 87.
82
Något som troligen, på ett övergripande plan, har sin förklaring i att frestelsen att försöka
maskera ett beslut i ett enskilt fall som en föreskrift inte torde vara särskilt stor inom statliga
förvaltningsmyndigheter och kommuner; I motsats till riksdagen, vilken som utgångspunkt inte
får fullgöra förvaltningsuppgifter (se RF 12 kap. 3 §), så besitter ju dessa i regel redan vidsträckta
befogenheter att avgöra enskilda fall.
83
I sammanhanget kan noteras att Justitieombudsmannen i flera ärenden har funnit att det ligger
i en myndighets hand att avgöra vad som ska gälla i ordningshänseende i dess egna lokaler. Det
följer, som ombudsmannen får förstås, av att myndighetslokaler inte är platser där allmänheten
har rätt att vistas efter eget gottfinnande, varför myndigheten kan ställa upp regler för de som
väl beviljas tillträde dit (se JO 1982/83 s. 203, JO 2006/07 s. 408, JO 2009/10 s. 436 och JO
2011/12 s. 594 samt JO:s beslut 1987-03-27, diarienr 601-1986 och JO:s beslut 1994-06-07,
diarienr 1246-1993. Se även JO 2016/17 s. 107). Sådana ordningsregler får, kan det utläsas ur
flera av dessa ärenden, inte vara godtyckliga, diskriminerande eller på något annat sätt dikterade
av ovidkommande skäl. De får med andra ord inte strida mot grundlagskraven på saklighet och
objektivitet (RF 1 kap. 9 §, se 2.4.2.2). Anmärkningsvärt nog har emellertid Justitieombudsmannen inte i något av ärendena uttalat sig om vilken eller vilka rättsliga grunder som han anser
att denna förmenta föreskriftsrätt vilar på. Frågan är högst relevant eftersom myndigheterna
ifråga som regel inte har lämnats nödvändiga bemyndiganden att besluta föreskrifter av aktuellt
slag och den reella frivilligheten i att uppehålla sig i myndighetslokaler ibland kan vara tämligen
illusorisk, inte minst när det gäller sådant som t.ex. grundskolor, polisstationer och sjukhus.
Förmodligen anser Justitieombudsmannen att ordningsreglerna kan uppställas på avtalsrättslig
grund, men en närmare analys av den saken faller utanför syftet med denna undersökning.

32

2.3

Normgivningsmaktens fördelning

2.3.1 Regeringsformens modell för fördelningen
Frågan hur befogenheten att besluta föreskrifter skulle vara fördelad mellan
samhällsorganen tillhörde en av de tekniskt mest komplicerade under arbetet
med 1974 års regeringsform. Att en gång för alla dra upp en skarp skiljelinje
mellan de olika organens respektive normgivningsområden ansågs inte vara
en framkomlig väg, eftersom den nya grundlagen då skulle bli både svårbegriplig och omfångsrik.84 Istället föll valet till slut på en slags flerstegsmodell,
genom vilken normgivningsmakten i olika ämnen i ett första steg inrangeras i
två primärområden, vanligen benämnda riksdagens primärområde respektive
regeringens primärområde. Till det första området, inom vilket alltså regelgivningen i första hand ankommer på riksdagen själv, hör förstås statsrättsliga
angelägenheter som t.ex. stiftande och ändring av grundlagar samt regler om
riksdagen och dess interna arbete. Dit hör emellertid också föreskrifter i t.ex.
civilrättsliga, betungande offentligrättsliga och kommunalrättsliga ämnen liksom bestämmelser kring bl.a. rättskipningen (se 2.3.2 och 2.3.3). En ledstjärna
vid bestämmandet av vilka normgivningsområden som primärt skulle ligga på
riksdagens bord var nämligen att inskränkningar i medborgarnas personliga
frihet och deras rätt till sin egendom inte skulle kunna företas annat än med
riksdagens tillåtelse, d.v.s. med stöd i lag.85
Regeringens primära ansvarsområde inom den offentliga normgivningen är
betydligt mer blygsamt och omfattar bara föreskrifter om verkställighet av lag
samt andra bestämmelser som inte på grund av grundlagarna måste beslutas
av riksdagen.86 Den senare sfären brukar vanligen betecknas som regeringens
restkompetens och avser i huvudsak gynnande, frivilliga eller neutrala offentligrättsliga regler, t.ex. föreskrifter om statliga bidrag eller bestämmelser om
statliga myndigheters interna organisation (se 2.3.4).
Denna initiala uppdelning mellan riksdagen och regeringen är emellertid,
som ovan antyddes, just bara en förstahandsindelning. Regeringsformen ger
nämligen riksdagen möjlighet att delegera betydande stycken av sin primära
normgivningskompetens till regeringen (RF 8 kap. 3–5 §§), varvid regeringen
84

Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 205 ff. Se också Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års
regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 54 och Essen, Ulrik von, Kommunal
normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 115.
85
Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 207 f.
86
Den nämnda blygsamheten avser bara de ämnen som det primärt har uppdragits åt regeringen
att hantera. Kvantitativt sett så utgör verkställighetsföreskrifter m.m. en betydande del av normgivningen i Sverige, se t.ex. Lebeck, Carl, Verkställighetsföreskrifter – något om den verkställande maktens självständiga normgivningsmakt enligt RF, FT 2012 s. 357 ff.
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i princip erhåller motsvarande rätt som riksdagen att förordna även beträffande
dessa ämnesområden.87 I samband med det kan riksdagen också ge regeringen
tillåtelse att i sin tur bemyndiga en förvaltningsmyndighet eller en kommun
att meddela föreskrifter i ämnet. Vidare kan riksdagen i några fall överlåta sin
primära föreskriftsmakt direkt till en underlydande riksdagsmyndighet eller
till en kommun medan regeringen, å sin sida, kan uppdra åt någon av sina
underlydande myndigheter eller åt en myndighet under riksdagen att reglera
sådant som faller inom sitt primärområde (RF 8 kap. 9–11 och 13 §§, se 2.3.5).
Normgivningsmaktens faktiska fördelning mellan samhällsorganen kan således inte alltid utläsas ur regeringsformen, utan beror i hög grad på om och i så
fall i vilken utsträckning som riksdagen och regeringen har utnyttjat nämnda
delegationsmöjligheter.
Ett sakförhållande som därvid är viktigt att ha för ögonen, inte minst i den
fortsatta framställningen om lokala ordningsföreskrifter, är emellertid att det
finns vissa ämnesområden som riksdagen aldrig kan befria sig själv ifrån med
hjälp av delegation. Vid regeringsformens tillkomst bedömdes det nämligen
vara angeläget att förbehålla normgivningen inom de för medborgarna och
samhällslivet i övrigt allra viktigaste ämnesområdena för riksdagen ensam. Ett
tungt vägande skäl var behovet av offentlig debatt kring dylika regler, men det
ansågs också skapa stabilitet i befogenhetsfördelningen, markera riksdagens
ställning som det främsta statsorganet samt ge vissa garantier för att normerna
inom centrala områden är väl genomtänkta och håller hög kvalitet.88 Av denna
anledning brukar riksdagens primärområde ibland delas in i två underområden: det obligatoriska lagområdet respektive det delegerbara lagområdet.
Taxonomin är enkel; Inom det senare området, men inte inom det förra, är det
tillåtet för riksdagen att överföra sin normgivningsmakt till andra samhälleliga
organ. En översikt över vilka ämnesområden som hör till vart och ett av dessa
två lagområden samt till det ovan nämnda primära normgivningsområdet för
regeringen – fortsättningsvis det primära förordningsområdet – ska, som tidigare har aviserats, ges i följande tre avsnitt (se 2.3.2–2.3.4). Därefter ska det
analyseras om, hur och i vilken utsträckning som regelgivning i dessa ämnen
kan lämnas vidare till förvaltningsmyndigheter och kommuner (se 2.3.5).
87

Denna möjlighet nyttjas i stor utsträckning, inte minst på det offentligrättsliga området inom
vilket var och varannan lag som regel innehåller ett eller flera bemyndiganden till regeringen att
meddela sådana föreskrifter som det annars skulle ha ankommit på riksdagen själv att besluta.
Det förekommer som bekant t.o.m. renodlade bemyndigandelagar, vilka i princip bara innehåller
bemyndiganden i olika ämnen till regeringen, se t.ex. lagen (1975:88) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.
88
Se SOU 1972:15 Ny regeringsform, ny riksdagsordning, s. 98 f. och prop. 1973:90 Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 205. I
samband med grundlagsändringarna år 2010 ansåg uttalandena fortfarande ge uttryck för en
principiellt sett godtagbar avvägning, varför bara justeringar i den grundläggande uppdelningen
mellan riksdag och regering föreslogs, se SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 554.
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Innan dess ska emellertid ytterligare några stycken ägnas åt själva modellen
för normgivningsmaktens fördelning. Först ska det framhållas att denna, tillsammans med några kompletterande specialbestämmelser i tryckfrihetsförordningen (1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), är en uttömmande reglering av hur makten att frambringa föreskrifter i regeringsformens
mening får användas och delegeras.89 All normgivning och all överlåtelse av
föreskriftsmakt måste alltså ha stöd i detta system (jfr 2.4.2.1). Det innebär att
vare sig privaträttsliga aktörer eller samhälleliga organ som är organiserade i
privaträttsliga former,90 t.ex. statliga eller kommunala aktiebolag, kan utrustas
med befogenhet att besluta föreskrifter, eftersom sådana inte räknas upp bland
de typer av subjekt som kan förlänas normgivningsmakt (se ovan).91 Vidare
innebär det att lägre samhällsorgan som t.ex. statliga förvaltningsmyndigheter
och kommuner enbart får besluta föreskrifter om de bemyndigats därtill i den
ordning som föreskrivs i grundlagarna.
Genom detta enda slutna system har sålunda riksdagen tillförsäkrat sig själv
en direkt kontroll över regelgivningen i de för enskilda och samhällslivet mest
89

Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 209 och SOU 2008:42 Normgivningsmakten, s. 17. Se också Eka, Anders,
Hirschfeldt, Johan, Jermsten, Henrik & Svahn Starrsjö, Kristina, Regeringsformen med kommentarer, 2 uppl., Karnov Group, Stockholm, 2018, s. 399 och Holmberg, Erik, Stjernquist,
Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne & Regner, Göran, Grundlagarna. Regeringsformen,
successionsordningen, riksdagsordningen, 3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 355 f.
90
Något som, kan det tilläggas, inte alltid är så lätt att skilja åt. Se t.ex. Kammarrättens i Stockholms beslut 2018-05-29 i mål nr 3982-18, i vilket domstolen – till synes inte utan viss vånda –
till slut kom fram till att Svenska Akademien inte är en myndighet i tryckfrihetsförordningens
mening och inte heller kan jämställas med en myndighet i det avseendet.
91
Det verkar dock förekomma att sådana organ tror sig ha rätt att besluta föreskrifter. Så anger
t.ex. det statliga flygplatsbolaget Swedavia AB på sin särskilda webbplats med regeldokument
m.m. för Stockholm-Bromma flygplats (www.swedavia.net/Bromma, version 2018-09-24) att
bestämmelserna i deras publikationsserie Airport Regulations är beslutade av bolaget med stöd
av luftfartslagen och binder envar som bedriver verksamhet på flygplatsen. Det kan förstås, som
nyss visades ovan, inte äga sin riktighet. Extra anmärkningsvärt är att bolaget på motsvarande
webbplats för Stockholm-Arlanda flygplats (www.swedavia.net/Arlanda, version 2018-09-24)
istället uppger att den rättsliga grunden är en viss EU-förordning samt att det där tidigare påstods
att reglerna var meddelade med stöd av Transportstyrelsens föreskrifter (version 2015-03-01),
två alternativ som inte heller de står i harmoni med normgivningsmaktens fördelning (jfr 2.3.5).
Mot bakgrund av det sagda går det inte att undvika att känna viss tveksamhet inför om bolaget
verkligen har kunskap kring vilka befogenheter som det förfogar över, en känsla som onekligen
förstärks av den omständigheten att det emellanåt föreskriver bötesstraff för överträdelse av sina
regler, se t.ex. Swedavia AB (utg.), Airport Regulations Lst-02-2000 Ordningsbestämmelser för
yrkesmässig taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) på Stockholm-Arlanda flygplats,
Stockholm, 2012 (publicerad på www.swedavia.net). En annan, men knappast så smickrande,
förklaring kan självfallet vara att bolaget av en eller annan anledning försöker ge sken av att det
fortfarande besitter en föreskriftsmakt som motsvarar den som tidigare tillkom Luftfartsverket,
d.v.s. det statliga affärsverk vars flygplatsförvaltningsdel genom s.k. bolagisering år 2010 blev
Swedavia AB. Ett dylikt agerande torde knappast vara förenligt med RF 1 kap. 9 § (se 2.4.2.2).
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betydelsefulla ämnena (det obligatoriska lagområdet) och en i vart fall indirekt
kontroll över andra mer ingripande föreskrifter (det delegerbara lagområdet)
samtidigt som den ändå har förlänat regeringen och dess underlydande myndigheter samt riksdagsmyndigheterna en viss normativ autonomi när det gäller
angelägenheter av mindre genomgripande karaktär och på det administrativa
planet (det primära förordningsområdet). Att ett grundlagsstadgande eller ett
normgivningsbemyndigande ger regeringen eller något annat samhällsorgan
rätt att meddela föreskrifter i ett visst ämne utgör emellertid aldrig ett hinder
för riksdagen att meddela regler i samma ämne (RF 8 kap. 8 §). Riksdagen
kan alltså alltid, oaktat indelningen i primärområden, begagna sin suveränitet
som lagstiftare och välja att själv reglera en viss fråga.
Om riksdagen gör bruk av nämnda möjlighet och t.ex. lagstiftar i ett ämne
som ligger inom det primära förordningsområdet, har den tillsvidare erövrat
den delen av förordningsmakten.92 Den s.k. formella lagkraftens princip för
nämligen med sig att en lag som en gång stiftats inte får ändras eller upphävas
på något annat sätt än genom en ny lag (RF 8 kap. 18 §). Regeringen är i en
sådan situation alltså inte längre behörig att reglera det aktuella ämnet, utom
när det gäller eventuella verkställighetsföreskrifter till lagen (se 2.3.4). Inte
heller en förvaltningsmyndighet eller en kommun kan förstås ändra på vad
riksdagen har beslutat i en lag. Något motsvarande grundlagsskydd stadgas
däremot inte för bestämmelser i förordningsform. I såväl lagförarbeten som i
den juridiska litteraturen har det emellertid ansetts vara alldeles självklart att
regeringens förordningar inte kan ändras eller upphävas av en underlydande
myndighet, liksom att vad som följer av en förordning har företräde framför
vad som anges i föreskrifter på myndighetsnivå.93 Alla föreskrifter har sålunda
sin plats i den s.k. normhierarkin, inom vilken grundlagar och lagar står högst
respektive näst högst i rang, medan förordningar och föreskrifter från statliga
myndigheter eller kommuner i fallande ordning är av lägre respektive lägsta
valör och sålunda till sitt innehåll inte får strida mot någon av de högre.
En annan, sällan uppmärksammad, sida av den formella lagkraftens princip
och normhierarkin är att de också medför att den reella föreskriftsmakten med
stöd av ett visst bemyndigande kan skifta betänkligt över tid; Om riksdagen
eller regeringen väljer att själva normera en angelägenhet som omfattas av ett
delegationsstadgande så minskar ju i samma ögonblick det befullmäktigade
organets rätt att besluta förskrifter i motsvarande mån, medan en avreglering
eller uppluckring av en tidigare lag- eller förordningsreglering å andra sidan
kan tänkas öppna upp helt nya sakområden för regelgivning.
92

Det kan sålunda inte sägas existera något ”obligatoriskt förordningsområde”.
Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning, s. 21 och SOU
2008:42 Normgivningsmakten, s. 18. Se också Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt
1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 55 f.; Nergelius, Joakim,
Svensk statsrätt, 4 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 89 och Warnling Conradsson, Wiweka,
Bernitz, Hedvig, Sandström, Lena & Åhman, Karin, Statsrättens grunder, 6 uppl., Norstedts
Juridik, Stockholm, 2018, s. 223.
93
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2.3.2 Det obligatoriska lagområdet
Som en följd av den modell för normgivningsmaktens fördelning som nyss
beskrevs (se 2.3.1) så hänvisar grundlagarna i stor utsträckning primärt till lag
när det gäller hur olika ämnen får normeras (se t.ex. RF 8 kap. 2 §). I vad mån
lagformen också är den enda tillåtna normgivningsformen för att reglera en
viss angelägenhet går däremot sällan att läsa ut ur grundstadgandena, utan för
att nå kunskap därom måste man i regel undersöka om det finns några supplerande grundlagsregler som tillåter att föreskriftsmakten i det aktuella ämnet
får delegeras till regeringen eller något annat offentligt organ; Saknas sådana
är lagformen, motsatsvis, obligatorisk. De skilda normgivningsparagraferna i
regeringsformen och övriga grundlagar kan sålunda sällan förstås var för sig,
utan måste så gott som alltid relateras till varandra och till innehållet i grundlagarna i övrigt för att en rättvisande bild av det konstitutionella läget ska träda
fram i dagen. Med en sådan jämförande teknik går det att sluta sig till att det
obligatoriska lagområdet utgörs av dels fem övergripande ämneskategorier,
dels tre specifika delämnen inom det betungande offentligrättsliga området
som, trots att den ämneskategorin annars hör till det delegerbara lagområdet
(se 2.3.3), ändå uttryckligen är undantagna från möjligheten till delegation.
De tre sistnämnda – regler om skatt, exekution och annan rättsverkan av brott
än böter – behandlas av systematiska skäl i nästa avsnitt, medan fokus här ska
riktas mot de fem övergripande kategorierna.94
Den första kategorin utgörs av regler som inskränker de grundläggande frioch rättigheter som regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillförsäkrar envar i förhållande till det allmänna, t.ex. religionsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet
samt skydd mot dödsstraff, fängelsestraff och påtvingade kroppsliga ingrepp
(RF 2 kap., TF 1 kap. och YGL 1 kap.). Medan några av dessa bestämmelser
är absoluta i den meningen att de inte kan ändras eller inskränkas på annat sätt
än genom en grundlagsändring, är nämligen en del andra som bekant möjliga
att göra avsteg ifrån under förutsättning att det sker med beaktande av vissa

94

Det bör dock, innan dessa presenteras, understrykas att gränsen mellan det obligatoriska och
det delegerbara lagområdet sällan är alldeles skarp i den meningen att det är möjligt att i sin
helhet hänföra ett visst ämnesområde till antingen det ena eller det andra lagområdet. Tvärtom
har många ämnen förgreningar inom båda lagområdena. Som ett belysande exempel på det kan
nämnas redovisningsrätten, vars regler ömsom har privaträttslig och ömsom offentligrättslig
karaktär och således – som den kommande framställningen kommer att utvisa – hör till skilda
lagområden. Se därom Bjuvberg, Jan, Är finansinspektionens föreskriftsmakt grundlagsenlig?,
Regeringsformen 40 år 1974–2014, Iustus, Uppsala, 2014, s. 187 ff. För att redogörelsen ska
bli någorlunda överblickbar baseras tudelningen i detta och följande avsnitt på en bedömning
av vilken kategori som vart och ett av ämnesområdena till övervägande del får sägas tillhöra.
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angivna samhälleliga värden m.m. och, med några undantag (se 2.3.3), i form
av en lag (jfr RF 2 kap. 20–24 §§).95
Den andra kategorin är regler som berör enskildas personliga ställning och
deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes (RF 8 kap. 2 § 1 p.).
Med undantag för en starkt kringskuren befogenhet för riksdagen att lämna
över till regeringen att meddela föreskrifter om anstånd med att fullgöra vissa
förpliktelser (s.k. moratorium, se 2.3.3), innehåller grundlagarna nämligen
inte några delegationsstadganden som relaterar till det ämnesområdet. Innan
2010 års ändringar i regeringsformen angavs det explicit i lagrummet vilka
slag av regler som närmare åsyftades, bl.a. bestämmelser om medborgarskap,
rätten till släktnamn, äktenskap, föräldraskap, arv, testamente, familjeförhållanden i övrigt, rätten till fast och lös egendom samt föreskrifter om avtal,
bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser. För att öka tydligheten i grundlagen togs denna exemplifiering bort i den omarbetade grundlagstexten, men
någon saklig ändring var inte avsedd.96 Vad det handlar om är alltså i princip
vad som brukar betecknas som privat- eller civilrättsliga regler.
Den tredje kategorin är bestämmelser om trossamfund (RF 8 kap. 2 § 4 p.),
ett ämnesområde som inte heller det kan bli föremål för delegation. Grundlagsbestämmelsen tillkom i sin nuvarande form i samband med att Svenska
kyrkan skiljdes från staten och blev ett eget självständigt rättssubjekt år 2000,
och kan sägas utgöra en specialregel i förhållande till den nyss behandlade
generella regleringen om enskildas personliga ställning m.m. Enligt lagmotiven gäller den dock bara bestämmelser som tar sikte just på trossamfunden
som sådana. Avsikten var nämligen att få till stånd ett konstitutionellt skydd
för den särskilda verksamhet som dessa bedriver utan att trossamfunden därigenom gavs en rättslig särställning i några andra hänseenden.97
95

Det kan noteras att det, åtminstone i detalj, råder olika uppfattningar om vad som egentligen
utgör en begränsning av en fri- och rättighet. I rättspraxis har det, med hänvisning till motiven
till regeringsformen, intagits en tämligen restriktiv hållning till vad som konstituerar en sådan,
se SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter, s. 104 och prop. 1975/76:209 om ändring i
regeringsformen, s. 153 f. samt t.ex. NJA 1982 s. 621, RÅ 1986 ref. 108, AD 1986 nr 11 och
AD 1995 nr 122. Det har mötts av en del kritik i den juridiska litteraturen, i vilken det har gjorts
gällande att regler om rättigheter snarare borde tolkas generöst till den enskildes fördel, se t.ex.
Nergelius, Joakim, Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv,
Norstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 582 f.; Bull, Thomas, Mötes- och demonstrationsfriheten.
En statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige,
Tyskland och USA, Iustus, Uppsala, 1997, s. 424 ff.; Cameron, Iain, Vad är en begränsning av
en rättighet?, Åhman, Karin (red.), Regeringsformen 40 år 1974–2014, Iustus, Uppsala, 2014,
s. 165 ff. samt Åhman, Karin, 2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter – en jämförelse, SvJT 2016 s. 460 ff.
96
Se prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 270.
97
Se prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden – grundlagsfrågor, s. 10 ff. Det kan nämnas
att regler om trossamfund dock har fått ett starkare skydd än lagar i allmänheten genom att det
förskrivs att samma ordning som gäller vid ändring i huvudbestämmelserna i riksdagsordningen
också ska tillämpas vid ändring av bestämmelser om trossamfund (RF 8 kap. 18 § 1 st. 2 men.).
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Den fjärde kategorin är föreskrifter i vad som kan betecknas som kvalificerade statsrättsliga angelägenheter som t.ex. om stiftande av grundlag, val till
riksdagen och Europaparlamentet, riksdagsarbetet, folkomröstning i hela riket
och valutapolitiken (RF 3 kap. 13 §, 4 kap. 14 §, 8 kap. 2 § 5–6 pp., 14, 17 §§
och 9 kap. 12–14 §§). Att grundlagarna inte medger delegation till regeringen
eller något annat samhällsorgan i dessa frågor är förstås självklart.
Den femte och sista kategorin utgörs av bestämmelser om domstolarna och
den rättskipande verksamheten. I regeringsformen stadgas nämligen att regler
om sådant som t.ex. domstolarnas rättskipningsuppgifter, huvuddragen i deras
organisation och föreskrifter om rättegången vid dem m.m. ska meddelas i lag
(RF 11 kap. 2 §) samtidigt som det inte lämnas några möjligheter att överlåta
normgivningen till andra samhällsorgan. Detsamma gäller för bestämmelser i
anslutande ämnen som t.ex. om inrättande av specialdomstolar, om grunderna
för förfarandet vid utnämningen av ordinarie domare och om att tvister mellan
enskilda i rättsliga spörsmål ska avgöras av andra myndigheter än domstolar
(RF 11 kap. 1 och 5–6 §§).

2.3.3 Det delegerbara lagområdet
Till det delegerbara lagområdet hör, som tidigare har nämnts (se 2.3.1), sådana
angelägenheter inom dess primärområde som riksdagen kan överlåta till andra
organ, i första hand regeringen, att reglera. Två vida ämnesområden dominerar
lagområdet: betungande offentlig rätt och kommunalrätt. Beträffande dessa tu
lämnas nämligen riksdagen, med undantag för vissa specifika ämnen som t.ex.
skatt och fängelsestraff, en generell möjlighet att delegera sin föreskriftsmakt
till regeringen (RF 8 kap. 2 § 2–3 pp. jfr med 3 § 1 st.).98 Därtill omfattar
området även fem andra ämneskategorier, bl.a. regler kring moratorium. I det
följande ska framställningen framförallt att uppehålla sig vid de två första, inte
98

Denna lagtekniska konstruktion infördes i samband med 2010 års grundlagsreform och skiljer
sig, kan det noteras, väsentligt från den som innan dess fanns i regeringsformen, vilken istället
var uppbyggd så att de ämnen inom vilka delegation var tillåten räknades upp. Skälet till att
den ordningen utmönstrades var främst att den hade vållat besvär i den praktiska tillämpningen.
Bl.a. fick regeringen vid flera tillfällen kritik av Lagrådet för att den, synbarligen i syfte att
upprätthålla en effektiv och smidig lagstiftningsprocess, hade försökt att ”pressa in” en viss
angelägenhet under något av de uppräknade områdena, se prop. 2009/10:80 En reformerad
grundlag, s. 221 f. och t.ex. prop. 2008/09:132 Fingeravtryck i pass, s. 29. Den höga detaljeringsgraden i uppräkningen gjorde det vidare nödvändigt med återkommande grundlagsändringar. Som exempel kan nämnas ämnet ”kulturmiljö”, som lades till i grundlagen först en bit
in på 2000-talet sedan Håkan Strömberg och, lite senare, Kulturarvsutredningen hade upptäckt
att detta ämnesområde saknades i uppräkningen, se Strömberg, Håkan, Några kommentarer till
ordningslagen, FT 1994 s. 1 ff. samt SOU 1996:128 Skyddet av kulturmiljön. En översyn av
kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och
ortnamn, s. 280 ff. och prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.,
s. 45 ff. Se vidare avsnitt 5.2.3.
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minst av det skälet att det – som det kommer att visa sig (se 2.3.5) – främst är
företeelser inom dessa ämnesområden som i sin tur kan delegeras vidare till
statliga förvaltningsmyndigheter och kommuner att normera i riksdagens och
regeringens ställe. Som tidigare har aviserats (se 2.3.2) kommer därvid även
de undantag som gäller för skatt, exekution och annan rättsverkan av brott än
böter att undersökas. Avslutningsvis kommer något kort att sägas om de fem
andra ämneskategorierna som, definitionsmässigt, hör till området.
Enligt regeringsformen är det betungande offentlig rätt om reglerna ifråga
tar sikte på förhållandet mellan enskilda och det allmänna, under förutsättning
att de innebär skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas
personliga eller ekonomiska förhållanden (RF 8 kap. 2 § 2 p.). Innan 2010 års
ändringar tillhandahöll grundlagstexten några vägledande exempel på när så
kunde anses vara fallet. Dessa typfall, vilka bl.a. var föreskrifter om brott och
rättsverkan av brott, om skatt till staten samt om rekvisition eller annat sådant
förfogande, var emellertid delvis missvisande såtillvida att stadgandet i realiteten hade – och alltjämt har – större räckvidd än vad dessa gav uttryck för.99
Så anses t.ex. begreppet ”ingrepp” inte enbart relatera till så allvarliga åtgärder
som straff, förverkande och rekvisition, vilket exemplen ger intrycket av, utan
avser intrång av det allmänna i den enskilda rättssfären mera allmänt. Och när
det gäller ”skyldigheter” i förhållande till det allmänna så går det ju onekligen
att tänka sig många slag av sådana vid sidan av åliggandet att erlägga skatt till
staten. Att det är fråga om ingrepp och skyldigheter är inte heller, vilket man
också kan förledas att tro, nödvändigtvis liktydigt med att föreskrifterna alltid
måste vara till nackdel för den enskilde; Tvärtom tar grundlagsstadgandet inte
enbart sikte på inskränkningar i den ursprungliga sfären av faktisk och rättslig
handlingsfrihet, utan även på bestämmelser som begränsar tidigare åtgärder
av det slaget och som således på sätt och vis kan sägas förbättra den enskildes
ställning (se t.ex. RÅ 2002 ref. 8, RÅ 2006 not. 44 och HFD 2013 ref. 37).100
Det andra stora ämnesområdet är, som nyss nämndes, kommunalrätt, vilket
det enligt grundlagen är fråga om då reglerna rör grunderna för kommunernas
organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen
samt kommunernas befogenheter i övrigt och deras åligganden (RF 8 kap. 2 §
3 p. jfr med 3 § 1 st.). Det bör emellertid noteras att det, såvitt gäller regler om
organisation, verksamhet och beskattning, just bara är grunderna som omfattas

99

Se Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 73.
100
Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 210 och s. 301. Se också Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt
1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 74 f. och Essen, Ulrik
von, Delegation av föreskriftsrätt, FT 2009 s. 117 ff. Utanför stadgandets tillämpningsområde
faller dock sådana, bör det kanske förtydligas, offentligrättsliga föreskrifter som till sin karaktär
är helt gynnande eller neutrala, vilka i stället hör till regeringens restkompetens (se 2.3.4).
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av lagkravet och som alltså hör till det primära lagområdet (jfr 2.3.1).101 Någon
motsvarande distinktion mellan grunder och detaljföreskrifter stadgas däremot
inte i det andra ledet i bestämmelsen, d.v.s. när det gäller kommunernas skyldigheter och befogenheter i övrigt, varför dessa i sin helhet faller inom det
delegerbara lagområdet.
Mot bakgrund av vad som ovan har sagts står det klart att lokala ordningsföreskrifter, vilka genomgående är sanktionerade med straffansvar och således
utgör föreskrifter om brott (jfr BrB 1 kap. 1 §), är betungande offentligrättsliga
bestämmelser. Så har saken också unisont kommit att uppfattas i samtliga de
skilda lagstiftningsärenden varigenom det inrättats en möjlighet att meddela
lokala ordningsföreskrifter.102 Det kan emellertid noteras att i den mån ett bemyndigande från riksdagen till regeringen medger att den senare i sin tur får
delegera sin kompetens vidare till kommunerna, torde det även kunna sägas
beröra kommunernas skyldigheter och befogenheter i övrigt och i sådana fall
är det ju – strängt taget – också fråga om kommunalrättsliga regler (se ovan).
Eftersom båda kategorierna tillhör det delegerbara lagområdet så har det dock
inte någon direkt betydelse för möjligheten att lämna vidare föreskriftsmakten
till andra samhällsorgan.
Som ovan visats så finns det alltså vidsträckta möjligheter för riksdagen att
överlåta sin normgivningsmakt till andra samhällsorgan inom ämnesområdena
betungande offentlig rätt och kommunalrätt. Tre specifika delämnen är dock,
som tidigare har nämnts (se ovan och 2.3.2), undantagna från möjligheten till
delegation. Dessa får sålunda bara normeras av riksdagen själv. Det första är
bestämmelser om annan rättsverkan av brott än böter (RF 8 kap. 3 § 1 p.). Att
delegation av föreskriftsmakt som innefattar fängelse inte är tillåten framgår
visserligen redan – åtminstone indirekt – av skyddet mot frihetsberövanden
utan stöd i lag (RF 2 kap. 8 § jfr med 20 §, jfr 2.3.2), men genom den aktuella
bestämmelsen hindras riksdagen därutöver också från att lämna ifrån sig rätten
att föreskriva sådana påföljder som t.ex. villkorlig dom, förverkande av egendom och företagsbot (jfr BrB 1 kap. 3 och 8 §§).103 Så länge påföljden stannar
101

Eftersom detaljbestämmelser sålunda, motsatsvis, faller utanför det primära lagområdet kan
regeringen i princip besluta sådana med stöd av restkompetensen (se 2.3.4). Kompetensfördelningen mellan å ena sidan regeringen och å andra sidan kommunerna själva när det gäller dylika
detaljregler är delvis oklar, men enligt förarbetena till regeringsformen förväntas regeringen
iaktta den återhållsamhet kring normgivningen som är påkallad med hänsyn till den kommunala
självstyrelsen, se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform
och ny riksdagsordning m.m., s. 306; SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 559 och prop.
2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 222 f.
102
Se t.ex. prop. 1974:166 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237) m.m., s. 116 f.; prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 43; SOU 1999:42 Ny luftfartslag, s. 239 f. och prop. 2001/02:72 Ändringar i
regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 45 ff.
103
Förbudet mot att överlämna till regeringen att föreskriva annan rättsverkan av brott än böter
innebär dock inte, vilket är viktigt att påpeka till förekommande av felslut, att förordningar bara
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vid böter finns det däremot – som den aktuella bestämmelsen är utformad –
inte några grundlagshinder mot att riksdagen lämnar över till andra organ att
besluta straffrättsliga regler.104 Som kommer att visas har det dock inte ansetts
vara lämpligt att förvaltningsmyndigheter och kommuner inlåter sig på sådan
verksamhet (se 2.3.5). Istället begagnas s.k. blankettstraffbud (se 2.3.6).
Det andra ämnet som är undantaget är regler om skatt, utom i de fall då det
är fråga om tull på införsel av varor (RF 8 kap. 3 § 2 p.). Huvudregeln förklaras
av att det är en sedan länge rådande princip att skatteangelägenheter hanteras
av riksdagen ensam (jfr t.ex. RF 1 kap. 4 § 2 st.).105 När det gäller importtullar
är det däremot i regel fråga om ganska okontroversiella bestämmelser, främst
motiverade av handels- eller penningpolitiska skäl, varför det inte har ansetts
föreligga samma skäl att reservera dessa beslut för riksdagen.106 Det bör i det
sammanhanget påpekas att, till skillnad från när det gäller skatt, är delegation
däremot som utgångspunkt alltid möjlig i fråga om offentligrättsliga avgifter.
Huruvida en pålaga är att karaktärisera som en skatt eller som en avgift kan
således vara helt avgörande för riksdagens möjligheter att delegera föreskriftsrätten till andra samhällsorgan.107
kan sanktioneras med penningstraff. Tvärtom ger regeringsformen uttryckligen riksdagen rätt
att, i samband med att den bemyndigar regeringen att meddela regler i ett ämne, även föreskriva
annan rättsverkan – t.ex. fängelsestraff eller förverkande – för överträdelse av de bestämmelser
som regeringen meddelar med stöd av bemyndigandet (RF 8 kap. 3 § 2 st.). Användningen av
sådana s.k. blankettstraffbud är sedan lång tid tillbaka mycket utbredd, se prop. 1973:90 Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 314 f.
Bruket av blankettstraffbud har ibland satts i fråga, men det gäller framförallt i sådana fall när
den sanktionerade gärningen inte har beskrivs i en regeringsförordning utan, efter subdelegation,
i bestämmelser på den lägsta konstitutionella nivån, d.v.s. i föreskrifter från en statlig förvaltningsmyndighet eller en kommun. Denna speciella straffrättsliga konstruktion kommer därför
att förbigås i detta sammanhang men återvändas till i samband med att möjligheterna att överlåta
normgivningsmakt till sådana organ behandlas nedan (se 2.3.6).
104
Se t.ex. prop. 1975:8 Regeringens proposition om följdlagstiftning med anledning av den nya
regeringsformens bestämmelser om normgivning, s. 45. Se även Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 82 f.
105
Se prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 226.
106
Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 215.
107
Enligt den gängse definitionen är skillnaden mellan dessa tu att en skatt är ett tvångsbidrag
till det allmänna utan någon annan motprestation än att det används för det allmännas verksamhet, medan en avgift är något som erläggs för en viss specifik prestation. Därutöver anses en
avgift vara för handen när det är frågan om pålagor som tas ut i näringsreglerande syfte, förutsatt
att dessa i sin helhet tillförs näringsgrenen ifråga, samt då det handlar om tillsyns- och kontrollavgifter som tas ut av dem vars verksamhet prövas eller är föremål för tillsynen. I praktiken är
gränsen mellan skatter och avgifter inte sällan ganska flytande, se t.ex. SOU 1963:17 Sveriges
statsskick, del II, s. 366 och s. 374; prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny
regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 213 ff. och s. 302; prop. 1978/79:170 med förslag till lag om finansbolag m.m., s. 131 ff.; prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade
organismer, s. 162 f.; prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift, s. 13 f.; prop. 1997/98:45
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Det tredje delämnet som riksdagen inte får befria sig från genom delegation
är exekutionsrätt (RF 8 kap. 3 § 3 p.). Bestämmelser kring sådant som konkurs
och utsökning hör alltså också till det obligatoriska lagområdet.
Som nämndes i inledningen till avsnittet finns det, vid sidan av betungande
offentlig rätt och kommunalrätt, också fem ytterligare ämnen i vilka riksdagen
får delegera sin normgivningsmakt till andra samhällsorgan. Det första av dem
är föreskrifter om moratorium, d.v.s. om anstånd med att fullgöra en viss typ
av förpliktelser (RF 8 kap. 4 §). Det andra är bestämmelser om när en viss lag
ska träda i kraft m.m. (RF 8 kap. 5 §). Det tredje är regler om skatt som syftar
till att reglera trafikförhållandena i en kommun (RF 8 kap. 9 § 2 p.) och det
fjärde är föreskrifter kring Riksbanken samt riksdagens och dess myndigheters
interna förhållanden (RF 8 kap. 13 §). Det femte och sista ämnet, slutligen, är
regler om begränsningar av mötes- och demonstrationsfriheterna med hänsyn
till rikets säkerhet eller för att motverka farsot (RF 2 kap. 20 § 2 st.).108 Inget
av dessa fem specialämnen har dock, som lätt inses, någon praktisk betydelse
när det gäller möjligheterna att utrusta andra organ med befogenhet att besluta
lokala ordningsföreskrifter.

2.3.4 Det primära förordningsområdet
Som nämndes när grundlagsmodellen för normgivningsmaktens fördelning
presenterades ovan, har regeringen också en egen direkt på regeringsformen
grundad föreskriftsmakt (se 2.3.1). Med stöd av den får regeringen dels besluta
bestämmelser om verkställighet av lag (s.k. verkställighetsföreskrifter), dels
meddela föreskrifter som inte enligt grundlagarna måste beslutas av riksdagen
(RF 8 kap. 7 § 1 st.). Med det förstnämnda – verkställighetsföreskrifter – avses
främst tillämpningsregler av rent administrativ karaktär, men i viss begränsad
utsträckning anses det också vara tillåtet att genom sådana komplettera en lag
Miljöbalk, del II, s. 286 ff.; prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning, s. 67 f. och
s. 102 f.; prop. 2001/02:31 Avgasrening m.m., s. 135 f.; prop. 2003/04:145 Trängselskatt, s. 34
ff. och s. 159 f.; SOU 2007:96 Avgifter, s. 28 ff.; prop. 2007/08:166 Nytt avgiftssystem för
finansiering av inspektionen för strategiska produkter, s. 17 ff. och s. 35 f.; prop. 2009/10:30
Stabilitetsavgift, s. 20 samt Ds 2013:24 Ersättning för polisbevakning, s. 44 ff. Se även NJA
1980 s. 718, RÅ 1991 ref. 87 och HFD 2013 ref. 30. I den juridiska litteraturen har saken bl.a.
uppmärksammats i Westerberg, Ole, Skatter och avgifter, FT 1982 s. 1 ff.; Leidhammar, Börje,
Gränsdragning mellan skatt och avgift inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde, SN
2001 s. 193 ff.; Eliasson, Marianne, Fördelningen av normgivningskompetens eller ”…det här
med bemyndiganden”, Eliason, Marianne, Regner, Göran & Vogel, Hans-Heinrich (utg.), Festskrift till Rune Lavin, Juristförlaget i Lund, Lund, 2006, s. 65 och Fall, Johan, Arbetsgivaravgifter – skatt eller avgift?, SN 2010 s. 842 ff. För detta arbetes vidkommande saknas det dock
skäl att närmare än så gå in på denna gränsdragning.
108
För en utförlig presentation av dessa ämnen, se t.ex. Warnling Conradsson, Wiweka, Bernitz,
Hedvig, Sandström, Lena & Åhman, Karin, Statsrättens grunder, 6 uppl., Norstedts Juridik,
Stockholm, 2018, s. 235 ff.

43

i materiellt hänseende.109 Regeringens rätt att besluta regler om verkställighet
är inte begränsad till vissa ämnesområden, utan gäller inom hela det primära
lagområdet inklusive den obligatoriska delen (jfr 2.3.1). Användningen av
verkställighetsbestämmelser har emellertid ansetts så långt som möjligt böra
undvikas beträffande civilrättsliga angelägenheter och när det gäller centrala
straffrättsliga föreskrifter.110
Bakom den andra satsen döljer sig regeringens restkompetens. Denna del
av förordningsmakten är alltså i princip negativt definierad på så sätt att den
omfattar alla ämnesområden som faller utanför det primära lagområdet, såväl
den obligatoriska som den delegerbara delen (se 2.3.2 och 2.3.3). En kategori
sådana bestämmelser är offentligrättsliga föreskrifter som inte rör förhållandet
mellan enskilda och det allmänna, utan snarare har myndighetsintern natur.
Som exempel kan nämnas reglerna i myndighetsförordningen (2007:515) [cit.
MyndF], vilka, i alla fall till övervägande del, handlar om myndigheternas inre
organisation och arbetssätt. En annan kategori är föreskrifter som i och för sig
avser förhållandet mellan enskilda och det allmänna, men som till sin karaktär
inte är betungande utan tvärtom gynnande eller neutrala. Som exempel faller
stora stycken av de offentliga bidragssystemen som utgångspunkt inom denna
regeringens egna sfär.111
Två generella undantag gäller dock för den nyss presenterade kompetensen.
För det första får regeringen vara sig använda verkställighetsföreskrifter eller
sin restkompetens för att meddela regler om riksdagen eller dess myndigheter
och för det andra får restkompetensen inte heller användas för att normera den
kommunala beskattningen (RF 8 kap. 7 § 2 st.).
Som har framgått är det sålunda uteslutet att regeringen använder sig av sin
egen, direkt på regeringsformen grundande, föreskriftsmakt för att meddela,
eller delegera till underlydande organ att meddela, lokala ordningsföreskrifter.
109

Sådana föreskrifter får dock, som det brukar uttryckas, inte innehålla något ”väsentligt nytt”,
d.v.s. inrymma något som uppfattas som ytterligare skyldigheter för enskilda eller som gör nya
ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, se t.ex. prop. 1973:90 Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 211; prop.
1976/77:123 med förslag till konsumentkreditlag m.m., s. 372 och KU 1980/81:25 Betänkande
med anledning av granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning, s. 129 f. samt RÅ 1988 ref. 146; RÅ 1996 ref. 5, RÅ 2002 ref. 98, RÅ 2005 ref. 39, RÅ
2010 ref. 88, HFD 2013 ref. 37, HFD 2014 ref. 72, HFD 2014 ref. 81 och HFD 2017 ref. 18.
Se även Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 129 ff.; Essen, Ulrik von, Delegation av föreskriftsrätt, FT 2009
s. 117 ff. samt Lebeck, Carl, Verkställighetsföreskrifter – något om den verkställande maktens
självständiga normgivningsmakt enligt RF, FT 2012 s. 357 ff.
110
Se t.ex. prop. 1986/87:166 om ny tullagstiftning m.m., s. 239 och SOU 2008:42 Normgivningsmakten, s. 37.
111
Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 210 f. och SOU 2008:42 Normgivningsmakten, s. 38 f. Se även Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund,
Lund, 1999, s. 153 ff.
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2.3.5 Det möjliga föreskriftsområdet; Om delegation till
statliga förvaltningsmyndigheter och kommuner
Som påpekades redan i inledningen till framställningen (se 1.1) så har vare sig
statliga förvaltningsmyndigheter eller kommuner förlänats någon egen, direkt
på regeringsformen grundad, rätt att besluta föreskrifter, men kan utrustas med
sådana maktbefogenheter genom att riksdagen eller regeringen delegerar delar
av sin normgivningsmakt till dem. Det får, enligt regeringsformen, ske i fyra
olika fall. Inledningsvis kommer denna kvartett av delegationsgrunder kort att
presenteras. Därefter riktas fokus mot den av grunderna som relevant just för
lokala ordningsföreskrifter, närmare bestämt RF 8 kap. 10 §, varvid det bl.a.
ska analyseras hur denna bestämmelse är beskaffad och vilka gränser som den
möjligen ställer upp, eller anses ställa upp, i fråga om vad som får lämnas över
till lägre samhällsorgan att reglera. Men först ska det alltså, som sagt, sägas
något om var och en av de skilda grunder på vilka statliga myndigheter och
kommuner får utrustas med normgivningsmakt.
För det första får riksdagen bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter
om betungande offentligrättsliga avgifter och beträffande skatt som syftar till
att reglera trafikförhållandena i kommunen (RF 8 kap. 9 §). Stadgandet ger
alltså riksdagen möjlighet att överlåta till kommunerna att besluta kring sådant
som t.ex. sotningsavgifter, renhållningsavgifter, parkeringsavgifter och s.k.
trängselskatter.112 Föreskrifter av nämnda slag förutsätter ju i allmänhet en så
detaljerad geografisk kännedom att de hanteras bäst på lokal nivå, varför det
helt enkelt har ansetts mest ändamålsenligt att möjliggöra delegation direkt till
kommunerna i fråga om dessa.113
För det andra får riksdagen uppdra åt Riksbanken att meddela föreskrifter
inom bankens ansvarsområde och i fråga om dess uppgift att främja ett säkert
och effektivt betalningsväsende samt bemyndiga riksdagens myndigheter i
övrigt att meddela föreskrifter som avser förhållandena inom riksdagen eller
inom dess myndigheter (RF 8 kap. 13 §). Genom grundlagsregeln öppnas det
sålunda upp en möjlighet för riksdagen att lämna över till Riksbanken att meddela föreskrifter om sådant som t.ex. utformningen av rikets sedlar och mynt
samt att bemyndiga Riksdagsförvaltningen eller någon annan underlydande
112

Se t.ex. Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne & Regner,
Göran, Grundlagarna. Regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, 3 uppl.,
Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 401.
113
Se SOU 1972:15 Ny regeringsform, ny riksdagsordning, s. 111 f.; prop. 1973:90 Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 305 f.;
SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 562 f. och s. 778 samt prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 228 och s. 272. Se också SOU 2006:109 Ett enhetligt sanktionssystem för
felparkering, s. 128 f.; SOU 2003:61 Trängselavgifter, s. 101 f. och prop. 2003/04:145 Trängselskatt, s. 32 f. Det är alltså, kan det noteras, här delvis fråga om ett av praktiska skäl påkallat
undantag från den grundläggande principen om riksdagens exklusiva normgivningskompetens
på skatteområdet (se 2.3.3).
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myndighet att utfärda personaladministrativa föreskrifter och andra regler
med bäring på den inre verksamheten vid riksdagen.114
För det tredje får regeringen befullmäktiga en myndighet under regeringen
eller någon av riksdagens myndigheter att meddela regler kring verkställighet
av lag och andra bestämmelser som inte enligt grundlagarna måste meddelas
av riksdagen (RF 8 kap. 11 § jfr med 7 §). Vad som är för handen är alltså en
möjlighet för regeringen att delegera sin direkt på regeringsformen grundade
befogenhet att besluta verkställighetsföreskrifter och föreskrifter med stöd av
restkompetensen (se 2.3.4) till underlydande myndigheter eller till riksdagens
myndigheter.115 Riksdagsmyndigheterna får emellertid inte ges rätt att besluta
bestämmelser om sina interna förhållanden och inte heller om förhållandena
inom riksdagen (RF 8 kap. 11 § 2 men.), utan den befogenheten måste alltjämt
delegeras till dem från riksdagen (jfr RF 8 kap. 13 §).
Som delvis redan tidigare har konstaterats (se 2.3.3 och 2.3.4) så ger inget
av de tre hittills behandlade grundlagsstadgandena stöd för att utrusta statliga
förvaltningsmyndigheter eller kommuner med en befogenhet att besluta lokala
ordningsföreskrifter. Det gör däremot det fjärde, som stadgar att om riksdagen
med stöd av RF 8 kap. bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter i ett
visst ämne så kan riksdagen också medge att regeringen i sin tur får överlämna
till en förvaltningsmyndighet eller en kommun att besluta föreskrifter i ämnet
(RF 8 kap. 10 §). Genom den bestämmelsen öppnas det alltså upp en möjlighet
för riksdagen att lämna över sin föreskriftsmakt inom praktiskt taget hela det
delegerbara lagområdet – inklusive betungande offentlig rätt (se 2.3.3) – till
statliga förvaltningsmyndigheter och kommuner. Till skillnad från de tidigare
presenterade delegationsgrunderna är det emellertid i detta fall inte fråga om
en överlåtelse i ett rakt led direkt från riksdagen eller regeringen till de lägre
samhällsorganen, utan om en rätt för regeringen att, med riksdagens tillåtelse,
vidaredelegera – eller, som det ofta benämns, subdelegera – den föreskriftsrätt

114

Se bet. 1990/91:KU20 Vissa normgivningsfrågor rörande riksbanken m.m., s. 10 f.; bet.
2001/02:KU13 Författningsfrågor m.m., s. 9 ff.; SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 779
och prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 273.
115
Att regeringen har fått möjlighet att delegera normgivningsmakt till myndigheter som lyder
under riksdagen kan framstå som en besynnerlig ordning; Varför denna omväg via regeringen?
Den lagtekniska lösningen har emellertid sin förklaring i att grundlagslagstiftaren å ena sidan
har önskat att tillskapa en möjlighet för Riksbanken att meddela verkställighetsföreskrifter till
lagar på bankens verksamhetsområde, men å andra sidan har velat förebygga normkonflikter
med liknande bestämmelser från regeringen eller myndigheter under regeringen. Genom att låta
alla verkställighetsregler utgå från regeringen, istället för från både riksdagen och regeringen,
så undviks ett system med parallella ordningar där två skilda organ på samma normhierarkiska
nivå – t.ex. såväl Riksbanken som en förvaltningsmyndighet under regeringen – skulle kunna
tänkas ha befogenhet att reglera samma sak, se bet. 1990/91:KU20 Vissa normgivningsfrågor
rörande riksbanken m.m., s. 6 f.
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som den själv via delegation erhållit från riksdagen. Det är alltså, om man så
vill, frågan om en tvåstegsdelegation.116
I motsats till övriga delegationsgrunder anges det inte heller några förbehåll
med avseende på vilka ämnen som får bli föremål för delegation med stöd av
bestämmelsen. Det innebär att om det är tillåtet för riksdagen att delegera sin
föreskriftsmakt i ett visst ämne till regeringen, så är det i princip också tillåtet
för regeringen att i sin tur lämna den vidare till en förvaltningsmyndighet eller
en kommun. Eftersom rätten till vidaredelegation, enligt den avfattning som
lagrummet har fått, förutsätter ett föregående medgivande därtill av riksdagen,
kan emellertid riksdagen i varje enskilt lagstiftningsärende begränsa rätten för
regeringen att skicka vidare kompetensen såsom den finner det lämpligt.117
116

Denna, som det kan synas, lite besynnerliga ordning för kompetensöverföring motiverades,
såvitt gäller de statliga förvaltningsmyndigheterna, i motiven till regeringsformen med att den
mest rationella funktionsfördelningen måste vara att dessa får sin kompetens från regeringen,
som de lyder under, och inte från riksdagshåll, se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med
förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 319. När det gäller kommunerna
var det däremot, kan det konstateras, ingalunda givet under det utredningsarbete som föregick
1974 års regeringsform att dessa överhuvudtaget skulle kunna förlänas någon normgivningsmakt inom det delegerbara lagområdet; Tvärtom förespråkade t.ex. Grundlagberedningen i sitt
slutbetänkande att subdelegation inom den aktuella sfären bara skulle få ske till myndigheter
under regeringen, se SOU 1972:15 Ny regeringsform, ny riksdagsordning, s. 23 f. och s. 161 f.
I den efterföljande propositionen var emellertid departementschefen av motsatt uppfattning och
ansåg att det även borde vara tillåtet med vidaredelegation till en kommun. Ett vägande skäl för
det verkar ha varit att bibehålla rätten för kommunerna att besluta lokal ordningsstadgor, hamnordningar och hälsovårdsordningar, se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 319. Eftersom de lokala samhällsorganens
kompetens i det avseendet redan sedan tidigare vilade på normgivningsbemyndiganden från
Kungl. Maj:t (se 3.2), ansågs det därvidlag förmodligen inte som så främmande att kommunerna
också fortsättningsvis skulle komma att få sin föreskriftsmakt från regeringshåll.
117
En intressant fråga i detta sammanhang – låt vara något av ett sidospår – är om riksdagen, i
sitt medgivande till subdelegation, får bestämma till vilken statlig myndighet som regeringen får
lämna vidare föreskriftsmakten. Under lång tid ansågs det vara i sin ordning, se t.ex. Strömberg,
Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund,
Lund, 1999, s. 116. Under åren 2007–2009 framhöll dock Lagrådet i en rad yttranden att det
egentligen inte finns något stöd i regeringsformen för denna praktik och att det därför skulle
stämma bättre överens med ”regeringsformens principer” om bemyndiganden ges en sådan utformning att regeringen själv tillåts utse den myndighet som ska meddela regler i ämnet, se t.ex.
prop. 2007/08:17 Nikotinläkemedel i handeln, s. 89; prop. 2007/08:65 Genomförande av det
nya maskindirektivet m.m., s. 127 f. och prop. 2009/10:59 Ny myndighetsstruktur på transportområdet, s. 75. Se också Lavin, Rune, Lagrådet och den offentliga rätten 2007–2009, Iustus
förlag, Uppsala, 2009, s. 79 f. Mot den av Lagrådet förfäktade uppfattningen måste emellertid
invändas att förfarandet knappast heller strider mot regeringsformen och att riksdagen faktisk
– i egenskap av sin suveränitet som lagstiftare – har en principiell befogenhet att reglera vilket
ämne som helst, inklusive fördelningen av maktbefogenheter mellan de statliga myndigheterna
under regeringen (jfr RF 8 kap. 8 §). En annan sak är att tekniken med att ange en myndighets
namn i lagtext kan vara ytterligt opraktiskt eftersom det blir nödvändigt med en lagändring om
den utpekade myndigheten senare skulle läggas ner eller byta namn.
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Även regeringen själv kan givetvis välja att bara överlåta regelgivning i vissa
ämnen till de lägre samhällsorganen. I motiven till regeringsformen togs det i
själva verket för givet att regeringen normalt sett inte skulle vidarebefordra all
den normgivningsmakt som den erhållit från riksdagen till lägre organ, utan
bara valda delar. Så borde t.ex. statliga myndigheter, förklarades det, i allmänhet enbart ges i uppdrag att besluta föreskrifter som mera i detalj fyller ut vad
regeringen förordnat om. En något liberalare inställning förfäktades ifråga om
avgifter, för vilka det trots allt ansågs vara mest ändamålsenligt att lämna över
föreskriftsmakten i sin helhet till de lägre organen, medan tillskapandet av nya
straffbestämmelser (jfr 2.3.3), å andra sidan, enligt departementschefen aldrig
borde bli föremål för subdelegation.118
En annan angelägenhet inom det betungande offentligrättsliga området som
förmodligen – trots de vida delegationsmöjligheterna – också faller vid sidan
av vad de lägre samhällsorganen får befatta sig med är följaktligen inrättandet
av nya s.k. sanktionsavgifter, d.v.s. sådana ekonomiska sanktioner som påförs
en fysisk eller juridisk person i anledning av ett visst rättsstridigt agerande och
som tillfaller det allmänna. Dylika pålagor är förvisso stängt taget inte straff i
traditionell mening (jfr BrB 1 kap. 3 §), men i förarbeten och i den juridiska
litteraturen har det gjorts gällande att sådana ändå, men hänsyn till likheterna
med brottspåföljder, bör behandlas på samma sätt som bötesstraff.119 Eftersom
frambringandet av straffbestämmelser, som nyss visades, aldrig får bli föremål
för subdelegation, bör inte heller sanktionsavgifter kunna bli det. Vad som i
detta och föregående stycke sagts om straff och straffliknande bestämmelser
innebär att om överträdelser av myndighetsföreskrifter och kommunala regler
önskas kunna förenas med dylika sanktioner, måste de uppställas på annat håll
än i själva föreskriften. I praktiken sker det, som tidigare har nämnts (se 2.3.3),
genom en speciell lagteknisk konstruktion, s.k. blankettstraffbud, vilken läggs
fram i nästa avsnitt (se 2.3.6).
En begränsning i den nu föreliggande delegationsgrunden som är viktig att
notera är att den inte är tillämplig i samtliga fall i vilka riksdagen överlåter till
118

Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 320 och prop. 1975:8 Regeringens proposition om följdlagstiftning med
anledning av den nya regeringsformens bestämmelser om normgivning, s. 45.
119
Se prop. 1983/84:192 om sanktionsavgifter vid överträdelser av import- och exportregleringar, s. 44 och prop. 1993/94:68 Lagändringar på djurhälsoområdet, s. 25 och s. 71 ff. Se även
Zila, Josef, I stället för straff. Sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet, Juristförlaget, Stockholm, 1992, s. 86 ff.; Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter –
särskilt i näringsverksamhet, Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 115 ff. och Grundlagen och
”extra fiskeavgift”. Några reflektioner i anledning av ett JO-beslut, FT 1994 s. 83 ff.; Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund,
Lund, 1999, s. 81 f.; Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen. En kommentar, 3 uppl.,
Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 188 samt Warnling Conradsson, Wiweka, Bernitz, Hedvig,
Sandström, Lena & Åhman, Karin, Statsrättens grunder, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm,
2018, s. 241.
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regeringen att meddela föreskrifter utan, enligt sin avfattning, enbart om bemyndigandet sker ”enligt detta kapitel”, d.v.s. enligt RF 8 kap. Den citerade
frasen lades till i lagrummet år 1977 i syfte att tydliggöra att vidaredelegation
med stöd av detsamma inte är tillåten i fråga om de extraordinära befogenheter
på normgivningsområdet som regeringen kan utrustas med vid t.ex. krig och
krigsfara (jfr nuvarande RF 15 kap. 6 §).120 Som det är utformat skär emellertid
förbehållet inte bara av den möjligheten, utan också alla andra möjligheter att
tillämpa lagrummet i relation till delegationsbestämmelser utanför RF 8 kap.
Det är således inte möjligt att begagna sig av grundlagsstadgandet för att t.ex.
överlåta sådan fri- och rättighetsbegränsande normgivning som undantagsvis
faller inom det delegerbara lagområdet (jfr 2.3.3) vidare från regeringen till en
statlig förvaltningsmyndighet eller en kommun.121
Till sist ska det, till förkommande av felslut, betonas att regeringsformen
inte i något fall, vare sig enligt den nu aktuella delegationsgrunden eller någon
annan, medger att en statlig förvaltningsmyndighet eller en kommun i sin tur
får lämna den normgivningskompetens som den erhållit av regeringen vidare
till ett annat samhällsorgan eller till en enskild. Så har det t.ex. inte ansetts
vara tillåtet för en kommun att överlåta sin föreskriftsrätt i ett visst ämne till
ett s.k. kommunalförbund (se HFD 2013 ref. 80). Bildligt skulle det nyss sagda
kunna framställas så att de lägre samhällsorganen utgör normgivningsmaktens
definitiva slutstationer, vilka får angöras men aldrig passeras.

2.3.6 Användningen av blankettstraffbud
Som visades i föregående avsnitt (se 2.3.5) så finns det vidsträckta möjligheter
för riksdagen och regeringen att delegera sin normgivningsmakt till statliga
förvaltningsmyndigheter och kommuner, inte minst när det gäller betungande
offentlig rätt. Ett undantag utgör emellertid straffbestämmelser, vilka det inte
har ansetts vara lämpligt att lämna över till dylika organ att själva besluta. Det
innebär, som därvid också påpekades, att om överträdelser av föreskrifter från
statliga förvaltningsmyndigheter eller kommuner önskas kunna förenas med
120

Se prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen, s. 163 f.
Det bör i sammanhanget tilläggas att det möjligen inte råder full klarhet kring vad som gäller
i detta avseende. I ett annat avsnitt i den proposition som låg till grund för nu nämnda restriktion
framhöll nämligen regeringen att det alltjämt skulle vara möjligt att delegera sådan regelgivning
till lägre samhällsorgan med stöd av grundlagsstadgandet, se prop. 1975/76:209 om ändring i
regeringsformen, s. 151 f. Att sådan delegation är tillåten görs också gällande i två av lagkommentarerna till regeringsformen, se Holmberg, Erik, Stjernqvist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason,
Marianne & Regner, Göran, Grundlagarna. Regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, 3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 172 samt Eka, Anders, Hirschfeldt,
Johan, Jermsten, Henrik & Svahn Starrsjö, Kristina, Regeringsformen med kommentarer,
2 uppl., Karnov Group, Stockholm, 2018, s. 179 f. En sådan tolkning av RF 8 kap. 10 § är dock
svår – för att inte säga omöjlig – att förena med lagrummets ordalydelse. Se även 8.2.3.
121
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brottspåföljder, måste de uppställas på något annat håll än i själva föreskriften.
I detta avsnitt ska några stycken ägnas åt den lagtekniska specialkonstruktion
som brukar användas för det ändamålet, nämligen blankettstraffbud.
Konstruktionen med blankettstraffbud, som i lite olika skepnader begagnas
inom i stort sett hela det specialstraffrättsliga området, går i korthet ut på att
en brottsbeskrivning i en lag eller i en förordning fylls ut genom en hänvisning
till en eller flera andra regler.122 De senare kan befinna sig i samma författning
som själva straffbestämmelsen,123 eller i något helt annat regelverk som t.ex. i
föreskrifter från statliga förvaltningsmyndigheter eller kommuner. I det förra
fallet har användningen främst praktiska förtecken – riksdagen och regeringen
behöver inte ägna tid och energi åt att formulera detaljerade straffbud – medan
den i det senare fallet, som ovan anmärkts, kan vara nödvändig för att knyta
vissa rättsverkningar till överträdelser av föreskrifterna. Lagstiftningstekniken
har lång historisk tradition men grundlagsförankrades, åtminstone till viss del,
genom 1974 års regeringsform, i vilken det – för att undvika tvivel därom –
togs in ett stadgande om att riksdagen får föreskriva även annan rättsverkan
av brott än böter (jfr 2.3.3) för överträdelser av bestämmelser som regeringen
meddelar med stöd av ett bemyndigande (jfr nuvarande RF 8 kap. 3 § 2 st.).124
Under lång tid togs nämnda stadgande till intäkt för att det även var möjligt
att sanktionera föreskrifter på längre nivå med fängelse, något som Lagrådet
ibland godtog och ibland bedömde vara tveksamt125 men som i övrigt inte gav
upphov till särskilt många kommentarer i lagmotiv eller i den juridiska litteraturen.126 I ett avgörande år 2005 slog emellertid Högsta domstolen fast att
122

Se t.ex. Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 uppl.,
Iustus, Uppsala, 2013, s. 26 och s. 360 ff.
123
Se t.ex. 9 kap. 1 § strålskyddslagen (2018:396) och 9 kap. 2 § körkortslagen (1998:488).
124
Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 315 ff.
125
Se t.ex. prop. 1981/82:94 om transport av farligt gods, s. 261; prop. 1981/82:219 med förslag
till hälsoskyddslag m.m., s. 75 f. och prop. 1992/93:226 om en ny skogspolitik, s. 149. Se därom
även Regner, Göran, Lagprövning och blankettstraffstadganden – Några HD-fall, Eliason, Marianne, Regner, Göran & Vogel, Hans-Heinrich (utg.), Festskrift till Rune Lavin, Juristförlaget
i Lund, Lund, 2006, s. 236 f.
126
Ett undantag är dock Håkan Strömberg, som tidigt pekade på den konstitutionella tveksamheten i dylika stadganden, se Strömberg, Håkan, Några reflexioner om normgivningsmakten i
nya regeringsformen, FT 1976 s. 51 och Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform,
3 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 83 och s. 193 f. Gustav Petrén m.fl. synes däremot
inte ha uppfattat den typen av lagstiftning som oförenlig med grundlagen, se t.ex. Petrén, Gustaf
& Ragnemalm, Hans, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar, 12
uppl., Inst. för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 1980, s. 187 ff.; Holmberg, Erik,
Stjernqvist, Nils, Isberg, Magnus & Regner, Göran, Vår författning, 13 uppl., Norstedts Juridik,
Stockholm, 2003, s. 154 ff. och Asp, Petter, EU & straffrätten. Studier rörande den europeiska
integrationens betydelse för den svenska straffrätten, Iustus, Uppsala, 2002, s. 293 ff. Se även
SOU 2004:37 Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler, s. 130 ff., vari det fördes en
viss diskussion kring det dåvarande rättsläget.
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grundlagen inte kan anses medge att förvaltningsmyndigheter och kommuner
fyller ut blankettstraffbud med fängelse i straffskalan, i vart fall inte på så sätt
att den gärning som därigenom kriminaliseras helt eller i det väsentliga anges
i deras föreskrifter (se NJA 2005 s. 33). I skälen pekade domstolen på kravet
på lagform för alla frihetsberövanden (RF 2 kap. 8 §, se 2.3.2), vilket ansågs
ge uttryck för en huvudprincip om att straffregler med fängelse i straffskalan
ska utformas av riksdagen; Utan tydligt stöd i grundlagen bedömdes det därför
inte vara tillåtet att lämna vidare den uppgiften till lägre samhällsorgan.127
Någon motsvarande begränsning föreligger däremot inte för riksdagen när
det gäller att föreskriva förverkande av egendom som rättsverkan vid brott mot
bestämmelser på den lägsta normhierarkiska nivån. I tiden efter 2005 års mål
uppfattades visserligen situationen initialt så,128 men i ett mål några år senare
klargjorde Högsta domstolen att den typen av blankettsstadganden inte strider
mot regeringsformen (se NJA 2007 s. 918). Domstolen motiverade avgörandet
med att de två rättsliga situationerna inte var jämförbara, dels eftersom grundlagen inte ger något skydd mot förverkande av egendom på grund av brott,129
dels eftersom förverkande – till skillnad från fängelse – är en helt ekonomisk
påföljd och sålunda snarare att jämföra med böter.130
Det nu sagda kan för denna framställnings vidkommande sammanfattas så
att det inte är tillåtet för riksdagen att föreskriva fängelsestraff som påföljd för
överträdelser av lokala ordningsföreskrifter.131 Däremot är det, i vart fall ur ett
konstitutionellt perspektiv, möjligt att knyta förverkande av egendom till brott
mot sådana.
127

Se även SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 548 f. och s. 560 f. samt t.ex. NJA 2006
s. 293 I och II.
128
Se t.ex. prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, s. 39.
129
Se därom t.ex. SOU 1993:40 Fri- och rättighetsfrågor, del A, s. 47. Se även Bengtsson, Bertil,
Ersättning vid offentliga ingrepp 1. Egendomsskyddet enligt regeringsformen, Norstedts Juridik, Stockholm, 1986, s. 77 och s. 133.
130
Det synes däremot alltjämt vara oklart om andra rättsverkningar av brott, t.ex. företagsbot,
som anges i en lag får fyllas ut genom föreskrifter från en statlig förvaltningsmyndighet eller en
kommun, se Ds 2014:1 Gröna boken. Riktlinjer för författningsskrivning, s. 62.
131
Det kan dock noteras att Lagrådet i en serie yttranden år 2011–2012 gjorde gällande att varje
utfyllnad av ett fängelsestraffstadgande genom normer på myndighetsnivå inte nödvändigtvis
måste medföra att det blir grundlagsstridigt. Istället förordade Lagrådet att gränsen borde dras
med ledning av om föreskrifterna kan uppfattas som en del av själva straffbestämmelsen, alltså
utifrån om det i straffrättsligt hänseende fordras subjektiv täckning av det förhållandet att de
bakomliggande normerna överträds, se prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler
om kemikalier, s. 70 ff.; prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen, s. 70 ff. och prop.
2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald, s. 139 f. Argumentationen har visst stöd i ett avgörande
av Högsta domstolen år 2008 (se NJA 2008 s. 567), men Lagrådets synsätt har hittills inte fått
något synbart genomslag i t.ex. förarbeten. Sammankopplingen av kravet på uppsåtstäckning
och tillåtenheten av en viss lagstiftningsteknik har därtill mött kritik i den juridiska litteraturen,
se Asp, Petter, Håller den Victorska tesen? Om blankettstraffbud, normgivningsmakt och krav
på uppsåtstäckning, SvJT 2015 s. 370.
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2.4

Internationella åtaganden, rättsprinciper och
förvaltningspolitiska förväntningar

2.4.1 Sveriges internationella åtaganden
2.4.1.1 Medlemskapet i Europeiska unionen
Som inledningsvis nämndes utstakas normgivningsmaktens gränser numera
inte bara av regeringsformen och andra nationella regler, utan också genom
Sveriges överenskommelser med främmande stater och olika internationella
organisationer. Det mest utvecklade och djupgående samarbetet av nämnda
slag sker förstås inom ramen för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Samarbetets djup illustreras väl av det faktum att riksdagen, genom en särskild
lag, närmare bestämt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning
till Europeiska unionen, har avstått betydande delar av sin normgivningsmakt
till unionen och dess institutioner samt föreskrivit att hela det unionsrättsliga
regelverket ska gälla här i landet med den verkan som följer av fördragen.132
Överlåtelsen av makt till unionen och sammansmältningen av unionsrätten
och den svenska rätten har medfört att många av de företeelser som det tidigare ankom på svenska organ att reglera numera kan eller ska regleras genom
regler på unionsnivå. På dessa områden har unionsrätten företräde framför
nationella bestämmelser, vilket innebär att svenska föreskrifter som strider
mot unionsrätten inte får tillämpas och att nya nationella regler som är oförenliga med densamma inte får meddelas.133
Överlämnandet av föreskriftsmakt till Europeiska unionen innebär, som lätt
inses, att den i föregående avsnitt presenterade bilden avseende den offentliga
normgivningsmakten och dess fördelning (se 2.3) inte till fullo återspeglar det
faktiska läget. Att låta retuschera den med beaktande av både unionsfördragen
och de tusentals andra rättsakter som ingår i unionens regelverk på olika nivåer
låter sig emellertid knappast göras, åtminstone inte om bilden alltjämt ska vara
132

Den konstitutionella grunden för överlåtelsen av beslutanderätt finns, vilket väl kan vara på
plats att påpeka i en avhandling med statsrättsliga förtecken, i RF 10 kap. 6 §. Beträffande den
historiska framväxten av detta lagrum m.m., se t.ex. Lebeck, Carl, Konstitutionell reglering av
internationell delegation. Från ”EEC-paragrafen” till RF 10:5, FT 2009 s. 155 ff. och En ny
konstitutionell reglering av internationella relationer? Något om förändringarna i RF 10, FT
2010 s. 221 ff.
133
Se t.ex. SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 496 ff.; prop. 2009/10:80 En reformerad
grundlag, s. 193 f. och SOU 2010:68 Ny yttrandefrihetsgrundlag? s. 77 ff. Se även EU-domstolens välkända uttalanden i målen 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L., ECLI:EU:C:1964:66;
11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und
Futtermittel, ECLI:EU:C:1970:114 samt 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato mot
Simmenthal SpA, ECLI:EU:C:1978:49. Se även 103/88, Fratelli Costanzo SpA mot Comune di
Milano, ECLI:EU:C:1989:256.
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någorlunda begriplig. Det kan dock konstateras att inom det rättsliga område
som förevarande framställning i främsta rummet rör sig – politirätten – har
unionsmedlemskapets följdverkningar varit jämförelsevis milda, något som
naturligtvis hänger samman med det faktum att just upprätthållande av allmän
ordning och säkerhet i princip fortfarande ankommer på de enskilda medlemsstaterna (art. 4.2 i Fördraget om Europeiska unionen). Mot bakgrund av den
varierande flora av företeelser som i svensk rätt anses kunna regleras genom
lokala ordningsföreskrifter (se t.ex. 1.1) går det emellertid inte att helt avfärda
risken att sådana någon gång kan komma i konflikt med unionens regelverk. I
sådana fall ska den lokala föreskriften givetvis inte tillämpas (se 9.3).134
I sammanhanget bör även något sägas om Europeiska unionens stadga om
de grundläggande rättigheterna. Stadgan, som trädde i kraft år 2009, innehåller nämligen en omfattande katalog med rättigheter av inbördes vittskilda slag
som unionens institutioner, organ och byråer samt medlemsstaterna – varmed
inte bara avses medlemsstaternas centrala statsorgan utan också regionala och
lokala samhällsorgan – måste ta hänsyn till vid tillämpning av unionsrätten.
Som exempel kan nämnas väletablerade fri- och rättigheter som t.ex. rätten till
liv (art. 2) och yttrandefrihet (art. 11), men även angelägenheter av lite annan
karaktär som t.ex. rätten till rättvisa arbetsförhållanden (art. 31), rösträtt och
valbarhet till Europaparlamentet (art. 39) samt rätten till en god förvaltning
(art. 41).135 I stora drag är det fråga om en kodifiering av de rättigheter, friheter
och principer som redan existerar i unionsrätten, men genom att samla dessa i
ett dokument ansågs det bli tydligare för såväl medborgare som myndigheter
och domstolar vilka rättigheter som de förstnämnda besitter inom ramen för
unionsrätten.136
Merparten av stadgans rättigheter garanteras alla och envar inom unionen,
oavsett status eller nationalitet, men några regler är reserverade för unionsmedborgare (se art. 39 till 46). En viktig begränsning i stadgans omfattning
ligger däremot i det faktum att den är knuten till unionens kompetens; Rättighetsbestämmelserna i den är alltså bara bindande för medlemsstaternas organ
134

Det kan även, bör det tilläggas, finnas skyldighet att anmäla vissa typer av lokala föreskrifter
till Europeiska kommissionen och till övriga medlemsstater, nämligen om dessa innehåller krav
som påverkar tillträdet till eller utövandet av en tjänst enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, se 15 a §
lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och 2–3 §§ förordningen (2009:1078)
om tjänster på den inre marknaden. När det gäller lokala ordningsföreskrifter skulle så möjligen
kunna tänkas vara fallet beträffande vissa regler om kvantitativa eller geografiska begränsningar
av torghandeln (jfr 3.3.2), särskilt begränsningar knutna till folkmängd eller geografiska avstånd
mellan olika tjänsteleverantörer, se t.ex. Ds 2012:41 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag
till vissa kommunala föreskrifter, s. 22 ff. Dessa specialregler kopplade till den inre marknaden
i unionen förbigås emellertid fortsättningsvis i framställningen.
135
Beträffande rätten till god förvaltning, se t.ex., Reichel, Jane, Europeiska principer för god
förvaltning och 2017 års förvaltningslag, FT 2018 s. 423 ff.
136
Se ingressen till stadgan och prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget, s. 80.
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när dessa tillämpar unionsrätten (art. 51.1). Med det avses visserligen inte bara
direkt tillämpning av någon unionsrättslig akt utan, enligt EU-domstolens
praxis, även tillämpning av nationella regler med anknytning till unionsrätten,
men icke desto mindre rör det sig om en betydande inskränkning av stadgans
tillämpningsområde.137 Det gäller förstås särskilt i relation till lokala ordningsföreskrifter som ju, som ovan har konstaterats, sällan torde komma i beröring
med unionens intressen. I de fall då stadgan är tillämplig har den emellertid,
såsom unionsrätt av allra högsta valör (se art. 6.1 i Fördraget om Europeiska
unionen), företräde framför alla eventuella svenska bestämmelser som strider
mot den (se t.ex. NJA 2013 s. 502).138
Som kommer att framgå nedan (se 2.4.1.2) överlappar det skydd som anges
i rättighetsstadgan delvis tillämpningsområdet för Europakonventionen. För
att trygga sambandet mellan dessa regelverk slås det i stadgan fast att i den
mån den omfattar rättigheter som motsvarar de som garanteras av Europakonventionen, ska dessa ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen.
Det gäller dock inte om unionsrätten tillförsäkrar ett mer långtgående skydd
(art. 52.3). Vid konkurrens mellan Europakonventionen och stadgan är det
alltså i praktiken alltid den för den enskilde mest fördelaktiga bestämmelsen
som ska tillämpas.139 Slutligen kan det tilläggas att stadgan, i likhet med den
svenska regeringsformen (se 2.3.2), medger att vissa rättigheter som anges i
den får begränsas. För att sådana inskränkningar ska vara tillåtna krävs det
emellertid att de anges i lag, att de är proportionerliga och att de är förenliga
med det väsentliga innehållet i rättigheterna och friheterna (art. 52.1). I princip
är det sålunda uteslutet att modifiera vad som regleras i stadgan genom lokala
ordningsföreskrifter.140
2.4.1.2 Anslutningen till Europakonventionen
Ett annat internationellt åtagande som i hög grad påverkar de ramar inom vilka
svenska organ får meddela föreskrifter är Sveriges anslutning till Europeiska
137

Beträffande nämnda praxis, se t.ex. mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson,
ECLI:EU:C:2013:105. Se även Bernitz, Ulf, Rättighetsstadgan – utveckling och utmaningar.
Reflektioner med utgångspunkt i fyra nyutgivna böcker, ERT 2014 s. 449.
138
Se Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, JT 2010/11 s. 821 ff. och Rättighetsstadgans genomslag i svensk rätt. Europarättslig
lagprövning och lärdomar av Åkerberg Fransson, JT 2017/18 s. 17 ff.; Nergelius, Joakim, EU:s
inverkan på svenskt konstitutionellt liv – snabbspolning bakåt visar utveckling fast forward,
ERT 2015 s. 101 ff.; Lebeck, Carl, EU-stadgan om grundläggande rättigheter. En introduktion,
2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 20 ff. samt Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 6 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2018, s. 112 ff.
139
Se t.ex. Bernitz, Ulf, EU:s nya rättighetsstadga – hur kommer den att tillämpas?, ERT 2008
s. 73 ff.
140
Begreppet ”lag” i stadgan behöver visserligen inte nödvändigtvis ha samma innebörd som i
regeringsformen, men det verkar ställas höga krav på den nationella ”lagstiftningen” för att den
ska godtas, se t.ex. Schmauch, Magnus, Tillämpningen av begränsningssystemet i EU:s stadga
om grundläggande rättigheter, SvJT 2016 s. 265 ff.
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konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, alltså Europakonventionen. I den s.k. inkorporationslagen
– egentligen lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – anges
det nämligen att konventionen, inklusive alla de tilläggsprotokoll som Sverige
har anslutit sig till, gäller som svensk lag. Traktaten garanterar bl.a. rätten till
frihet och säkerhet (art. 5), religionsfrihet (art. 9), yttrandefrihet (art. 10) och
föreningsfrihet (art. 11) samt förbjuder sådant som t.ex. straff utan stöd i lag
(art. 7) och utvisning av medborgare (art. 3 i fjärde tilläggsprotokollet). Såtillvida korresponderar konventionens innehåll i stort sett mot det skydd för medborgerliga fri- och rättigheter som ges i regeringsformen (RF 2 kap., se 2.3.2).
Ett antal andra stadganden i konventionen har emellertid inte några uttryckliga
motsvarigheter i den svenska grundlagen. Så är fallet beträffade t.ex. rätten till
en rättvis rättegång (art. 6), rätten till privat- och familjeliv (art. 8), rätten att
ingå äktenskap (art. 12) och förbuden mot tortyr (art. 3), slaveri (art. 4) och
dubbla straffrättsliga förfaranden (art. 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet).141 Få
av rättigheterna i konventionen är dock absoluta (jfr 2.3.2), utan kan begränsas
med stöd av nationell lagstiftning.142
Till skillnad mot Europeiska unionens rättighetsstadga, vilken som nyss
nämndes dels är begränsad till unionsrättsliga sammanhang, dels reserverar
vissa rättigheter för unionsmedborgare (se 2.4.1.1), är Europakonventionen
tillämplig på alla och envar som befinner sig i ett land som har ratificerat den
(art. 1). En annan skillnad är att det till konventionen har knutits ett speciellt
kontrollsystem med möjlighet till individuell klagorätt, enligt vilket staternas
uppfyllelse av sina åtaganden enligt densamma som bekant ytterst kan komma
att prövas av en särskild domstol, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna [cit. Europadomstolen]. Det är framför allt genom praxis från denna
instans som de i påtagligt generella ordalag avfattade fri- och rättigheterna i
konventionen med tiden kommit att få ett mer preciserat innehåll.143
Avsikten med att införliva Europakonventionen i svensk rätt var dels att
markera dess särskilda betydelse på de mänskliga rättigheternas område, dels
141

Se Åhman, Karin, Europadomstolens principer, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga
principer, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017, s. 23 f.
142
Närmare villkor för sådana begränsningar anges regelmässigt i slutet av varje enskild artikel.
Allmänt gäller dock att de inskränkningar som medges i konventionens skydd inte får tillämpas
annat än just i de syften för vilka de medgetts (art. 18). Vidare bör tilläggas att kravet på ”lag”
inte heller i detta sammanhang (jfr 2.4.1.1) innebär att det oundgängligen måste vara frågan om
en av riksdagen beslutad författning. Däremot måste regeln åtminstone ha stöd i parlamentets
normgivningsmakt, se Åhman, Karin, Europadomstolens principer, Marcusson, Lena (red.),
Offentligrättsliga principer, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017, s. 29.
143
Se Åhman, Karin, Normprövning. Domstolskontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000–2010, Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 29 och Europadomstolens principer, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 3 uppl., Iustus,
Uppsala, 2017, s. 19 f. och s. 25.

55

att skapa ett uttryckligt och direkt underlag för svenska domstolar och andra
rättstillämpande organ att tillämpa den. Ett tredje skäl var att konventionens
fri- och rättigheter redan hade status som allmänna rättsprinciper inom den
dåvarande Europeiska gemenskapen, till vilken Sverige då hade planer på att
ansluta sig i nära tid.144 Bl.a. för att undvika en dubbelreglering på grundlagsnivå av vissa fri- och rättigheter och hur dessa får begränsas gavs konventionen emellertid inte status som svensk grundlag, vilket kanske hade varit det
mest naturliga för fri- och rättigheter, utan som vanlig lag. Som en garanti mot
avvikande nationella lagregler togs det istället in en bestämmelse i regeringsformen om att en lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med vad
som stadgas i Europakonventionen (RF 2 kap. 19 §). I motiven framhölls att
regeln i första hand riktar sig till lagstiftaren, som ju har det primära ansvaret
för att den inhemska rätten är förenlig med rikets folkrättsliga förpliktelser,
men att den också ger domstolar och andra myndigheter möjlighet att använda
sig av reglerna om lagprövning (se 9.3) då de ställs inför konventionsstridig
lagstiftning.145
Relationen mellan den inkorporerade Europakonventionen och svensk rätt
i övrigt diskuterades förhållandevis ingående i förarbetena till inkorporationslagen.146 Den har också analyserats noggrant i den juridiska litteraturen147 och
vid flera tillfällen varit föremål för prövning i de högsta domstolsinstanserna
144

Se SOU 1993:40 Fri- och rättighetsfrågor, del B, s. 123 ff. och prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och rättighetsfrågor, s. 32 f. Det kan tilläggas att
en inkorporering av Europakonventionen faktiskt diskuterades redan när RF 2 kap. utformades
under första halvan av 1970-talet, men tanken avvisades då med hänvisning bl.a. till att konventionstexten var alltför svåröverskådlig och otillgänglig. Däremot kom konventionen, enligt
den utredning som behandlade saken, att utgöra en viktig källa till inspiration i arbetet med det
kapitlet, se SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter, s. 98 f.
145
Se prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och rättighetsfrågor, s. 35 f.
146
Se prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och rättighetsfrågor, s. 35 f. och s. 53 f. samt bet. 1993/94:KU24 Inkorporering av Europakonventionen och
andra fri- och rättighetsfrågor, s. 17 ff. Se också Strömberg, Håkan, Europakonventionen och
lex posterior-principen, FT 1993 s. 225 ff. Saken togs också upp inför det som skulle komma
att bli 2010 års ändringar i regeringsformen, men Grundlagsutredningen fann inte skäl att förslå
några ändringar i den rådande ordningen, se SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 403 ff.
147
Se t.ex. Bernitz, Ulf, Europakonventionens införlivande med svensk rätt – en halvmesyr, JT
1994/95 s. 259 ff. och Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och
unionsrättsligt, JT 2010/11 s. 821 ff.; Strömberg, Håkan, Europakonventionens genomslag i
svensk rätt, FT 1996 s. 19 ff.; Cameron, Iain, Normkonflikter och EKMR, SvJT 2007 s. 851 ff.;
Österdahl, Inger, Normprövning ur ett EKMR-perspektiv, SvJT 2007 s. 882 ff.; Lavin, Rune,
Högsta förvaltningsdomstolen och Europakonventionen, FT 2012 s. 339 ff.; Victor, Dag,
Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013 s. 343 ff.; Fast, Katarina,
Tusen skäl att förekomma istället för att förekommas – en kommentar till dubbelbestraffningsfallen i EU-domstolen och Högsta domstolen 2013, JT 2013/14 s. 24 ff. samt Lebeck, Carl,
Normkonflikter mellan svensk rätt och EKMR – något om kravet på ”klart stöd” i EKMR för att
åsidosätta svensk rätt, FT 2014 s. 133 ff.
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(se t.ex. NJA 2000 s. 622, NJA 2005 s. 805, NJA 2010 s. 168, NJA 2012 s.
1038, NJA 2013 s. 502, RÅ 2009 ref. 8 och HFD 2011 ref. 14). I samtliga fall
har fokus dock undantagslöst riktats mot hur konventionen förhåller sig till
annan svensk lag. För denna framställnings vidkommande är den frågan av
underordnat intresse; Redan den omständigheten att konventionen har fått
ställning som lag i det svenska konstitutionella systemet innebär ju att regler
av lägre normhierarkisk rang, t.ex. lokala ordningsföreskrifter, inte får ges en
sådan utformning eller ett sådant innehåll att de strider mot vad som föreskrivs
i den (RF 8 kap. 18 §, jfr 2.3.1).

2.4.2 Allmänna rättsliga principer
2.4.2.1 Legalitetsprincipen
Att maktutövning från det allmännas sida ska vara grundad på lag eller annan
föreskrift, inte på godtycke eller t.ex. slumpen, är givetvis ett fundamentalt
krav i en rättsstat som Sverige. Denna princip, legalitetsprincipen, kommer
följaktligen också till uttryck redan i regeringsformens första paragraf, i vilken
det under rubriken ”statsskickets grunder” slås fast att den offentliga makten
utövas under lagarna (RF 1 kap. 1 § 3 st.). Grundsatsen gäller alla offentliga
organ och inte bara vid beslutsfattande i enskilda ärenden, utan även vid t.ex.
normgivande verksamhet.148 Vilken dräkt som författningsstödet måste vara
iklätt varierar dock inom olika områden. För beslut om föreskrifter gäller de
formkrav som anges i reglerna om normgivningsmaktens fördelning (se 2.3).
När det däremot gäller beslut i enskilda fall så krävs det naturligtvis direkt
lagstöd för att göra ingrepp i de grundläggande fri- och rättigheter som bara
kan begränsas genom lag, medan indirekt stöd i lag anses vara tillräckligt för
andra betungade beslut.149 I det senare fallet är det alltså t.ex. tillfyllest med
stöd i en föreskrift som har meddelats av en statlig förvaltningsmyndighet eller
av en kommun i enlighet med ett bemyndigande därtill med utgångspunkt i en
lag (se 2.3.5). Stödet måste dock vara tydligt (se HFD 2014 ref. 33). Det nu
sagda är viktigt, eftersom det bl.a. får betydelse för vilka befogenheter som de
offentliga organen får tilläggas genom lokala ordningsföreskrifter (se 8.2.4).
Kravet på maktutövningens normbundenhet uppbärs bl.a. av en tanke om
att det ska vara möjligt för den enskilde att kunna förutse samhällsorganens
agerande och ha möjlighet att anpassa sig därefter. Särskilt angeläget är det
148

Se t.ex. KU 1973:26 Konstitutionsutskottets betänkande med anledning av propositionen
1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 58 f. Se också t.ex.
Eka, Anders, Hirschfeldt, Johan, Jermsten, Henrik & Svahn Starrsjö, Kristina, Regeringsformen
med kommentarer, 2 uppl., Karnov Group, Stockholm, 2018, s. 38.
149
Se Sterzel, Fredrik, Legalitetsprincipen, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer,
3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017, s. 82 ff. och Författning i utveckling. Tjugo studier kring Sveriges
författning, 2 uppl., Iustus, Uppsala, 2009, s. 113 f. samt Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt,
Allmän förvaltningsrätt, 27 uppl., Liber, Stockholm, 2018, s. 69 f.
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förstås när det gäller vilka göranden och låtanden som kan utgöra brottsliga
gärningar, och legalitetsprincipen har därför sedan lång tid tillmätts betydande
vikt inom straffrätten. I sin straffrättsliga tappning anses grundsatsen dock inte
bara inrymma ett krav på författningsstöd för straffbarhet (föreskriftskravet,
jfr BrB 1 kap. 1 §) utan också ett retroaktivitetsförbud, ett analogiförbud och
ett obestämdhetsförbud. Även om några av dessa krav i främsta rummet riktar
sig till rättstillämpningen, anses samtliga också gälla för lagstiftaren och andra
normgivande organ.150 Med tanke på att överträdelser av lokala ordningsföreskrifter genomgående är sanktionerade med straff (se 3.7, 4.5, 5.5 och 6.4),
ska det här sägas något litet om vart och ett av dessa grundläggande krav på
all straffrättslig lagstiftning och rättstillämpning.
När det till att börja med gäller retroaktivitetsförbudet, som har kodifierats
i regeringsformen (RF 2 kap. 10 §), så innebär det dels att straff eller någon
annan påföljd inte får utdömas för en gärning som inte var kriminaliserad när
den begicks, dels att påföljden för en i och för sig straffbar handling inte får
vara strängare än vad som föreskrevs vid gärningstillfället. Detsamma gäller
förverkande och annan särskild rättsverkan av brott samt, enligt förarbetena,
straffliknande sanktioner som t.ex. skattetillägg.151 Grundlagsstadgandet kompletteras av en regel i lagen (1964:163) om införande av brottsbalken [cit. BrP]
som slår fast att straff som utgångspunkt ska bedömas efter den lag som gällde
när gärningen företogs (BrP 5 § 2 st.). Har en mildare reglering trätt i kraft när
dom meddelas ska dock den tillämpas, om det inte är frågan om en gärning
som varit belagd med straff under en viss tid på grund av då rådande särskilda
förhållanden. Typexempel på det senare är såklart kristidsförfattningar,152 men
även mer vardagliga regler som lokala trafikföreskrifter och bestämmelser om
tillåtna öppettider för butiker har ansetts som uppställda på grund av speciella
förhållanden (se NJA 1973 s. 109, NJA 1975 s. 265 och NJA 2008 s. 637).
Den senare regeln, som har bedömts vara tillämplig även utanför brottsbalken
(se t.ex. NJA 1993 s. 511, NJA 1993 s. 597, NJA 1995 s. 333, NJA 1996 s. 613
och NJA 2016 s. 649), har – kan det redan här avslöjas – i praktiken visat sig
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Se Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus,
Uppsala, 2013, s. 45 f.; Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, Iustus, Uppsala, 1992,
s. 94; Asp, Petter, EU och straffrätten. Studier rörande den europeiska integrationens betydelse
för den svenska straffrätten, Iustus, Uppsala, 2002, s. 271 f. samt Boucht, Johan, Polisiär våldsanvändning, Iustus, Uppsala, 2017, s. 56 ff.
151
Se SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter, s. 175 och prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen, s. 125. Se även Warnling-Nerep, Wiweka, Betydelsen av konstitutionell
rätt: Retroaktiv lagstiftning, kommunalt självstyre och europarättens inverkan, Marcusson,
Lena (red.), Festskrift till Fredrik Sterzel, Iustus förlag, Uppsala, 1999, s. 391 ff.
152
Se SOU 1953:14 Förslag till brottsbalk, s. 429. Se också Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor
och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 1996,
s. 349.
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kunna leda till märkliga resultat i samband med överinstansers ingripanden
visavi beslut om lokala ordningsföreskrifter (se 9.5).
Analogiförbudet, som kan sägas följa indirekt av kravet på författningsstöd,
innebär något helt annat, nämligen att ett straffbud inte får utsträckas över vad
dess ordalydelse tillåter.153 Däremot måste straffbud, liksom andra rättsregler,
ibland tolkas för att dess innebörd ska kunna klarläggas. Gränsdragningen
mellan å ena sidan tolkning och å andra sidan otillåten analog tillämpning kan
vara besvärlig. För att det ska vara fråga om tolkning, – och inte analogisk
rättstillämpning – brukar det emellertid ställas upp krav på att den tänkta tilllämpningen på ett rimligt sätt ska kunna inordnas under lagtexten och att vanligt språkbruk samt sådana eventuella uttolkningar som redan har vunnit hävd
i rättspraxis beaktas. Interpretationen måste dessutom ske med försiktighet (se
t.ex. NJA 1994 s. 480, NJA 1999 s. 215, NJA 2000 s. 490, NJA 2008 s. 376,
NJA 2012 s. 105, NJA 2012 s. 764, NJA 2016 s. 3 och NJA 2016 s. 169). 154
Detta krav riktar sig, som lätt inses, enbart till rättstillämpningen.
Obestämdhetsförbudet, slutligen, innebär att en straffregel måste uppfylla
vissa krav på begriplighet och tydlighet. Det måste ju gå att förstå vad som
kriminaliseras. Enstaka vida eller svårtillgängliga rekvisit kan vara tillåtna så
länge det finns andra rekvisit som är mer bestämda till sitt innehåll, men rena
generalklausuler accepteras sålunda inte.155 Däremot verkar blankettstraffbud
(se 2.3.6) principiellt sett vara godtagbara ur legalitetssynpunkt; Att det kan
fordras efterforskningar från den enskildes sida för att klarlägga gällande rätt
anses nämligen inte medföra att kravet på tydlighet och precision är eftersatt
(se t.ex. NJA 2012 s. 105 och NJA 2016 s. 680). Det gäller i vart fall så länge
den enskilde har rimliga möjligheter att skaffa sig kännedom kring och överblicka de normer eller standarder som straffbudet hänvisar till. En referens till
en teknisk standard som bara var tillgänglig för allmänheten mot betalning har
sålunda inte ansetts godtagbar (se NJA 2017 s. 157). Förmodligen torde inte
heller hänvisningar till regler avfattade på främmande språk, t.ex. på engelska,
uppfylla nämnda krav på att vara begripliga och tydliga.
Sammanfattningsvis får lokala föreskrifter om ordningen alltså dels inte utformas så att de kriminaliserar vad som redan har hänt, dels inte vara så vaga
153

Se t.ex. SOU 1988:7 Frihet från ansvar. Om legalitetsprincipen och om allmänna grunder för
ansvarsfrihet, s. 48 ff. och prop. 1993/94:130 Ändringar i brottsbalken m.m., s. 13 ff.
154
Se jämväl Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 437 samt Asp, Petter, EU och straffrätten.
Studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten, Iustus,
Uppsala, 2002, s. 269 f. Se därtill Almkvist, Gustaf, En oklarhetsregel vid tolkning av strafflag?
Vem kan åläggas näringsförbud i juridiska personer?, JT 2013/14 s. 125 ff.
155
Se Asp, Petter, EU och straffrätten. Studier rörande den europeiska integrationens betydelse
för den svenska straffrätten, Iustus, Uppsala, 2002, s. 270 ff. och Bokföringsbrott och legalitet,
SvJT 1999 s. 16 ff. samt Leijonhufvud, Madeleine, Wennberg, Suzanne & Ågren, Jack, Straffansvar, 9 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2015, s. 28 ff.
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eller så komplicerade till sin avfattning att det inte går att förstå vad som straffbeläggs genom dem (jfr 3.6.2).
Legalitetsprincipen kommer vidare även till uttryck i Europakonventionen
(se 2.4.1.2), i vilken det slås fast att ingen får fällas till ansvar för gärning eller
underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks inte utgjorde ett brott enligt
nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett strängare straff utmätas än
som var tillämpligt vid tidpunkten då brottet begicks (art. 7). Till sin avfattning
svarar stadgandet i konventionen sålunda i stora drag mot det nyssnämnda
förbudet mot retroaktiv tillämpning av strafflag i regeringsformen (se ovan).
Europadomstolen har emellertid vid flera tillfällen uttalat att artikeln har en
vidare innebörd än så och därutöver också inbegriper ett förbud mot analog
strafflagstillämpning och mot alltför obestämda straffbud.156 När det gäller det
sistnämnda har domstolen särskilt understrukit att en författningstext och dess
tillämpning måste vara förutsebar för enskilda, i alla fall med rimlig juridisk
hjälp.157 En liknande artikel förekommer, kan det tilläggas, även i Europeiska
unionens rättighetsstadga (art. 49, se 2.4.1.1).158
Utöver vad som hittills har sagts så fyller legalitetsprincipen även en annan,
mindre uppmärksammad funktion. Genom att alla samhällsorganens samtliga
maktbefogenheter – inklusive den offentliga normgivningsmakten – knyts till
ett ovillkorligt krav på stöd i lag eller någon annan författning, och ett sådant
stöd bara får tillskapas i den särskilda ordning som följer av reglerna om normgivningsmakten och dess fördelning i grundlagen, säkerställs nämligen även
det av lagstiftaren eftersträvade målet att alla författningar måste meddelas
inom ramen för nämnda system (jfr 2.3.1); Någon fristående föreskriftsmakt
utanför detsamma kan ju då inte existera. Med en metafor kan alltså legalitetsprincipen också sägas utgöra den fogmassa som håller ihop hela det offentliga
normgivningssystemet.
Avslutningsvis kan det noteras att legalitetsprincipen numera även kommit
till uttryck i förvaltningslagen, närmare bestämt genom en regel däri om att en
myndighet bara får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen (FL 5 § 1 st.).
Ett viktigt skäl till därtill var enligt lagmotiven att en genomgång av rättspraxis
hade indikerat att myndigheterna dittills inte alltid i tillräcklig utsträckning
hade försäkrat sig om författningsstöd för sina åtgärder. För framtiden ansågs
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Se Asp, Petter, Bokföringsbrott och legalitet, SvJT 1999 s. 16 ff., som refererar till Europadomstolens dom den 26 april 1979 i The Sunday Times mot Storbritannien, ansökan nr 6538/74,
och till samma domstols dom den 25 maj 1993 i Kokkinakis mot Grekland, ansökan nr 14307/88.
157
Se t.ex. Europadomstolens nyssnämnda dom den 26 april 1979 i The Sunday Times mot
Storbritannien, ansökan nr 6538/74, samt domstolens dom den 7 februari 2012 i Almucaj mot
Albanien, ansökan nr 20134/05 och den 22 januari 2013 i Camilleri mot Malta, ansökan nr
42931/10.
158
Se därom t.ex. Lebeck, Carl, Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen i svensk rätt I:
teoretisk och konstitutionell bakgrund, FT 2015 s. 91 ff.
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det därför vara angeläget att genom ett uttryckligt stadgande i den nya förvaltningslagen ge en klar signal om att all offentlig verksamhet, oavsett karaktär,
ytterst måste grundas på skrivna regler i rättsordningen.159 Förmodligen gäller
bestämmelsen även i förvaltningsmyndigheternas normgivande verksamhet.
Som ovan har vistats är normgivning visserligen inte förvaltningsverksamhet
(se 1.6.2), men eftersom lagen enligt sin lydelse gäller all ärendehandläggning
hos förvaltningsmyndigheter (jfr FL 1 § 1 st.) måste det ju även innefatta sådan
handläggning som avser att leda fram till ett beslut om föreskrifter.160 I sak
torde stadgandet i förvaltningslagen emellertid inte tillföra något utöver vad
som redan gäller enligt regeringsformen.161
2.4.2.2 Objektivitetsprincipen
Legalitetsprincipen medför, som visades i föregående avsnitt (se 2.4.2.1), att
ett samhällsorgans kompetens att besluta i en viss angelägenhet alltid måste
ha stöd i lag eller annan författning. Inom det rättsliga handlingsutrymme som
en bestämmelse – t.ex. ett normgivningsbemyndigande – tillhandahåller ryms
det emellertid vanligen inte bara ett utan flera alternativa beslut, varför organet
i så fall ställs inför att avgöra vilken av de i och för sig lagenliga åtgärderna
som det lämpligen bör vidta i det aktuella fallet. Utöver självklarheter som
förarbeten, praxis och juridisk litteratur måste organet vid denna bedömning
också ta hänsyn till allmänna rättsgrundsatser, bl.a. proportionalitetsprincipen
och objektivitetsprincipen. Den förstnämnda, som i korthet kan sägas innebära
att det måste råda en rimlig balans mellan mål och medel i det allmännas verksamhet, presenteras i nästa avsnitt (se 2.4.2.3). Innan dess ska emellertid först
några stycken ägnas åt den senare, objektivitetsprincipen.
Kärnan i objektivitetsprincipen kan beskrivas som en skyldighet för den
offentliga förvaltningen att agera sakligt och opartiskt.162 Principen kommer
till uttryck i flera bestämmelser i såväl lag som grundlag men allra tydligast
och mest generellt i regeringsformen, i vilken det stadgas att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter
i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
opartiskhet (RF 1 kap. 9 §). Grundlagsbestämmelsen gäller både för statliga
och kommunala förvaltningsmyndigheter, men inte för riksdagen och inte för
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Se prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 58.
I motiven till förvaltningslagen synes det också tas för givet att reglerna även gäller i normbeslutsärenden, se prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag,
s. 186, s. 195, s. 201, s. 246 och s. 256 ff. Det kan tilläggas att även den äldre förvaltningslagen
(1986:223) [cit. ÄFL] i princip var tillämplig på sådana, se prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag, s. 56 ff.
161
Se Åhman, Karin, Legalitetsprincipen i en ny förvaltningslag, FT 2018 s. 457 ff.
162
Se t.ex. SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 149 och prop. 2016/17:180 En modern och
rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 59.
160
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regeringen då den utövar sin normgivande funktion.163 Förmodligen gäller den
inte heller för kommunernas beslutande politiska församlingar, som ju vare
sig är förvaltningsmyndigheter eller kan sägas fullgöra några uppgifter inom
den offentliga förvaltningen.164 En snarlik generell bestämmelse finns numera,
sedan år 2018, i förvaltningslagen, vilken också den påbjuder att en myndighet
i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk (FL 5 § 2 st.).165
Vad som stadgas i regeringsformen och i förvaltningslagen är således att
aktörerna i förvaltningsorganisationen ska handla fritt från godtycke och inte
särbehandla någon utan godtagbara skäl, d.v.s. de får inte låta sig vägledas av
andra intressen än dem som de är satta att tillgodose eller ta hänsyn till ovidkommande omständigheter.166 Mer i detalj brukar det anses vara anspråket på
saklighet som har den innebörden att myndigheterna inte utan stöd i lag får
gynna eller missgynna enskilda. Ursprungligen preciserades regeringsformens
krav på saklighet genom att det i en andra mening i bestämmelsen slogs fast
att särbehandling inte utan rättsligt stöd fick ske på grund av enskildas personliga förhållanden som tro, åskådning, ras, hudfärg, ursprung, kön, nationalitet,
ålder, språk, samhällsställning eller förmögenhet.167 Uppräkningen togs emellertid bort redan något år efter regeringsformens ikraftträdande, bl.a. eftersom
den ansågs ge intrycket av att lagstiftaren hade möjlighet att genom lag införa
bestämmelser om negativ särbehandling på grund av kön eller ras.168 Någon
ändring i sak var däremot inte avsedd, varför exemplifieringen alltjämt bör
kunna tjäna som vägledning när det gäller vilka hänsyn som kan göra att ett
visst beslut framstår som osakligt.169
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Se prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen, s. 98 och s. 138. Se också t.ex. Hirschfeldt, Johan, Författningens kärnvärden – symbolik, politik och juridik, Åhman, Karin (red.),
Regeringsformen 40 år 1974–2014, Iustus förlag, Uppsala, 2014, s. 41 f.
164
Se SOU 1972:15 Ny regeringsform, ny riksdagsordning, s. 12 och prop. 1973:90 Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 232. Se
även underrätternas resonemang beträffande den saken i RÅ 1999 ref. 5.
165
Det kan tilläggas att objektivitetsprincipen därutöver också kommer till uttryck i Europeiska
unionens rättighetsstadga (se 2.4.1.1), vilken bl.a. slår fast att alla är lika inför lagen (art. 20),
och i Europakonventionen, närmare bestämt i den välkända rätten till en rättvis rättegång inför
en oavhängig och opartisk domstol (art. 6, se 2.4.1.2). Se därom t.ex. SOU 2011:45 Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m., s. 110 ff.
166
Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 235 och prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny
förvaltningslag, s. 59 f. Se också Lerwall, Lotta, JO och 1 kap. 9 § regeringsformen, Ekroth,
Jesper & Swanström, Kjell (red.), Riksdagens ombudsmän – JO i samarbete med Riksbankens
jubileumsfond, Stockholm, 2009, s. 232 ff.
167
Se dåvarande RF 1 kap. 8 § 2 st.
168
Se SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter, s. 118 och prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen, s. 3, s. 102 f. och s. 138.
169
Se Bull, Thomas, Objektivitetsprincipen, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017, s. 98 f.
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Som har framgått riktar sig saklighetskravet mot de faktorer som ligger till
grund för själva beslutsfattandet; Dessa får inte vara ovidkommande. Kravet
på opartiskhet, däremot, tar sikte på förhållandet mellan den som utövar den
offentliga makten och motparten. Det får i denna relation inte finnas skäl att
tvivla på beslutsfattarens oväld på grund av t.ex. släktskap eller något annat
intresse i saken.170 När det gäller kravet på opartiskhet är det alltså främst hur
myndighetens agerande och beslutsprocessen i övrigt typiskt sett kan tänkas
uppfattas ur ett utifrånperspektiv som står i fokus.171 Kraven på saklighet och
opartiskhet, och då särskilt det förstnämnda, överlappar till stor del det tredje
krav – likhet inför lagen – som också stadgads i grundlagsbestämmelsen; Det
torde ju sällan vara sakligt att inte behandla lika fall lika. Genom det senare
understryks det emellertid särskilt att myndigheterna därtill också måste vara
konsekventa i sitt beslutsfattande.172
Sedan objektivitetsprincipen på detta sätt någorlunda har ringats in blir den
naturliga följdfrågan givetvis vilken betydelse denna har för den offentliga
normgivningen. Tydligt är ju att stadgandet i regeringsformen först och främst
är avsett att motverka omotiverad särbehandling inom de offentliga organ som
huvudsakligen sysslar med rättstillämpning, d.v.s. domstolar och förvaltningsmyndigheter.173 Under arbetet med regeringsformen övervägdes det initialt att
låta grundlagsregeln även omfatta normgivande organ, men en sådan ordning
befanns vare sig vara realistiskt eller önskvärd med tanke på behoven av olika
slag av särbehandlande lagstiftning i det moderna välfärdssamhället. Förvisso
borde lagstiftaren, anfördes det, alltid sträva efter att göra rimliga och rättvisa
avvägningar mellan olika intressen, men sådana mål med den samhälleliga
verksamheten ansågs det lämpligare att ta in i programmatiska stadganden om
alla människors lika värde och om respekt för individens värdighet m.m. än i
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Se Bull, Thomas, Objektivitetsprincipen, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017, s. 102 ff.; Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen.
En kommentar, 3 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 54 och, för en intressant infallsvinkel
på saken, Höglund, Mats, Ska Skatteverket vara opartiskt i skatteärenden?, SN 2012 s. 29 ff.
171
Det sagda för lätt tanken till jäv, och jävsreglerna i vanlig lagstiftning anses också vara just
ett utflöde av denna princip och regleringen i regeringsformen, se t.ex. Justitiekanslerns beslut
2002-01-29, diarienr 297-02-21.
172
Se KU 1975/76:56 Betänkande med anledning av proposition 1975/76:209 om ändring i
regeringsformen, s. 21. Det kan nämnas att det aktuella kravet ibland skiljs ut till en egen rättslig
princip, likhetsprincipen, se t.ex. Madell, Tom, Det allmänna som avtalspart. Särskilt avseende
kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar, Norstedts Juridik, Stockholm,
1988, s. 144. I detta arbete behandlas emellertid kravet som en del av objektivitetsprincipen.
173
Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 234. Se även Lerwall, Lotta, JO och 1 kap. 9 § regeringsformen, Ekroth,
Jesper & Swanström, Kjell (red.), Riksdagens ombudsmän – JO i samarbete med Riksbankens
jubileumsfond, Stockholm, 2009, s. 232 ff.
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tvingande rättsregler.174 Ett sådant s.k. program- och målsättningsstadgande
kom som bekant senare också att tas in i regeringsformen (RF 1 kap. 2 §).175
Såvitt gäller förvaltningsmyndigheterna, som kan ägna sig åt både rättstilllämpning och normgivning, får det sagda förmodligen uppfattas så att objektivitetskravet i regeringsformen inte tar sikte på den normgivande verksamhet
som bedrivs inom vissa av dessa; För den delverksamheten gäller istället bara
de generella kraven på respekt för alla människors lika värde och den enskildes frihetssfär m.m. som kommer till uttryck i det nyssnämnda program- och
målsättningsstadgandet i grundlagen. Möjligen innebar ikraftträdandet av den
nya förvaltningslagen år 2018 en förändring i det avseendet. Som inledningsvis nämndes uppställs det nämligen i den nya lagen ett uttryckligt krav på att
en myndighet ”i sin verksamhet” ska vara saklig och opartisk, och eftersom
förvaltningslagen som utgångspunkt är tillämplig på all ärendehandläggning
hos förvaltningsmyndigheter (FL 1 § 1 st.) måste det – i likhet med de likaledes
nya reglerna om legalitet (se 2.4.2.1) och proportionalitet (se 2.4.2.3) i lagen –
följaktligen även gälla i normbeslutsärenden.
Den reella betydelsen av det nya lagrummet ska emellertid inte överdrivas.
Även om kraven på saklighet och opartiskhet traditionellt sett inte har ansetts
vara direkt applikabla på förvaltningsmyndigheternas normgivande aktiviteter
förefaller dessa ändå redan tidigare ha behövt tas i beaktande. I åtminstone ett
fall har nämligen Justitieombudsmannen uppehållit sig vid objektivitetskravet
även i fråga om normgivning.176 I det aktuella, och onekligen ganska säregna,
ärendet var det frågan om en länsstyrelse som med stöd av ett bemyndigande
i dåvarande naturvårdslagen hade meddelat en lokal föreskrift om förbud mot
att bl.a. döda, skada eller fånga levande djur av arten ”Storsjöodjuret”.177 I sin
bedömning av fridlysningsåtgärden hänvisade ombudsmannen till saklighetskravet i regeringsformen och underströk därvidlag vikten av att en myndighet
174

Se prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen, s. 97 ff. och s. 136 f.
Vad som anges i det stadgandet är alltså, bör det kanske påpekas, inte avsett att vara bindande
på samma sätt som andra regler i regeringsformen, se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 194 f.; SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter, s. 164 och s. 183 f. samt SOU 2008:125 En reformerad grundlag,
s. 454. Se även Nyman, Olle, Regeringsformens målsättningsstadganden, FT 1984 s. 289 ff.;
Reimers, Elisabet, Integritetsskyddet i regeringsformen, SvJT 2009 s. 435 ff. och Hirschfeldt,
Johan, Författningens kärnvärden – symbolik, politik och juridik, Åhman, Karin (red.), Regeringsformen 40 år 1974–2014, Iustus förlag, Uppsala, 2014, s. 37 ff. Däremot kan innehållet
självfallet alltid åberopas till stöd för ett visst ställningstagande, se t.ex. NJA 2012 s. 464 och
NJA 2014 s. 307. Se också t.ex. JK 1981 s. 82 samt Justitiekanslerns beslut 2001-03-21, diarienr
1719-99-22; Justitiekanslerns beslut 2007-08-31, diarienr 6788-06-31; Justitiekanslerns beslut
2007-09-25, diarienr 1803-07-31; Justitiekanslerns beslut 2013-02-22, diarienr 7353-12-30 och
JO 2009/10 s. 398 samt JO 2011/12 s. 511.
176
Se JO 2006/07 s. 362.
177
Se Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter (23FS 1986:3) om fridlysning av Storsjöodjuret inom Storsjön (i centrala Jämtland) [upphävd].
175
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enbart använder sig av sin föreskriftsmakt på det sätt som avsetts och av att
myndigheterna inte ägnar tid och kraft åt sådant som ligger helt utanför deras
skyldigheter och åligganden.178
Vad ombudsmannen vände sig mot i avgörandet synes alltså dels vara att
länsstyrelsen hade begagnat sig av sin normgivningsmakt för att främja andra
intressen än vad lagstiftaren hade tänkt sig, som det får förmodas i första hand
turistnäringen i bygden,179 dels att det hade skett genom ett mer eller mindre
medvetet vilseledande från förvaltningsmyndighetens sida; Genom en statlig
myndighetsföreskrift som relaterade till Storsjöodjuret så förmedlades det ju
onekligen ett seriöst intryck av att djurarten förekom i Storsjön, trots att det
som bekant av allt att döma är fråga om ett folkloristiskt eller, om man så vill,
kryptozoologiskt fenomen. Myndighetsföreskriften användes på det hela taget
sålunda närmast som ett s.k. reklamjippo. Några så uppenbara övertramp av
objektivitetsprincipen har inte uppdagats på ordningsområdet, men det finns
ett par exempel på att lägre samhällsorgan har använt sig av lokala ordningsföreskrifter för att t.ex. värna den lokala, fasta handeln mot konkurrens från
torghandeln (se 3.3.2.2) eller för att skydda besökare till flygplatser från att
debiteras överpriser för taxiresor.180
2.4.2.3 Proportionalitetsprincipen
Proportionalitetsprincipens kärna kan, som nyss nämndes (se 2.4.2.2), sägas
vara att det allmänna alltid måste göra en avvägning mellan mål och medel i
sin verksamhet.181 Vad som står att vinna för staten eller en kommun med en
viss åtgärd måste med andra ord stå i en rimlig proportion till ingripandets art,
styrka, räckvidd och varaktighet.182 Grundsatsen har lagfästs inom en del rättsområden, särskilt inom de politirättsliga förvaltningsgrenarna och beträffande
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Se dessutom Östersunds tingsrätts beslut 2003-07-11 i mål nr M 3033-03, i vilket domstolen
avvisade ett överklagande beträffande dispens från förbudet att plocka ägg från Storsjöodjuret
med hänvisning till att länsstyrelsens föreskrift avsåg en vetenskapligt icke verifierad djurart
och att styrelsen sålunda, genom att meddela föreskriften, inte hade iakttagit saklighetskravet i
regeringsformen.
179
Av akten till det ärende som låg till grund för länsstyrelsens beslut om föreskriften så framgår
det att hela saken hade initierats genom en skrivelse från Östersunds turistbyrå, se Länsstyrelsen
i Jämtlands läns beslut 1986-01-22, diarienr 11-122-142-85.
180
Se t.ex. Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2008:235) om ordningsföreskrifter för yrkesmässig taxitrafik på Stockholm Bromma flygplats, Stockholms kommun. Se även
SOU 1999:60 Kundvänligare taxi, s. 79 ff.
181
Se Sterzel, Fredrik, Författning i utveckling. Tjugo studier kring Sveriges författning, Iustus,
2 uppl., Uppsala, 2009, s. 146 och Helmius, Ingrid, Proportionalitetsprincipen, Marcusson,
Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017, s. 167 f.
182
Se t.ex. prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m., s. 42 f.
och SOU 2009:58 Skatteförfarandet, s. 357 f.
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straffprocessuella tvångsmedel.183 Numera kommer den också till klart uttryck
i förvaltningslagen, i vilken det stadgas att en myndighet bara får gripa in i ett
enskilt intresse under förutsättning att åtgärden ifråga kan antas leda till det
avsedda resultatet, att den inte är mer långtgående än vad som behövs och att
det avsedda resultatet står i en rimlig relation till de olägenheter som kan antas
uppstå för den som ingripandet riktas mot (FL 5 § 3 st.). Avsikten med regeln
var att tydliggöra för förvaltningsmyndigheterna att det allmänna inte får vidta
några åtgärder utan att motstående enskilda intressen beaktas.184
Även i regeringsformen skymtar proportionalitetsprincipen fram då och då,
t.ex. i bestämmelsen om skydd för egendom (RF 2 kap. 15 §), i stadgandet om
näringsfrihet (RF 2 kap. 17 §) och, inte minst, i anvisningarna för den viktning
mellan å ena sidan det allmännas intresse och å andra sidan skyddet för enskild
som alltid ska föregå begränsningar i fri- och rättigheter (RF 2 kap. 21 §). Till
skillnad från de två tidigare behandlade grundsatserna, legalitetsprincipen och
objektivitetsprincipen (se 2.4.2.1 och 2.4.2.2), har den emellertid inte kommit
till generellt uttryck i grundlagen. Basen för proportionalitetsprincipen synes
istället utgöras av Europakonventionen, Högsta förvaltningsdomstolens praxis
(se t.ex. RÅ 1996 ref. 40, RÅ 1996 ref. 56, RÅ 1997 ref. 59, RÅ 1999 ref. 76,
RÅ 2000 ref. 49, RÅ 2001 ref. 72, RÅ 2007 ref. 65 och HFD 2013 ref. 42)
samt proportionalitetsresonemang i den juridiska litteraturen.185
Huruvida en intervention från det allmännas sida i enskilda intressen svarar
mot det ovannämnda kravet på att vara ”rimlig” bedöms vanligen utifrån tre
skilda – men knappast från varandra fullt separerbara – aspekter, nämligen i
förhållande till dess ändamålsenlighet, d.v.s. hur tjänlig åtgärden är för uppnå
ändamålet, dess nödvändighet, d.v.s. hur angeläget inskridandet är för att nå
fram till det resultat som eftersträvas, och dess proportionalitet i strikt mening,
d.v.s. hur den fördel som det allmänna vinner med operationen ter sig i relation
till de eventuella skador som intrånget orsakar (se RÅ 1999 ref. 76).186 Vilken
183

Standardexemplet torde väl vara PolisL 8 §, i vilken grundsatsen har lagfästs för all polisiär
verksamhet, se prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m., s. 78 f.
184
Se prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 62, s. 290
och s. 376 ff.
185
Se SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s.156 ff. Se även Sterzel, Fredrik, Författning i utveckling. Tjugo studier kring Sveriges författning, 2 uppl., Iustus, Uppsala, 2009, s. 135 ff.;
Helmius, Ingrid, Proportionalitetsprincipen, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017, s. 134 ff. och Wenander, Henrik, Proportionalitetsprincipen
i 2017 års förvaltningslag, FT 2018 s. 443 ff.
186
Se även Sterzel, Fredrik, Författning i utveckling. Tjugo studier kring Sveriges författning,
2 uppl., Iustus, Uppsala, 2009, s. 146 f. och Helmius, Ingrid, Proportionalitetsprincipen, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017, s. 136 f. Det kan
nämnas att vissa av de berörda aspekterna ibland sorteras som egna rättsprinciper, t.ex. behovsprincipen och principen om det lindrigaste ingreppet, se Ulväng, Magnus, Jareborg, Nils & Asp,
Petter, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus, Uppsala, 2013, s. 241; Berggren, Nils-Olof &
Munck, Johan, Polislagen. En kommentar, 12 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 59 f.
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aspekt som väger tyngst beror till stor del på omständigheterna i det enskilda
fallet (se RÅ 1996 ref. 44), men proportionalitetsprincipen kan således få till
följd att det allmänna måste avstå även från en odiskutabelt nödvändig tvångsåtgärd om den skulle visa sig ge upphov till orimligt negativa konsekvenser
för något motstående intresse (se HFD 2012 ref. 12).187 Den ovan presenterade
tredelade prövningen synes dock inte vara huggen i sten; Högsta förvaltningsdomstolen har t.ex. i ett mål stannat redan vid den första aspekten – ändamålsenligheten – och förklarat att eftersom sådan inte var för handen var åtgärden
oproportionerlig (se HFD 2016 ref. 44).188
Proportionalitetsprincipen spelar därutöver en central roll som allmän rättsprincip i unionsrätten (se art. 5 i Fördraget om Europeiska unionen), och vid
avvägningar mellan sådant som t.ex. den fria rörligheten inom unionen och
motstående nationella intressen använder EU-domstolen ibland en formel som
påminner om den som ovan presenterades.189 Grundsatsen kommer vidare till
uttryck rättighetsstadgan (se 2.4.1.1), som anger att principen ska beaktas vid
alla inskränkningar i de rättigheter och friheter som garanteras genom stadgan
(art. 52).190 Detsamma gäller i princip beträffande begränsningar av de fri- och
rättigheter som stadgas i Europakonventionen (se 2.4.2.2); För att det ska vara
tillåtet att inskränka det skydd som den tillförsäkrar envar krävs det nämligen,
utöver stöd i lag och att konventionen i sig medger det, regelmässigt också att
det sker en avvägning mot vissa i respektive artikel angivna intressen.191 Som
exempel kan nämnas skyddet för privat- och familjeliv (art. 8), vilket bara får
inskränkas om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till
statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller
till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral
eller för andra personers fri- och rättigheter.
För den offentliga normgivningen – t.ex. möjligheten att besluta lokala ordningsföreskrifter – får proportionalitetsprincipen betydelse på två plan. För det
första torde grundsatsen medföra att normgivande samhällsorgan så gott som
alltid måste pröva om den företeelse eller det förhållande som de avser att
reglera verkligen behöver angripas med föreskrifter eller om det finns något
annat, mindre ingripande, sätt att handskas med det aktuella problemet på.
och Boucht, Johan, Polisiär våldsanvändning, Iustus, Uppsala, 2017, s. 249 ff. I denna studie
betraktas de emellertid som beståndsdelar av proportionalitetsprincipen.
187
Se även prop. 1987/88:65 om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision m.m., s. 72
samt HFD 2013 ref. 64 och HFD 2013 ref. 66.
188
Angående nämnda mål, se Bull, Thomas, Rättighetsskyddet i Högsta förvaltningsdomstolen,
SvJT 2017 s. 216 ff.
189
Se SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 156 f.
190
Se t.ex. de förenade målen C-293/12 och C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd mot Minister
for Communications, Marine and Natural Resources and others and Kärntner Landesregierung
and others, ECLI:EU:C:2014:238. Se också Schmauch, Magnus, Tillämpningen av begränsningssystemet i EU:s stadga om grundläggande rättigheter, SvJT 2016 s. 265 ff.
191
Se Åhman, Karin, Europadomstolens principer, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga
principer, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017, s. 41 ff.
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Ofta är ju normgivning bara ett av många verktyg som offentliga organ har att
tillgå för att fullgöra sina samhällsuppdrag och inte nödvändigtvis det som bör
tillgripas i första hand (jfr 2.4.3). För det andra för proportionalitetsprincipen
med sig att om ett organ – säg en kommun – ändå väljer att hantera en viss
angelägenhet genom normer, måste det ägna uppmärksamhet åt vilken form
och vilket innehåll som de aktuella reglerna ges så att dessa inte blir onödigt
långtgående med hänsyn till det eftersträvade resultatet. Det sista gäller förstås
särskilt i de fall då det ifrågavarande samhällsorganet har anförtrotts en hög
grad av frihet beträffande utformningen av bestämmelserna, som t.ex. när det
gäller lokala ordningsföreskrifter. Som kommer att visas längre fram har det
av den anledningen tagits in en specialregel om proportionalitet i dylika föreskrifter i ordningslagen (se 3.6.1).
2.4.2.4 Kommunala likställighetsprincipen
Utöver de tre tidigare nämnda grundsatserna har samhälleliga organ inom den
kommunala sfären också att förhålla sig till en fjärde princip, närmare bestämt
den kommunala likställighetsprincipen. Principen har kodifierats i kommunallagen, i vilken fastslås att en kommun ska behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat (KomL 2 kap. 3 §). Vad som stadgas
är alltså ett krav på att kommunmedlemmarna som utgångspunkt ska vara helt
likställda gentemot kommunen avseende såväl rättigheter som skyldigheter;
En medlem får vare sig gynnas eller missgynnas i förhållande till en annan.192
Följaktligen är det t.ex. inte tillåtet att ålägga en medlem avgifter eller andra
skyldigheter i vidare mån än andra medlemmar i samma situation. All särbehandling är emellertid inte otillåten. För det första anses nämligen principen
enbart gälla i de fall då kommunen träder i direkt kontakt med medlemmarna
i egenskap av just kommunmedlemmar. För det andra gäller likabehandlingskravet enligt kommunallagen inte om det finns sakliga skäl för särbehandling.
Typexemplet på det senare är förstås att det finns lagstöd, men även i övrigt
kan en olikabehandling vara tillåten, nämligen om den vilar på en objektiv och
saklig grund.193
Som synes har den kommunala likställighetsprincipen flera kontaktpunkter
med objektivitetsprincipen i regeringsformen (RF 1 kap. 9 §), vilken ju också
den ställer krav på att samhällsorganen ska vara sakliga och behandla alla lika
vid utförandet av sina uppgifter (se 2.4.2.2). Till skillnad från den senare gäller
emellertid likställighetsprincipen bara i relationen mellan kommunen och dess
medlemmar. Den hindrar således inte en kommun från att behandla t.ex. andra
kommuners medlemmar eller personer som saknar hemvist i riket annorlunda
192

Se t.ex. Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 7 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016,
s. 141.
193
Se prop. 1990/91:117 om en ny kommunallag s. 29 och s. 149 f. samt prop. 2016/17:171 En
ny kommunallag, s. 300 f.
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än de egna medlemmarna (se t.ex. RÅ 1987 ref. 17).194 Denna skenbart kufiska
ordning förklaras som bekant av att den kommunala likställighetsprincipen,
till skillnad från objektivitetsprincipen, inte har sina rötter i föreställningen om
alla människors lika värde och likhet inför lagen, utan i ett krav på ekonomisk
internrättvisa i kommunen; Alla medlemmar ska komma i åtnjutande av de
gemensamma tillgångarna i lika mån och på lika villkor.195 Även om principen
om likställighet sålunda å ena sidan kan sägas ha ett snävare tillämpningsområde än objektivitetsprincipen, anses den å andra sidan vara tillämplig vid såväl kommunal rättstillämpning som vid kommunal normgivning. 196 Dessutom
omfattar den, i motsats till objektivitetsprincipen, även kommunfullmäktiges
verksamhet. Den kommunala likställighetsprincipen sträcker sig alltså in på
ett par områden dit objektivitetsprincipen inte riktigt når (jfr 2.4.2.2).
När det gäller kommunal normgivning så har det i den juridiska litteraturen
allmänt framhållits att likställighetsprincipen innebär den begränsningen att
kommunala regler inte utan sakliga skäl får göra skillnad mellan kommunens
medlemmar.197 Vad det innebär i praktiken är dock lite oklart. Rättskällorna i
övrigt ger nämligen ingen som helst ledning kring hur likställighetsprincipen
ska eller bör förstås i förhållande till normgivning.198 Alldeles uppenbart är
givetvis, för att ta ett tillspetsat exempel, att en kommunal föreskrift inte får
göra skillnad mellan medlemmarnas möjligheter att få tillgång till en viss
kommunal tjänst eller nyttighet utifrån deras yttre attribut som t.ex. hud-, håreller ögonfärg. En sådan särbehandling lär ju aldrig kunna uppfylla kravet på
objektivitet och saklighet (jfr RF 2 kap. 12 §). Vid sidan av det är det emellertid inte svårt att finna mer besvärliga fall: Hur ska man t.ex. se på situationen
att en kommun beslutar om förbud mot alkoholförtäring inom ett s.k. socialt
utsatt område, men inte inom en mer välbärgad stadsdel, baserat på att beslutsfattarna bedömer att offentlig förtäring av alkohol utgör ett ordningsproblem
inom det förra men inte inom det senare? Innebär en sådan differentiering av
det kommunala regelverket en otillåten särbehandling kommuninvånarna
emellan? Eller är det tvärtom fråga om en fullt legitim behovsprövning? Det
194

Men det kan andra kommunalrättsliga principer göra, t.ex. den s.k. lokaliseringsprincipen,
vilken kräver att de angelägenheter som kommunen låter engagera sig i måste vara knutna till
kommunens område eller dess medlemmar (KomL 2 kap. 1 §).
195
Se Stjernquist, Nils, Kommunerna och likställighetsprincipen, Civildepartementets forskningsdelegation, Stockholm, 1988, s. 8 ff. samt Lerwall, Lotta, Den kommunala likställighetsprincipen, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017,
s. 170 f. och s. 197 ff.
196
Se SOU 1990:24 Ny kommunallag, s. 65 ff. och s. 170 f. Se även Strömberg, Håkan, Den
lokala förordningsmakten, Gleerup, Lund, 1954, s. 164.
197
Se Lerwall, Lotta, Den kommunala likställighetsprincipen, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017, s. 172 och s. 198.
198
Det kan t.ex. noteras att Ulrik von Essen helt går förbi frågan kring likställighetsprincipens
betydelse för den kommunala normgivningen i sitt annars så utförliga standardverk Kommunal
normgivning, Jure, Stockholm, 2000.
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givna exemplet kan med lätthet modifieras så att liknande frågor uppstår kring
t.ex. lokala regler om fyrverkerier, parkeringsavgifter, hälsoskydd, tillsyn över
hundar och uppträdandet i skog och mark.
Det kan i detta sammanhang inte komma på fråga att göra någon fullständig
undersökning av likställighetsprincipens eventuella inverkan på den kommunala föreskriftsmakten,199 utan fokus får riktas mot vad som gäller för lokala
ordningsföreskrifter. En första fråga som därvid inställer sig är om principen
överhuvudtaget kan anses vara tillämplig ifråga om sådana. Som den brukar
uttolkas gäller ju den kommunala likställighetsprincipen, som ovan nämnts,
bara i de fall då en kommun träder i kontakt med sina medlemmar i just denna
deras egenskap (se RÅ 1997 ref. 47).200 Var gränserna går för när så kan anses
vara fallet är inte helt klart.201 Lokala ordningsföreskrifter torde väl emellertid
i vart fall knappast kunna sägas utgöra några typfall på beslut som riktar sig
direkt till en kommuns medlemmar i denna deras egenskap; Tvärtom ges dessa
undantagslöst den utformningen att de i precis lika hög grad vänder sig till
eventuella kommunmedlemmar som andra som befinner sig i det geografiska
område där de är tillämpliga. Troligen skulle det kunna tas till intäkt för att
hävda att likställighetsprincipen som huvudregel inte är relevant i förhållande
till beslut om kommunala ordningsföreskrifter.
Om likställighetsprincipen någon gång ändå skulle vara tillämplig på lokala
ordningsföreskrifter, bör det emellertid noteras att det är frågan om en princip
som gäller inom den kommunala kompetensen. Den tilldelar alltså inte kommunerna någon ytterligare kompetens, utan begränsar deras beslutanderätt och
handlingsutrymme inom de områden på vilka de redan har kompetens.202 En
kommun kan sålunda inte med framgång åberopa likställighetsprincipen som
grund för att meddela en föreskrift som gäller inom hela dess territorium, om
inte det aktuella bemyndigandet ger stöd för en sådan utsträckning i rummet.
Däremot kan nämnda princip, i enlighet med vad som nyss sagts, utgöra ett
hinder för en kommun att normera en angelägenhet som den annars egentligen
skulle haft stöd att reglera, nämligen om regleringen skulle leda till ojämlikhet
mellan kommunmedlemmarna och det inte finns sakliga skäl för att godta en
sådan. Såvitt gäller lokala bestämmelser om ordningen torde det å andra sidan
nog ofta föreligga dylika skäl; I samtliga bemyndiganden till kommunerna att
besluta lokala ordningsföreskrifter som tas upp i denna framställning ges dessa
nämligen uttryckligt lagstöd för att bedöma behovet av regler utifrån vad som
krävs för att upprätthålla ordningen (se 3.3.1, 3.4.1 och 4.4.1), och i och med
199

Men en sådan studie skulle vara angenämt att få återkomma till i ett annat sammanhang.
Se även prop. 1990/91:117 om en ny kommunallag s. 29 och s. 149 f. samt prop. 2016/17:171
En ny kommunallag, s. 300 f. Se också t.ex. Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 7 uppl.,
Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 146 f.
201
Se Lerwall, Lotta, Den kommunala likställighetsprincipen, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2017, s. 175 f.
202
Se Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 7 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 101
ff. och s. 141.
200
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det torde, som ovan har visats, likställighetsprincipen i princip inte heller vara
tillämplig.
Summa summarum kan det sagda sammanfattas som så att den kommunala
likställighetsprincipen synes spela en underordnad roll, många gånger kanske
ingen roll alls, i relation till lokala ordningsföreskrifter.

2.4.3 Förvaltningspolitiska förväntningar
En tredje och sista faktor, låt vara av lite mjukare karaktär än de tidigare, som
inverkar på normgivningsmakten för samhälleliga organ under regeringsnivån
är de tre särskilda förordningar om regelgivning som regeringen har beslutat i
syfte att styra in de underlydande myndigheternas föreskriftsverksamhet på en
mer återhållsam bana. Den närmare inriktningen och det förordningstekniska
angreppsättet skiljer sig något åt mellan dem inbördes, men gemensamt är att
de alla kan sägas ge uttryck för den övergripande förvaltningspolitiska strävan
som funnits under snart nog ett halvt sekel, nämligen att hålla nere antalet
regler på myndighetsnivå, att se till att de föreskrifter som väl meddelas leder
till det eftersträvade resultatet och att begränsa de kostnader, inte minst för det
privata näringslivet, som kan följa av regelgivningen.203 Förordningarna måste
beaktas även i samband med beslut om lokala ordningsföreskrifter, låt vara att
det i praktiken främst torde vara den förstnämnda som aktualiseras, varför det
i detta avsnitt först kort ska sägas något om var och en av dem. Därefter riktas
uppmärksamheten mot det, till synes märkliga, faktum att några motsvarande
krav inte ställs på den kommunala normgivningen.
Den första förordningen, förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, slår fast att en förvaltningsmyndighet under regeringen
som huvudregel alltid ska genomföra en s.k. konsekvensutredning innan den
beslutar nya föreskrifter. En sådan utredning ska bl.a. innehålla en beskrivning
av vad myndigheten vill uppnå och vilka alternativa lösningar som står till
buds, en redogörelse för vilka som berörs av regleringen, en beräkning av
vilka kostnadsmässiga effekter och andra konsekvenser som regleringen med
för och en bedömning av om regleringen överensstämmer med de skyldigheter
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Myndigheten måste
också redovisa det bemyndigande som reglerna grundar sig på.204 Vidare ska
203

Se t.ex. prop. 1978/79:111 om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati m.m., s. 1 ff.; prop.
1983/84:119 om förenkling av myndigheternas föreskrifter, anvisningar och råd, s. 1 ff.; Ds
1991:32 Regelreformering, s. 1 ff.; SOU 1997:57 I medborgarnas tjänst, s. 13 och s. 92 ff.; prop.
1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst, s. 29 f. samt Ds 1998:43 Myndigheternas
föreskrifter. Handbok i författningsskrivning, s. 3 och s. 17 ff. Se därom även Sterzel, Fredrik,
Författning i utveckling. Tjugo studier kring Sveriges författning, 2 uppl., Iustus, Uppsala, 2009,
s. 265 ff.
204
Avsikten med det senare kravet, som infördes år 2014, verkar vara att tvinga myndigheterna
att ”tänka till” kring grundlagsstödet för sin normgivning, jfr Ds 2014:10 En tydligare beredning
av myndighetsföreskrifter, s. 18 ff.
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andra statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, näringslivet
och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs av
den föreslagna regleringen ges tillfälle att yttra sig om den och om utredningen
som föregått den. Slutligen åläggs myndigheterna under regeringen också att
på eget initiativ följa upp sin normgivning och, om förutsättningarna för den
ändras, ompröva den och genomföra en ny konsekvensutredning.
Den andra författningen, förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet, knyter an till den första och stadgar att
innan en myndighet beslutar föreskrifter som kan få effekter av betydelse för
företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt så
ska även Regelrådet inom Tillväxtverket ges tillfälle att granska och yttra sig
över konsekvensutredningen. Rådets granskning avser huvudsakligen om de
krav som ställs upp i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning
(se ovan) är uppfyllda.205 Avsikten med arrangemanget är, förstås, att minska
företagens administrativa kostnader hänförliga till statliga regelverk.206
Den tredje och sista förordningen, förordningen (2014:570) om regeringens
medgivande till beslut om vissa föreskrifter, föreskriver att en myndighet ska
inhämta regeringens medgivande innan den beslutar föreskrifter som vid tilllämpningen kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller
landsting som inte är oväsentliga. Syftet med regleringen synes huvudsakligen
vara att ge regeringen överblick och kontroll över vilka ekonomiska effekter
för det allmänna som myndighetsföreskrifter ger upphov till. Tilläggas bör
dock att påbudet, i likhet med sin äldre motsvarighet i den numera upphävda
verksförordningen (1995:1322),207 är avsett att tolkas restriktivt och bara avse
sådana fall då de föreslagna föreskrifterna verkligen kan förutses leda till mer
omfattande ekonomiska följdverkningar hos samhällsorganen.208
Vad som ovan sagts gäller, som framgått, enbart för de statliga förvaltningsmyndigheterna. Några motsvarande krav ställs inte på de kommunala organen.
Att föreskrifter från dessa inte omnämns i någon av de tre förordningarna kan
tyckas vara märkligt, men förklaringen är sannolikt att sådana ytterligare skyldigheter för kommunerna ligger utanför vad regeringen kan förordna om med
stöd av den s.k. restkompetensen (jfr 2.3.3 och 2.3.4), vilken av allt att döma
synes ha varit den konstitutionella grunden för förordningarna.209 Förhållandet
är emellertid samtidigt också symptomatiskt för arbetet med att främja ändamålsenliga och kostnadseffektiva regler; Sedan många år tillbaka synes dessa
205

Se 17 § förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket.
Se dir. 2008:57 Regelrådet – ett råd för granskning av nya och ändrade regler som påverkar
företagens regelbörda, s. 3 f.
207
Numera myndighetsförordningen (2007:515).
208
Se Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter, s. 22 ff.
209
Det kan noteras att regeringen alltså inte själv har föregått med gott exempel och redovisat
den rättsliga grunden för förordningarna, vilket regeringen, som nyss nämndes, ju kräver att sina
underlydande myndigheter ska göra.
206
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ansträngningar nämligen i stort sett uteslutande vara riktade mot att hålla nere
de lägre statsorganens regelgivning, medan kommunerna – för att klä det hela
i en straffrättslig skrud – oftare verkar ha betraktats som offer för den s.k.
överregleringen än som medgärningsmän till densamma. 210 Möjligen har det
skett en viss förskjutning i synen på den saken under senare år,211 men alltjämt
är det i stort sett upp till kommunerna själva att på eget initiativ utvärdera, och
vid behov reformera, sina lokala föreskrifter.212
På ett djupare plan har denna skillnad i regleringsgrad troligen sin bakgrund
i respekt för den kommunala självstyrelsen. Visserligen saknar principen om
självstyrelse principiellt sett relevans för kommunal normgivning, vilken ju
som ovan visats alltid måste ha stöd i ett bemyndigande från ett statligt organ
(se 2.3.1),213 men det hindrar givetvis inte riksdagen eller regeringen från att
ta fasta på grundsatsen i relationen mellan sig själva och kommunerna och ge
de senare större frihet i normgivningen än de statliga myndigheterna. Sådan
differentiering mellan de samhälleliga organen, genom vilken det undviks att
detaljreglera den kommunala normgivningssfären, synes tvärtom ibland uppfattas som nödvändig för att inte träda självstyret förnär.214 En annan förklaring
till att kommunerna inte i lika mån anbefallts återhållsamhet i regelgivningen
som statliga myndigheter kan förstås vara att deras normgivning helt enkelt
inte uppfattas generera kostnader för samhället eller få effekter för företagens
arbetsförutsättningar och konkurrensförmåga m.m. i samma utsträckning som
statliga myndighetsföreskrifter.215

210

Se t.ex. SOU 1998:105 Minska regleringen av kommuner och landsting s. 21 ff. Se även
Statskontoret (utg.), Statliga myndigheters reglering av kommunal verksamhet, Stockholm,
2005 s. 11 f. och Samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting,
Stockholm, 2016, s. 7 f.
211
Se t.ex. skr. 2008/09:206 Regelförenklingsarbetet, s. 14 och skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006–2010, s. 56 f.
212
Se Ds 1991:32 Regelreformering, s. 79 ff. och s. 118 f. Se även Essen, Ulrik von, Kommunal
normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 200 f.
213
Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 168 ff.
214
Se t.ex. prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar, s. 80 f.; bet.
2004/05:KU2 Rättsinformationssystemet, s. 18 f.; Ds 2011:24 Bättre tillgång till kommunala
föreskrifter, s. 52 f. och prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, s. 28.
215
Det är emellertid i så fall, kan det tilläggas, något av en chimär, i varje fall enligt företagen
själva; I en undersökning som Riksrevisionen lät Statistiska centralbyrån utföra år 2011 svarade
nämligen en majoritet av de stora företagen och drygt en tredjedel av småföretagen (d.v.s. med
färre än 10 anställda) att de i sin verksamhet belastades av kommunala regler, se skr. 2012/13:5
Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag, bilaga 1, s. 51.
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2.5

Normgivningsmaktens gränser i rummet

Att riksdagens och regeringens normgivningsmakt i geografiskt hänseende
sträcker sig över hela riket är förstås självklart. Lika givet torde det vara att
om något av dessa organ delegerar sin kompetens inom ett visst sakområde
till ett lägre organ inom staten, t.ex. till en central förvaltningsmyndighet som
Livsmedelsverket eller Finansinspektionen, så har även det organet rätt att
meddela föreskrifter i hela Sverige, förutsatt givetvis att det i bemyndigandet
inte uppställs några territoriella begränsningar. Om normgivningsmakten däremot lämnas vidare till regionala eller lokala organ som länsstyrelserna eller
kommunerna är det inte lika uppenbart vad som gäller; Är rätten att meddela
föreskrifter då begränsad till det egna länets respektive den egna kommunens
territorium eller kan bestämmelserna tvärtom stäcka sig även utanför detta? I
de fall då det i normgivningsbemyndigandet anges att detta avser förhållanden
inom länet eller i kommunen är saken förstås inte så bekymmersam, då gäller
ju det. Men i en del fall sägs det inte något alls om vilken utbredning i rummet
som reglerna får ges. En situation då frågan ställs på sin spets är t.ex. när en
kommun ges rätt att meddela föreskrifter om ordningen i en hamn som den
äger eller förvaltar (OL 3 kap. 10 §, se 3.4). Eftersom en kommun får befatta
sig med verksamheter även utanför den egna kommungränsen,216 kan hamnen
ifråga ju mycket väl tänkas vara belägen i en annan kommun. 217 I det följande
ska ett par stycken ägnas åt denna fråga, d.v.s. de territoriella gränserna för
länsstyrelsernas och kommunernas föreskriftsmakt.
När det till att börja med gäller länsstyrelsen så kan det konstateras att dess
breda repertoar av uppgifter inom den offentliga förvaltningen av naturliga
skäl i första rummet är knuten till det egna länet, jfr 1–8 §§ förordningen
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion [cit. LI]. Visserligen förekommer det
inte så sällan att vissa specifika förvaltningsuppgifter koncentreras till ett par
länsstyrelser, t.ex. i de större länen, eller att en enda länsstyrelse ges ansvar
för en viss angelägenhet i hela riket,218 med om så inte har skett är det styrelsen
i det aktuella länet som ombesörjer all den verksamhet som allmänt uppdragits
åt länsstyrelserna (LI 1 §). Även om rättskällorna tiger därom, bör det förhållandet nog som utgångspunkt också gälla beträffande den sidoordnade regelskapande verksamheten hos länsstyrelserna (jfr 1.6.2). En sådan ordning ligger nämligen för det första bäst i linje med ett av de motiv som brukar anföras
för decentraliserad normgivning, närmare bestämt att det är de regionala eller
216

Se t.ex. Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 7 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016,
s. 108 ff.
217
Så ägs t.ex. Nynäshamns hamn inte av Nynäshamns kommun, i vilken den är belägen, utan
av Stockholms kommun.
218
Som ett bland många exempel kan nämnas s.k. internationell delgivning, vilket Länsstyrelsen
i Stockholms län ansvarar för inom hela riket, se 2 a § förordningen (2013:982) om bistånd med
delgivning utomlands och i Sverige.
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lokala organen själva som har bäst kännedom om vilka regler som behövs
inom sina respektive områden,219 och för det andra talar även praktiska skäl
starkt för att så bör vara fallet; Om länsstyrelsens föreskriftsmakt inte skulle
vara begränsad till det egna länet skulle det ju lätt kunna leda till besvärliga
samordningsproblem mellan länsstyrelserna och, i förlängningen, en risk för
inbördes oförenliga bestämmelser i länen. Några konstitutionella hinder mot
att en viss länsstyrelse bemyndigas att besluta föreskrifter för hela riket finns
det dock inte, och så har i praktiken också skett i en del ämnen.220
När det sedan gäller kommunerna så kan det först noteras att normgivning
inom ordningsområdet hör till den s.k. specialreglerade kompetensen.221 Det
innebär att de regler i kommunallagen och de kommunalrättsliga principer
som tar sikte på att begränsa en kommuns handlingsfrihet med stöd av den s.k.
allmänna kompetensen inte är tillämpliga i sammanhanget.222 Följaktligen är
vare sig den s.k. lokaliseringsprincipen, som i korthet innebär att kommunala
åtgärder måste ha anknytning till kommunens område eller dess medlemmar
(KomL 2 kap. 1 §), eller förbudet för en kommun att inlåta sig på sådana angelägenheter som någon annan ska ha hand om (KomL 2 kap. 2 §), till någon
hjälp i fråga om vilket giltighetsområde som en kommunal ordningsföreskrift
får ges.223 Förarbetena till t.ex. kommunallagen eller ordningslagen ger heller
ingen vägledning. I den juridiska litteraturen synes det emellertid tas för givet
att den kommunala normgivningsmakten är begränsad till kommunens egna
geografiska område, möjligen med det undantaget att det någon gång kanske
skulle kunna tänkas vara möjligt att också sträcka ut giltighetsområdet över
sådant angränsande allmänt vatten som visserligen ingår i Sveriges territorium
men inte i någon kommun.224 Troligen är det således alltså inte tillåtet för en
kommun att t.ex. reglera ordningen i en kommunal hamn som är belägen inom
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Se t.ex. prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 42 och s. 163 samt SOU 1999:42 Ny
luftfartslag, s. 239 f. Se även Strömberg, Håkan, Den lokala förordningsmakten, Gleerup, Lund,
1954, s. 21 f. och Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i
Lund, Lund, 1999, s. 172 f. samt Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm,
2000, s. 42 f.
220
Se t.ex. 3 § förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher, genom
vilken Länsstyrelsen i Örebro län ges rätt att besluta kompletterande rikstäckande bestämmelser
till 2 § lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.
221
Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 8.
222
Se Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 7 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 107
ff., s. 130 ff. och s. 195 f.
223
Däremot gäller bl.a. den kommunala likställighetsprincipen som utgångspunkt även när en
kommun agerar med stöd av sin specialreglerade kompetens (jfr 2.4.2.4).
224
Se Strömberg, Håkan, Den lokala förordningsmakten, Gleerup, Lund, 1954, s. 168 f.; Essen,
Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 176 och Persson, Vilhelm, Om
kommungränser i allmänt vatten, FT 1998 s. 197 ff. Se också Nils Herlitz resonemang i sitt
yttrande till NJA 1939 s. 235, vilket emellertid avsåg ordningsföreskrifter för en stad med stöd
av dåvarande 1868 års ordningsstadga för rikets städer (jfr 3.2.1).
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en annan kommuns område, vilket, av motsvarande skäl som nyss lades fram
kring länsstyrelsernas föreskriftsmakt, framstår som högst välbetänkt.
En olägenhet med det sakläget är emellertid å andra sidan att det i stort sett
omöjliggör direkt interkommunalt samarbete i normgivningsfrågor. Även om
det skulle föreligga ett behov av enhetliga lokala ordningsföreskrifter inom ett
visst område som sträcker sig över flera kommuner, t.ex. i ett sådant storstadsområde där både bebyggelsen och samhällslivet sedan länge har vuxit samman
över kommungränserna, går det till följd därav nämligen inte för sig att enbart
en av kommunerna beslutar dessa. Det är heller inte möjligt för kommunerna
att gå samman och tillskapa ett kommunalförbund (jfr KomL 3 kap. 8 §) för
ändamålet, eftersom reglerna kring normgivningsmakten och dess fördelning
vare sig medger att ett sådant begagnar sig av en kommuns föreskriftsmakt
eller att en kommun överlämnar sin normgivningsmakt till det (se 2.3.5). Däremot finns det självfallet inte några rättsliga hinder mot att kommunerna ifråga
samråder i normgivningsfrågan och var för sig antar likalydande bestämmelser
om ordningen för sina respektive delområden.

2.6

Sammanfattning

Makten att ensidigt frambringa bindande, generella rättsregler är omsorgsfullt
reglerad i grundlagarna. Så snart en sådan ”föreskrift” är för handen, aktualiseras det nämligen särskilda regler kring bl.a. vilka samhälleliga organ som är
behöriga att besluta i saken. Avgörande är därvid vilket ämnesområde som det
handlar om; Vissa ämnen – t.ex. civilrätt eller avsteg från fri- och rättigheter –
får i princip bara hanteras av riksdagen, medan andra – t.ex. ordningsfrågor –
kan normeras av såväl riksdagen som regeringen, en förvaltningsmyndighet
eller en kommun. En förutsättning för lägre samhällsorgan ska få ägna sig åt
regelgivning i ordningsangelägenheter är emellertid att de, via regeringen, har
befullmäktigats därtill av riksdagen genom s.k. normgivningsbemyndiganden.
Två gränslinjer runt möjligheterna för statliga förvaltningsmyndigheter och
kommuner att besluta lokala ordningsföreskrifter dras sålunda upp av reglerna
om normgivningsmakten och dess fördelning respektive av innehållet i normgivningsbemyndigandena. Ytterligare stycken av den lokala föreskriftsmakten
skärs därtill bort av medlemskapet i Europeiska unionen, genom vilket en del
förhållanden har lämnats över till unionen att reglera, samt av Europakonventionen, vilken pekar ut en handfull ämnen till som inte får trädas förnär. Allmänna rättsliga principer om t.ex. legalitet och proportionalitet samt de administrativa kommun- och länsgränserna i riket lägger också en hämsko på reglernas innehåll, utformning och geografiska tillämpningsområde. Slutligen är
signalen från politiskt håll tydlig när det gäller den delegerade normgivningen;
För att hålla nere den sammanlagda regelmassan i samhället förväntas det att
denna – i alla fall när det gäller föreskrifter från statliga organ – begagnas med
urskillning och återhållsamhet.
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3

Ordningen på offentlig plats och i hamnar

3.1

Inledning

De två första bemyndiganden som ska ställas under lupp i framställningen rör,
som kapitlets rubrik redan har avslöjat, den allmänna ordningen på offentlig
plats samt ordningen i hamnar. Bestämmelserna därom finns i ordningslagen,
vilken ger en kommun befogenhet att meddela lokala ordningsföreskrifter för
båda typerna av områden och länsstyrelsen rätt att reglera ordningen i vissa
hamnar (OL 3 kap. 8 och 10 §§). Till att börja med, i kapitlets andra avsnitt,
kartläggs det historiska ursprunget till denna normgivningsmakt liksom dess
utveckling fram till idag. Med det som fond presenteras och analyseras sedan,
i det tredje avsnittet, bemyndigandet att besluta föreskrifter om ordningen på
offentlig plats och därefter, i det fjärde avsnittet, bemyndigandet att meddela
bestämmelser kring ordningen i en hamn.
Eftersom det har ansetts vara angeläget att motverka att de lokala ordningsreglerna med stöd av lagen kommer i konflikt med rättsordningen i övrigt eller
blir alltför långtgående, uppställs i ordningslagen två generella begränsningar
beträffande föreskrifter med stöd av den, nämligen att dessa inte får avse förhållanden som redan är reglerade i lagen eller i någon annan författning eller
som kan normeras på annat sätt samt att reglerna inte heller får lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (OL 3 kap. 12 §). De nämnda inskränkningarna i föreskriftsmakten,
vilka saknar motsvarighet i övriga undersökta regelverk (se därom 8.3 och 8.4),
redogörs för och skärskådas i det femte respektive det sjätte avsnittet.
I det sjunde och, frånsett den avslutande sammanfattningen, sista avsnittet
i kapitlet undersöks det vilka rättsliga sanktioner och eventuella tvångsmedel
som har knutits till lokala ordningsföreskrifter av det aktuella slaget i syfte att
bl.a. säkerställa att allmänheten verkligen efterlever dem.
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3.2

Föreskriftsmaktens framväxt

3.2.1 Ordningsstadgan för rikets städer
Ordningen i samhället var länge helt och hållet en lokal fråga. Ända fram till
mitten av 1800-talet fanns det bara enstaka stadganden om allmän ordning och
säkerhet i lag eller andra centralt utfärdade författningar. Istället bestod ordningsregleringen i allt väsentligt av lokal rättsbildning i form av kungörelser,
stadgor, reglementen, påbud och liknande med sitt ursprung hos länsstyrelsen,
stadsmyndigheterna eller någon av de lokala menigheterna med t.ex. byn,
socken eller häradet som grund. Med ett nutida synsätt var den formella kompetensen för dessa samhällsorgan att meddela föreskrifter vag; En menighets
rätt att meddela föreskrifter om ordningen ansågs följa av ålder och sedvänja,
medan befogenheten för en stad eller länsstyrelsen att besluta sådana bedömdes emanera ur ett påbud i en kunglig stadga som uppdrog åt stadens råd att
hålla ordning i staden respektive ur en paragraf i 1734 års utsökningsbalk som
slog fast att var och en borde åtlyda länsstyrelsens påbud i ämbetets ärenden.
Genom en särskild förordning, förordningen om sockenstämmor och kyrkoråd
av den 26 februari 1817, tillskapades det dock år 1817 ett första uttryckligt
bemyndigande av modernt snitt, vilket tillade den s.k. sockenstämman rätt att
– under kyrkoherdens ordförandeskap – bl.a. besluta föreskrifter om allmän
ordning och sedlighet inom den egna församlingen.225
De lokala ordningsföreskrifter som meddelades av nyssnämnda organ hade
av naturliga skäl från ort till annan olika innehåll, men kunde reglera så skilda
angelägenheter som t.ex. sjöfart, hållande av kreatur, dikning, spel och dobbel,
tiggeri, bröllop och andra folkliga fester, kyrkoplikt, fylleri, deltagande i katekesläsning, dans, koppeltvång för hundar, inhysande av lösdrivare eller andra
främmande personer, jakt, skydd mot bränder och andra skador, hantverksverksamhet, torghandel och användningen av gemensamma brunnar, bryggor,
broar, slussar, hamnar, vägar, gator och allmänna platser. Även skyldighet för
var och en att lära sig att läsa förekom i lokala ordningsstadgor.226 Till följd av
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Se Herlitz, Nils, Svensk stadsförvaltning på 1830-talet, P. A. Norstedt & söner, Stockholm,
1924, s. 97 f. och Nordisk offentlig rätt I, Historisk inledning, P.A. Norstedt & söner, Stockholm,
1958, s. 19, s. 23 och s. 68 ff. samt Riberdahl, Curt, Några axplock ur kommunalrätten förr och
nu, Bull, Thomas, Lundin, Olle & Rynning, Elisabeth (red.), Allmänt och enskilt. Offentlig rätt
i omvandling. Festskrift till Lena Marcusson, Iustus förlag, Uppsala, 2013, s. 293 ff.
226
Se Koch, Nils Samuel von (ordf.), Underdånigt betänkande och förslag angående en ordningsstadga för rikets städer samt underdånigt betänkande angående städernas byggnads-,
brand- och hamnordningar, afgifna af nådigst förordnade komiterade, Stockholm, 1860, vilket
åtföljdes av ett särskilt i tabellform uppställt sammandrag på hela 763 sidor över alla de av lokala
stadsmyndigheter utfärdade föreskrifterna i ordnings- och polismål. Beträffande rättsbildningen
vid sockenstämmorna (ur historievetenskaplig synvinkel), se t.ex. Furuhagen, Björn, Berusade
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bl.a. en ökad samfärdsel mellan orterna kom det med tiden att uppfattas som
mer och mer orimligt att upprätthålla ett system med lokala föreskrifter i alla
dessa ämnen. Därtill hade reglerna inte så sällan visat sig vara behäftade med
påtagliga rättsliga brister.227 I mitten på 1800-talet tillsattes det därför en utredning, vilken fick i uppdrag att ta fram förslag på en mer enhetlig reglering
av den allmänna ordningen i riket. Arbetet mynnade ut i Sveriges första riksgemensamma ordningsförfattning, 1868 års ordningsstadga för rikets städer.
I och med 1868 år ordningsstadga upphävdes alla äldre föreskrifter om ordningen i städerna. Som ersättning innehöll det nya regelverket en uppsättning
gemensamma regler för alla rikets städer om t.ex. användningen av allmän
plats, buller, renhållning, gas- och vattenledningar, markarbeten, torghandel,
tillsynen över djur, fyrverkerier och offentliga tillställningar. Därtill inrymde
stadgan även en del trafikregler för färd med häst och vagn. I motsats till vad
man kanske skulle kunna förvänta sig, avskaffades emellertid inte den lokala
föreskriftsmakten i ordningsfrågor genom den nya regleringen, utan tvärtom
innehöll stadgan nu ett explicit bemyndigande till de lokala myndigheterna att
även fortsättningsvis meddela lokala regler kring ordningen. Bestämmelsen
ifråga, som fanns i 20 § 1 st. i stadgan, hade följande lydelse:
”Uppkommer i stad fråga att, utöver vad denna stadga innehåller eller lämnar
åt magistrat eller polismyndighet att närmare bestämma, ny eller ytterligare föreskrift må för staden i avseende å allmänna ordningen därstädes meddelas, kan
förslag därom framställas såväl av stadsfullmäktige eller där sådana ej finnas,
allmänna rådstugan, har magistraten att detsamma jämte eget utlåtande insända
till KB,228 som förslaget antingen oförändrat fastställer eller ogillar. Väckes sådant förslag av magistraten, höre däröver stadsfullmäktige eller allmänna rådstugan; godkännes då förslaget, förfares därmed vidare såsom ovan är sagt;
ogillas detsamma, vare det förfallet, magistraten dock obetaget att hos KB anmäla behovet av ett sådant stadgande.”

Genom den nya författningen fick alltså magistraten m.fl. uttryckligen rätt att
meddela ordningsföreskrifter, men å andra sidan begränsades normgivningsmakten i så måtto att det skulle vara frågan om en ny eller ytterligare föreskrift
utöver vad som följde av stadgan. De lokala bestämmelserna fick med andra
ord inte inskränka eller mildra de gemensamma ordningsföreskrifterna. Vidare
skärptes också den statliga kontrollen på så sätt att nya eller ändrade ordningsföreskrifter hädanefter alltid skulle anmälas till och godkännas av länsstyrelsen
för att bli gällande. Dessutom fick styrelsen befogenhet att, vid behov, meddela
föreskrifter i de lokala organens ställe.
bönder och bråkiga båtsmän. Social kontroll vid sockenstämmor och ting under 1700-talet,
Brutus Östlings bokförlag, Stockholm, 1996, s. 115 f. och s. 195 ff.
227
Se t.ex. Justitiekanslerns skrivelse 1839-10-01 till Kungl. Maj:t, rubricerad ”Justitiekanslerns
underdåniga memorial 1/10 1839”, avtryckt i Strömberg, Håkan, Den lokala förordningsmakten,
Gleerup, Lund, 1954, s. 296 ff.
228
Förkortning för Kunglig Majestäts befallningshavande, alltså länsstyrelsen (se 1.6.3).
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År 1924 tillades den begränsningen att de lokala ordningsföreskrifterna inte
heller fick angå förhållanden som reglerades i någon annan författning. Den
främsta avsikten med det synes ha varit att förebygga konflikter mellan å ena
sidan föreskriftsmakten enligt ordningsstadgan, vilken även ansågs innefatta
en rätt att besluta normer om trafiken i städerna, och å andra sidan de särskilda
regler om fordonstrafik som antogs samma år. Inför reformen övervägdes det
initialt att bara undanta trafik från bemyndigandets tillämpningsområde, men
för att i den mån det var möjligt förebygga att liknande situationer i framtiden
skulle uppstå på andra regleringsområden valdes emellertid till slut att göra ett
mer allmänt förbehåll i befogenheten.229
Som namnet antyder var 1868 års ordningsstadga för rikets städer i första
hand tillämplig just i städerna, men länsstyrelsen kunde låta förordna att stadgan också skulle gälla i t.ex. köping, hamn, fiskläge eller någon annan plats
med sammanträngd befolkning på landet. Däremot ansågs det vid stadgans
tillkomst inte föreligga något behov av en riksgemensam ordningsreglering på
den egentliga landsbygden.230 I glesbygden fortsatte därför de inledningsvis
presenterade förhållandena att gälla även långt efter ikraftträdandet av 1868
års ordningsstadga, låt vara att länsstyrelsens och de lokala menigheternas befogenheter efterhand kodifierades och att sockenstämman, i och med 1862 års
kommunalreform, ersattes av bl.a. kommunalfullmäktige.231 Möjligheterna att
tillämpa ordningsstadgan på landet ökade dock, kan det tilläggas, steg för steg
genom utvidgningar av dess tillämpningsområde år 1886, 1908 och 1932.

3.2.2 Allmänna ordningsstadgan
Med tiden kom flera av de riksgemensamma ordningsfrågor som hanterades i
1868 års ordningsstadga att förlora sin betydelse, varför angelägenheter av
ordningskaraktär i tilltagande utsträckning återigen kom att regleras i lokala
föreskrifter.232 Eftersom man sålunda närmade sig en liknande situation som
före ordningsstadgans ikraftträdande, tillsattes i slutet av 1930-talet en utredning för att göra en översyn av regelverket. Utredningen föreslog att det, för
att råda bot på oenhetligheten, skulle antas en ny ordningsstadga med ett större
229

Se SOU 1922:39 Betänkande med förslag till förordning om motorfordon jämte därmed sammanhängande författningar samt till stadga om trafiken å vägar och gator, s. 205 ff.
230
Se SOU 1944:48 Betänkande med förslag till allmän ordningsstadga m.m., s. 46.
231
Så kom t.ex. länsstyrelsens generella befogenhet att reglera frågor om ordning och säkerhet,
vilken år 1855 hade kodifierats i 10 § instruktionen (1855:90) för landshövdingarne i rikets län,
i något modifierad form – senast som 10 § i 1971 års länsstyrelseinstruktion – att leva kvar ända
fram till dess att ordningslagen trädde i kraft år 1994 (se OL öb 1 p.), se 7.4.1. Rester av stadgandet kan för övrigt alltjämt återfinnas i OL 3 kap. 11 §, vilken dock inte tas upp till behandling
i avhandlingen, se 1.3.2.
232
Se SOU 1944:48 Betänkande med förslag till allmän ordningsstadga m.m., s. 117 och SOU
1985:24 Ordningslag, s. 63.
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antal riksgemensamma ordningsföreskrifter.233 Förslaget blev emellertid hårt
kritiserat, främst på den grunden att många av de föreskrifter som utredningen
föreslog – t.ex. förbud mot kortspel, kälkåkning och bollspel på allmän plats
samt skyldighet för envar att stå i kö på korrekt sätt – ansågs alltför detaljerade
och omotiverat stränga. Från kommunalt håll invändes det också mot vad man
uppfattade som ett obefogat ingrepp i lokala intressen och i det kommunala
självstyret. Med hänsyn till kritiken ansågs förslaget inte kunna läggas till
grund för någon lagstiftning.234
Grundproblematiken kvarstod emellertid, och drygt ett decennium senare
tillsattes återigen en utredning i frågan. Den nya utredningen föreslog även
den en ny ordningsstadga, men hade synbarligen tagit till sig av kritiken mot
sin föregångare och förordade bara ett fåtal riksgemensamma bestämmelser.
Övriga regler för, som det uttrycktes, upprätthållande av ordning och säkerhet
samt till förhindrande av vantrevnad eller annan allmän olägenhet, föreslogs
det överlåtas till kommunerna att meddela genom lokala ordningsföreskrifter.
Ansvarsfördelningen motiverades med att lokala bestämmelser lättare kunde
anpassas efter ortsförhållandena än centrala bestämmelser och att den lokala
ordningen av ålder var just en kommunal angelägenhet.235 Denna gång vann
förslaget större gillande hos remissinstanserna. Alltjämt förekom det dock viss
kritik mot de gemensamma bestämmelserna; En del instanser ansåg att dessa
var för få medan andra tyckte att de hade blivit för många.236
Remissinstansernas skilda syn på vad som borde regleras lokalt föranledde
en tämligen ingående diskussion i den efterföljande propositionen om hur den
närmare gränsen mellan de gemensamma reglerna för hela riket och den lokala
föreskriftsmakten borde dras. Departementschefen stannade emellertid till slut
vid samma slutsats som utredningen, d.v.s. att den nya ordningsstadgan bara
borde innehålla regler som det fanns ett verkligen behov av i alla kommuner,
såväl sådana belägna på landet som stadskommuner.237 Propositionen bifölls
och år 1958 trädde allmänna ordningsstadgan (1956:617) [cit. AOst] i kraft.238
I linje med de överväganden som hade skett kom allmänna ordningsstadgan
bara att innehålla riksgemensamma regler om användningen av allmän plats,
gaturenhållning, sprängning, skjutning, markarbeten och fyrverkerier samt om
233

Se SOU 1944:48 Betänkande med förslag till allmän ordningsstadga m.m., s. 117 ff.
Se SOU 1954:37 Allmän ordningsstadga m.m., s. 22 f. och s. 43 f.
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Se SOU 1954:37 Allmän ordningsstadga m.m., s. 7 f., s. 47 ff. och s. 138.
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Se prop. 1956:143 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till allmän ordningsstadga m.m., s. 40 ff.
237
Se prop. 1956:143 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till allmän ordningsstadga m.m., s. 42 ff.
238
Genom allmänna ordningsstadgan upphävdes inte bara 1868 års ordningsstadga utan också
alla lokala ordningsföreskrifter som hade meddelats med stöd av den och som stred mot reglerna
i den nya stadgan (AOst 33 §). Äldre lokala ordningsföreskrifter behöll alltså, motsatsvis, sin
giltighet i den mån de inte berörde vad som reglerades i den nya lagen.
234
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åtgärder till skydd mot skador från byggnader, ställningar, skyltar och andra
liknande anordningar. Ordningen i övrigt i lokalsamhället lämnades, liksom
tidigare, över till kommunerna själva att reglera genom lokala föreskrifter.239
Bemyndigandet därtill fanns i AOst 7 §, vilken ursprungligen löd:
”De ytterligare föreskrifter i avseende å den allmänna ordningen, som för kommun eller del därav finnas erforderliga och ej angå förhållanden, om vilka annorledes är bestämt, meddelas i lokal ordningsstadga.
Vid meddelande av sådan föreskrift skall tillses att därigenom icke lägges
onödigt tvång på allmänheten eller eljest göres obefogad inskränkning i den
enskildes frihet.”

Som synes kom bemyndigandet till kommunerna att ges en snävare avfattning
än vad utredningen hade föreslagit. Vare sig upprätthållande av säkerheten
eller förhindrandet av vantrevnad eller andra olägenheter togs ju in i lagtexten.
Vidare kringskars även normgivningsmakten i förhållande till vad utredningen föreslagit genom att det infördes ett uttryckligt krav på att föreskrifterna skulle angå den ”allmänna” ordningen. Anledningen till dessa modifieringar av bemyndigandets avfattning framgår inte av lagmotiven och går inte
heller att utläsa ur remissinstansernas yttranden över utredningens förslag. En
förklaring till att föreskriftsmakten begränsades till den allmänna ordningen
skulle emellertid möjligen kunna vara att lagstiftaren ville markera att lokala
ordningsföreskrifter i första hand skulle tillgripas för att reglera förehavanden
på allmän plats (jfr RÅ 1950 ref. 14, se 3.3.2.3).240
En nyhet i allmänna ordningsstadgan var att det, som en generell begränsning för att hindra alltför långtgående bestämmelser, stadgades att ett organ
som meddelande lokala ordningsföreskrifter även skulle tillse att det därigenom inte lades onödigt tvång på allmänheten eller annars gjordes obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet. Initiativet till bestämmelsen kom från
utredningen, som ansågs att den behövdes eftersom det inte hade gått att dra
upp några närmare gränser för den kommunala normgivningen. 241 Under remissbehandlingen ansåg flera instanser att vad som stadgades i regeln var helt
självklart och att den således såsom överflödig borde utgå, men departementschefen fann att synpunkterna var så pass betydelsefulla att de borde komma till
uttryck i författningstexten.242
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Som synes tillades alltså magistraten inte längre någon normgivningsmakt. Det motiverades
med att magistratinstitutionen allt sedan 1862 års kommunalreform hade varit under succesivt
avvecklande och vid tidpunkten för lagförslaget inte hade kvar några kommunala uppgifter. Av
det skälet ansågs det inte lämpligt att lägga några nya sådana på magistraten, se prop. 1956:143
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till allmän ordningsstadga m.m., s. 53 f.
240
Jfr prop. 1956:143 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till allmän ordningsstadga m.m., s. 33.
241
Se SOU 1954:37 Allmän ordningsstadga m.m., s. 8 och s. 56.
242
Se prop. 1956:143 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till allmän ordningsstadga m.m., s. 107 ff.
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3.2.3 Ordningslagen
Med tiden blev även allmänna ordningsstadgan föråldrad och i behov av att
anpassas till det moderna samhällslivet. Eftersom stadgan hade meddelats av
Kunglig Majestät i den ordning som gällde i 1809 års regeringsform, kom den
dessutom att passa dåligt in i det normsystem som etablerats genom den nya
regeringsformen år 1975. I slutet på 1970-talet tillsattes det därför ånyo en
utredning, Ordningsstadgeutredningen, för att låta göra en översyn av regelverket.243 I sitt slutbetänkande år 1985 föreslog utredningen att allmänna ordningsstadgan av konstitutionella skäl borde ersättas av en ny författning i lagform. De grundprinciper som hade varit vägledande vid utformningen av allmänna ordningsstadgan (se 3.2.2) ansågs däremot alltjämt göra sig gällande,
varför utredningens förslag till lagtext bara innehöll ett fåtal riksgemensamma
regler – i stort sett de som redan fanns i allmänna ordningsstadgan – som det
kunde tänkas finnas behov av i alla kommuner. Den lokala ordningen i övrigt
föreslogs det, liksom tidigare, överlämnas till kommunerna själva att reglera.
Enligt utredningen var den ordningen nämligen det bästa sättet att försäkra sig
om att ordningsregleringen i riket anpassades till behovet inom varje enskild
kommun.244
Utredningens förslag tillstyrktes av de flesta remissinstanser. Det ifrågasattes emellertid av Justitieombudsmannen, som ansåg att all normgivning i ordningsfrågor var en statlig angelägenhet och att den sålunda borde lämnas över
till länsstyrelsen istället för till kommunerna. I den senare propositionen anslöt
sig regeringen dock till utredningens förslag och avfärdade Justitieombudsmannens synpunkter med motiveringen att en sådan ordning med fog skulle
kunna sägas strida mot grunderna för den kommunala självstyrelsen. Dessutom, anförde regeringen, torde de enskilda kommunerna vara bättre skickade
än länsstyrelsen på att avgöra behovet av lokala föreskrifter.245 Propositionen
bifölls av riksdagen och år 1994 trädde ordningslagen i kraft.246
När det gäller möjligheten att besluta lokala föreskrifter om den allmänna
ordningen så medförde alltså införandet av ordningslagen inte några större
changemang i rättsläget. Något som väl ändrades var emellertid den statliga
kontrollen över den lokala normgivningen, närmare bestämt på så sätt att det
tidigare kravet på att kommunala ordningsföreskrifter skulle underställas länsstyrelsen för att bli giltiga, vilket hade gällt allt sedan införandet av 1868 års
ordningsstadga, utmönstrades och ersattes med en skyldighet för kommunen
att i efterhand anmäla sitt beslut om föreskrifter till länsstyrelsen för prövning
243

Se dir. 1977:15 Översyn av allmänna ordningsstadgan, s. 1 ff.
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 13 f., s. 76 f. och s. 168.
245
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 138 ff.
246
I samband till ordningslagens ikraftträdande upphävdes även alla lokala ordningsföreskrifter
som hade meddelats med stöd av någon av dess föregångare, t.ex. allmänna ordningsstadgan
eller 1868 års ordningsstadga (öb 1 p., se vidare 7.4.1).
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(se 9.4). Vidare avskaffades möjligheten för länsstyrelsen att vid behov besluta
ordningsföreskrifter åt en kommun, vilken ansågs vara principiellt tveksam
och dessutom sakna praktisk betydelse. Slutligen modifierades instansordningen så att rätten att överklaga vissa länsstyrelsebeslut i ordningsfrågor till
regeringen ersattes med en möjlighet att erhålla en motsvarande prövning hos
allmän förvaltningsdomstol (jfr 9.2.1).247

3.2.4 Hamnordningsförordningen
Ordningen i hamnar och fiskelägen reglerades i äldre tid genom s.k. hamnordningar, vilka utfärdades av Kunglig Majestät eller av lokala samhälleliga
organ som t.ex. hamnlaget eller fiskelaget. Ordningarna innehöll vanligen inte
bara bestämmelser direkt relaterade till själva hamnverksamheten, utan också
allmänna regler om samhällslivet på orten som t.ex. om kyrkoplikt, slagsmål,
dryckenskap, åverkan, stöld, brandskydd, spel, svordomar och sabbatsbrott.248
År 1874 stöptes emellertid denna ordning delvis om i grunden. Det året antogs
nämligen en särskild förordning, förordningen (1874:26) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket [cit.
1874 års hamnordningsförordning], vilken istället lämnade över till de då nyligen inrättade kommunerna att fortsättningsvis besluta de ordningsföreskrifter
som behövdes i hamnarna. Föreskriftsmakten knöts an till 1868 års ordningsstadga på så sätt att reglerna, som alltjämt benämndes hamnordningar, skulle
beslutas och tillämpas på motsvarande sätt som lokala föreskrifter enlig stadgan. I likhet med i densamma hade länsstyrelsen också det yttersta ansvaret
för att nödvändiga regler verkligen meddelades (jfr 3.2.1). Den kortfattade
författningen hade i sin helhet följande lydelse:
“KM:t har funnit gott förordna: att för varje större stapelstad249 i riket skall finnas särskild hamnordning, innefattande de föreskrifter i avseende å ordningen i
hamnen, som finnas nödiga utöver bestämmelserna i ordningsstadgan för rikets
städer den 24 mars 1868; att även för annan allmän hamn i riket sådan hamnordning, om nu är nämnd, må kunna upprättas; samt att för dessa hamnordningar
skall i avseende å deras antagande, tillämpning, med mera, vara gällande vad
angående ordningsföreskrifter i allmänhet i nämnda ordningsstadga är bestämt
247

Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 149 ff. och s. 182 ff.
Angående hamnordningarna i äldre tid (ur historievetenskapligt perspektiv), se t.ex. Siltberg,
Tryggve, Lanthamnar på Gotland och hamnordningar i Sverige, Danmark och på Gotland,
Stobaeus, Per (red.), Kust och kyrka på Gotland. Historiska uppsatser, Landsarkivet i Visby och
Gotlands kommunarkiv, Visby, 2010, s. 299 ff. samt Johansson, Tore, Den svenska lantbrukskooperationens bakgrund, framväxt och utveckling till 1930. Inspiratörer, idéutveckling och
praxis, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm, 2013, del 1, s. 9 f.
249
Termen ”stapelstad” avsåg en stad med s.k. stapelrätt, d.v.s. rätt att bedriva handel och sjöfart
med utlandet, se därom Sundberg, Halvar G.F., Den svenska stapelstadsrätten. En undersökning
av institutets utveckling och nuvarande innehåll, Beckmans förlag, Stockholm, 1927, s. 1 ff.
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eller framdeles kan varda förordnat; ägande KB tillse, att hamnordningar, där
sådana anses böra finnas, varda upprättade, och att, där hamnordning icke prövas erforderlig, nödiga föreskrifter till främjande av ordning i hamnen ändock
varda i överensstämmelse med ordningsstadgan för rikets städer meddelade.”

Även den lokala normgivningen i hamnarna ledde med tiden till ett variationsrikt regelbestånd, och under 1950-talet vidtogs en del regleringsåtgärder för
att komma till rätta med den saken.250 Dessa kunde emellertid inte dölja det
faktum att hamnordningsförordningen med tiden blivit alltmer föråldrad och i
flera hänseenden även alltmer materiellt bristfällig. Hamnutredningen, som
hade utrett det svenska hamnväsendets struktur och därmed sammanhängande
frågor, förordade därför i ett betänkande år 1974 att den då hundraåriga hamnordningsförordningen skulle ersättas av en lag om förhållandet mellan hamninnehavaren och hamnens trafikanter. Bemyndigandet avseende ordningen i
hamnarna föreslogs därvidlag inte få någon motsvarighet i lagen, eftersom utredningen ansåg att kommunerna redan kunde meddela behövliga regler med
stöd av allmänna ordningsstadgan (se 3.2.2).251 Vid remissbehandlingen fick
förslaget en hel del kritik, bl.a. på den grunden att det även i framtiden ansågs
finnas ett behov av särskilda ordningsföreskrifter just för hamnar. Förslaget
lades därför inte till grund för någon lagstiftningsåtgärd.252
Ett decennium senare aktualiserades frågan om ordningen i hamnarna igen,
denna gång av Ordningsstadgeutredningen som under sitt arbete med den nya
ordningslagen (se 3.2.3) fann att även hamnordningsförordningen lämpligen
borde ersättas av en till regeringsformen anpassad reglering. I motsats till sin
föregångare ansåg nämligen utredningen att bemyndigandet i ordningsstadgan
inte var tillfyllest för alla de olika slag av bestämmelser som kunde behövas i
en hamn, särskilt som en del av dessa knappast kunde föras in under begreppet
”allmän ordning”. Som lösning på problemet föreslogs att det i den nya ordningslagen även skulle tas in ett bemyndigande till kommunerna att meddela
de lokala ordningsföreskrifter som behövdes med hänsyn till verksamheten i
en hamn. Ordningen i andra hamnar än kommunala bedömdes det emellertid
inte finnas skäl att låta kommunerna hantera, varför föreskriftsmakten i sådana
istället förslogs ligga hos länsstyrelsen.253 I propositionen anslöt sig regeringen
till utredningens förslag, vilket senare också – med några smärre justeringar –
lades till grund för bemyndigandet i OL 3 kap. 10 §.254
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Se JO 1956 s. 135.
Se SOU 1974:24 Förslag till hamnlag, s. 38 f. och s. 57 ff.
252
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 217 f.
253
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 218 ff. Det senare var egentligen något av en nydaning på
området eftersom styrelsen, vid sidan av sin rätt att meddela föreskrifter i en kommuns ställe
med stöd 1874 års hamnordningsförordning, tidigare inte hade haft någon direkt befattning med
ordningen i rikets hamnar. Den saken uppmärksammades dock inte nämnvärt i förarbetena eller
av remissinstanserna.
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Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s.161 ff.
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3.3

Bemyndigandet att reglera den allmänna
ordningen på offentlig plats

3.3.1 Allmänt
Som tidigare har nämnts ger ordningslagstiftningen en kommun möjlighet att
besluta lokala föreskrifter om ordningen på offentlig plats. Grundstadgandet
därom finns i OL 3 kap. 8 § och har följande avfattning:
”Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela
de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.”

Bemyndigandebestämmelsen korresponderar i stora drag med sin föregångare
i allmänna ordningsstadgan (se 3.2.2). Att så skulle bli fallet var emellertid inte
givet, utan inför sitt förslag till ordningslag hade Ordningsstadgeutredningen
– förklarades det i slutbetänkandet – övervägt flera olika alternativ kring hur
bemyndigandet i den nya lagen skulle utformas. En lösning som utredningen
till en början hade uppehållit sig kring hade varit att bara ge kommunerna befogenhet att meddela föreskrifter i fråga om vissa i bemyndigandet angivna
ämnen som t.ex. affischering, högtalarutsändning, markiser, hundar m.m. Med
tiden hade emellertid denna lösning övergivits, främst eftersom en sådan s.k.
ämneskatalog skulle bli både lång och detaljerad om alla de från kommun till
kommun varierande behoven av ordningsföreskrifter skulle tas upp i den. En
annan nackdel med konstruktionen var att det skulle krävas en lagändring
varje gång det uppstod ett behov av ordningsföreskrifter i någon ny angelägenhet, ett förfarande som befarades bli både stelbent och omständligt. Slutligen skulle upplägget lämna ringa utrymme för kommunerna själva att bedöma
vad som behövde regleras i lokala ordningsföreskrifter, något som ansågs stå
i strid med strävandena mot ett ökat kommunalt självbestämmande.255
En mer tilltalande lösning hade därför befunnits vara att skapa en bemyndigandebestämmelse genom vilken kommunerna i och för sig liksom tidigare
i allmänna ordningsstadgan gavs rätt att meddela alla de ytterligare lokala föreskrifter som kunde behövas i fråga om ordningen, men bara för allmän plats.
Ett så utformat bemyndigande ansågs nämligen ha de fördelarna att det både
var flexibelt och medgav att de lokala ordningsföreskrifterna kunde anpassas
till samhällsutvecklingens krav, samtidigt som det tillgodosåg den kommunala
självstyrelsens intressen och var förenligt med regeringsformens regler kring
normgivningsmakten.256 I linje med det tog utredningen i sitt förslag till ord255

Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 189.
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 190 f. Vid den aktuella tidpunkten var det nämligen enbart
regler kring ”ordningen på allmän plats” som kunde delegeras (se dåvarande RF 8 kap. 7 § 5 p.)
Numera är regleringen, som tidigare visats, utformad på ett helt annat sätt (se 2.3.1 och 3.3.2.3).
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ningslag in en bestämmelse om att en kommun skulle få meddela de ytterligare
föreskrifter som behövdes för att upprätthålla ordningen på allmän plats. Med
allmänna ordningsstadgan som förebild (se 3.2.2) föreslogs dock den begränsningen gälla att de lokala föreskrifterna inte fick angå förhållanden som var
reglerade eller kunde regleras i annan ordning och inte heller lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogad inskränkning i den enskildes
frihet.257
Vidare togs det i bemyndigandeförslaget också in en särskild punkt om att
en kommun framledes skulle få meddela de föreskrifter som behövdes för att
förebygga att människors hälsa skadades till följd av användningen av pyrotekniska varor, vilket var en nyhet. I såväl 1868 års ordningsstadga som i allmänna ordningsstadgan hade det ställts upp ett rikstäckande förbud mot att
använda fyrverkerier inom städer m.m., men utredningen ansåg att detta totalförbud inte var lämpligt att behålla, bl.a. eftersom det inte efterlevdes i någon
större utsträckning. Istället föreslogs det alltså, i kombination med ett krav i
lagen på polistillstånd om användningen medförde risk för någon beaktansvärd olägenhet, att det skulle bli upp till kommunerna själva att bestämma
vilka regler om användningen av pyroteknik som skulle gälla.258
Ordningsstadgeutredningens överväganden beträffande den lokala normgivningsmakten och bemyndiganderegelns grundutformning diskuterades inte
närmare i den efterföljande propositionen, utan i stora drag godtog och återgav
regeringen de utgångspunkter och argument som utredningen hade framfört.
Själva den föreslagna bemyndigandebestämmelsen hade däremot omarbetats
väsentligt; Bemyndigandet avseende regler om användningen av pyrotekniska
varor hade brutits loss och fört över till ett eget lagrum (OL 3 kap. 9 §) och
stadgandet om att föreskrifterna inte fick lägga onödigt tvång på allmänheten
eller angå förhållanden som var reglerade eller kunde regleras i annan ordning
hade – på Lagrådets inrådan – flyttats till en egen paragraf (OL 3 kap. 12 §).259
Därtill hade även själva ordalydelsen av bemyndigandet justerats från att tala
om ”ordningen” till att, liksom i allmänna ordningsstadgan (se 3.2.2), relatera
till ”den allmänna ordningen”. Den ändrade avfattningen kommenterades inte
i propositionen.
Bemyndigandebestämmelsen i ordningslagen suppleras av ett subbemyndigande i 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)
[cit. FOL], som lyder:
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Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 22 f. och s. 191 f. En begränsning som, kan det noteras, i
sin tur hade sin förebild i 1924 års tillägg till 1868 års ordningsstadga för rikets städer (se 3.2.1).
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Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 121 ff. och s. 145. Jfr dock SOU 1985:24
Ordningslag, s. 22 f., s. 145 ff. och s. 189 ff. Föreskriftsmakten med stöd av OL 3 kap. 9 § ingår,
som tidigare nämnts, inte i förevarande studie (se 1.3.2).
259
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 43 f., s. 138 ff. och s. 398. Se även avsnitt
3.6 nedan.
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”Kommunerna får meddela förskrifter enligt 1 kap. 2 § andra stycket samt 3 kap.
8 och 9 §§ och 10 § första stycket andra meningen ordningslagen (1993:1617).
Kommunerna får dock inte meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller något
annat konstnärligt verk.”

Stadgandet motsvarar i stort vad som tidigare, på allmänna ordningsstadgans
tid, angavs i förordningen (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och
länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter, en författning som tillskapades år 1982 för att – i avvaktan på den nya ordningslagen – något så när
bringa systemet med lokala ordningsföreskrifter i samklang med 1974 års regeringsform.260 Tidigare hade normgivningsmakten nämligen delegerats direkt
från riksdagen till kommunerna, vilket regeringsformen, som tidigare nämnts
(se 2.3.5), inte medger. I förening därmed infördes även den begränsning vad
gäller bl.a. gatumusik och liknande som numera slås fast i andra stycket. Den
förbigås emellertid här och återvänds istället till mot slutet av framställningen
(se 8.2.3).

3.3.2 Bemyndigandets ram
3.3.2.1 Ämne
När det till att börja med gäller vilket eller vilka ämnen som får regleras med
stöd av det aktuella bemyndigandet, så kan det konstateras att stadgandet i OL
3 kap. 8 § inte säger någonting alls därom. Det har troligen sin förklaring i att
avsikten med det, enligt förarbetena, är att ge en kommun utrymme att meddela lokala ordningsföreskrifter i alla de frågor av inbördes vitt skilda slag där
en sådan reglering kan behövas.261 Normgivningsmakten är emellertid inte helt
konturlös. För det första anses nämligen det inskjutna ordet ”ytterligare” i bemyndigandet innebära att en kommun bara får meddela sådana föreskrifter om
den allmänna ordningen som går längre än bestämmelserna i ordningslagen
eller som mera i detalj preciserar sådana frågor som behandlas i den. De lokala
bestämmelserna får alltså inte begränsa de allmänna ordningsföreskrifterna i
ordningslagen. För det andra har det, enligt motiven till ordningslagen, genom
den lokala förordningsmaktens långa historiska tradition i Sverige kommit att
utbildas en ”fast praxis” i fråga om vilka ordningsföreskrifter som en kommun
får meddela och hur långtgående dessa regler får vara.262
Det förstnämnda kravet har åtskilliga beröringspunkter med stadgandet att
bestämmelserna inte får angå förhållanden som är reglerade eller kan regleras
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Se prop. 1982/83:9 om åtgärder mot alkoholförtäring på allmän plats och om lättnader i tillståndskravet för gatumusik, s. 1, s. 5 f. och s. 15 f.
261
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 189 och prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 138
ff. och s. 152 f.
262
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 141 f.
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i annan ordning (OL 3 kap. 12 §), varför den närmare presentationen och analysen av det får anstå till dess att den regeln behandlas nedan (se 3.5). När det
gäller den tradition som det hänvisades till i förarbetena, så ska däremot redan
här sägas något om den. I motiven till ordningslagen lämnades nämligen ett
antal exempel på sådana företeelser som av ålder ansågs kunna regleras genom
lokala ordningsföreskrifter. Dessa var penninginsamling, camping, förtäring
av alkohol, reklam, uppsättande av markiser och banderoller, juldekorationer,
uppställning av containrar, affischering, ambulerande försäljning, torghandel
och buller. Även användningen av pyrotekniska varor bedömdes i lagmotiven
kunna bli föremål för reglering med stöd av bemyndigandet, i den mån syftet
är att motverka ordningsstörningar (jfr OL 3 kap. 9 §, se 3.3.1).263
Som ytterligare exempel på angelägenheter som kan tänkas bli föremål för
normering genom lokala ordningsföreskrifter har i den juridiska litteraturen
lyfts fram högtalarutsändning, lastning och lossning av gods, tiggeri, uppläggning av varor, tillsyn över hundar samt olägenheter till följd av damm, spill
och dålig luft.264 Samtliga dessa ämnen, frånsett tiggeri, anges även i det s.k.
normalförslag som Svenska kommunförbundet har tagit fram till vägledning
för kommunerna vid utarbetandet av lokala föreskrifter. Det senare innehåller
därtill regler om grävning, schaktning och liknande arbeten samt om förbud
mot ridning i motionsspår och badförbud.265
Om man vänder blicken mot praktiken så begagnas bemyndigandet ifråga
därutöver också för att reglera sådant som t.ex. cykling i terräng,266 tältning,267
identitetsmärkning av hund och katt,268 skidåkning,269 pulka- och kälkåkning,270
fiske,271 skjutning av salut,272 tomgångskörning,273 åldersgräns för camping,274

263

Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 123, s. 142 ff. och s. 284 ff.
Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer,
Stockholm, 2017, s. 182 ff. Exemplifieringen har till viss del stöd i SOU 1985:24 Ordningslag,
s. 168 ff.
265
Se Svenska kommun förbundet (utg.), Lokala ordningsföreskrifter, Stockholm, 1995, bilaga 1.
266
Se 20 § allmänna lokala ordningsföreskrifter (Bollnäs kommun, 2010-05-31).
267
Se 18 § lokala ordningsföreskrifter (Enköpings kommun, 2000-04-27).
268
Se 16 § allmänna lokala ordningsföreskrifter (Lidingö kommun, 2016-06-20).
269
Se 5 § Ljusdals kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter (Ljusdals kommun,
2007-12-17).
270
Se 18 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Orsa kommun (Orsa kommun, 1996-01-29).
271
Se 18 § lokala ordningsföreskrifter (Arboga kommun, 2014-02-20).
272
Se 19 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bodens kommun (Bodens kommun,
1995-11-30).
273
Se 9 § lokala ordningsstadgan (Dorotea kommun, 2007-02-26).
274
Se allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skurups kommun (Skurups kommun,
2012-10-29), bilaga 1, Ordningsföreskrifter för Bingsmarkens camping.
264
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golfspel,275 ridning på stränder och i sanddyner,276 gaturenhållning,277 eldning
och grillning,278 simhopp,279 anbringande av adressnummerskylt på fastighet,280
tillsyn över katt,281 körning med motorfordon i skidspår,282 högsta tillåtna höjd
för häckar och staket,283 uppställning av fordon och parkering,284 framförande
av motorbåt eller vattenskoter,285 utställning av marschaller, facklor eller andra
öppna lågor,286 dykning med tuber,287 upplockningstvång efter häst,288 missbruk
av livräddningsutrustning,289 rengöring av bil på badplats,290 användning av
motoriserade trädgårdsredskap291 fysisk utformning av och öppettider för uteservering,292 skateboard- och rullskridskoåkning,293 mattpiskning,294 förtöjning

275

Se 24 § lokala ordningsföreskrifter för Sundbybergs kommun (Sundbybergs kommun,
1996-01-29).
276
Se 18 § allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härryda kommun (Härryda kommun,
2010-06-21) och 21 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstad kommun (Kristianstad kommun, 1995-11-21).
277
Se 5 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Överkalix kommun (Överkalix kommun,
2008-06-23).
278
Se 17 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Landskrona stad (Landskrona kommun,
2010-06-21).
279
Se 23 § allmänna lokala ordningsföreskrifter (Eda kommun, 2006-06-28).
280
Se 10 § allmänna lokala ordningsföreskrifter (Arvika kommun, 1996-04-29).
281
Se 18 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjurholms kommun (Bjurholms kommun,
1995-11-27).
282
Se 24 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kalix kommun (Kalix kommun,
1996-02-19).
283
Se 9 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Aneby kommun (Aneby kommun,
1999-11-23).
284
Se allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skurups kommun (Skurups kommun,
2012-10-29), bilaga 1, Ordningsföreskrifter för Bingsmarkens camping.
285
Se 23 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun (Gagnefs kommun,
2013-03-11).
286
Se 18 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun (Tidaholms kommun,
2009-06-22).
287
Se 15 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höganäs kommun (Höganäs kommun,
1995-12-18).
288
Se 19 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gnosjö kommun (Gnosjö kommun,
2006-09-28).
289
Se 19 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Habo kommun (Habo kommun,
2012-05-31).
290
Se 15 § lokala ordningsföreskrifter för Kristinehamns kommun (Kristinehamns kommun,
2009-04-29).
291
Se 8 § allmänna lokala ordningsföreskrifter (Ödeshögs kommun, 2013-10-28).
292
Se 25 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun (Hallsbergs kommun,
2013-04-29).
293
Se 19 § allmänna lokala ordningsföreskrifter (Nyköpings kommun, 2010-06-08).
294
Se 15 § lokala ordningsstadgan (Dorotea kommun, 2007-02-26).
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av båt vid bryggor,295 schaktningsarbete,296 snöskoteråkning,297 försäljning från
båt298 och vattenskidåkning.299 I ett underrättsmål har även en föreskrift med
förbud mot att klottra principiellt sett ansetts angå allmän ordning.300
Som kommer att visa sig i det följande (se 3.5) är förmodligen inte alla de
företeelser som nu har räknats upp tillåtna att reglera genom lokala ordningsföreskrifter, eftersom sådana, som nyss nämndes, inte får angå förhållanden
som redan är normerade i ordningslagen eller i någon annan författning eller
som kan regleras på något annat sätt. Så kan t.ex. länsstyrelsen och en kommun besluta regionala respektive lokala regler om eldning och grillning redan
med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.301 En del av bestämmelserna, t.ex. förbudet mot simhopp från kommunägda bryggor i Eda kommun,
ligger förmodligen också i farozonen för att uppfattas som obefogade inskränkningar i enskildas frihet (se 3.6.1). Eftersom båda dessa begränsningar
kommer att tas upp till ingående behandling nedan lämnas dock de bedömningarna tills vidare därhän. Istället ska uppmärksamheten inriktas mot två av
företeelserna, torghandel och tiggeri, vilka förtjänar några extra kommentarer.
När det gäller den förstnämnda, torghandel, så kan det noteras att ordningslagen inte innehåller några särskilda bestämmelser kring sådan, d.v.s. handel
från salustånd, vagnar och bilar på salutorg och liknande platser. Dylika regler
fanns däremot i 1868 års ordningsstadga (se 3.2.1) och övervägdes också att
tas in i allmänna ordningsstadgan.302 Ordningsstadgeutredningen tog upp den
tråden och föreslog att den nya ordningslagen skulle inrymma ett särskilt bemyndigande till kommunerna i ämnet,303 men den tanken avvisades bestämt
av regeringen med hänvisning till bl.a. näringsfriheten (jfr RF 2 kap. 17 §).304
Följaktligen ger ordningslagen bara en kommun möjlighet att meddela sådana
föreskrifter om torghandel som är påkallade av ordningsskäl (jfr 3.3.3.2). Som
295

Se 22 § lokal ordningsstadga för Malmö kommun (Malmö kommun, 1996-12-14).
Se 6 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hällefors kommun (Hällefors kommun,
2011-06-14).
297
Se 19 § allmänna lokala ordningsföreskrifter (Rättviks kommun, 1995-12-21).
298
Se 25 § Vaxholms stads lokala ordningsföreskrifter (Vaxholms kommun, 1997-04-14).
299
Se 22 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstad kommun (Kristianstad kommun, 1995-11-21).
300
Se Länsrätten i Stockholms läns dom 2009-03-18 i mål nr. 9224-08. Bestämmelsen ansågs
emellertid i det aktuella fallet ha fått en så oklar utformning att den svårligen lät sig tillämpas
på ett rättssäkert sätt, varför den upphävdes av domstolen (se vidare 3.6.2).
301
Se 10 kap. 1 § lagen om skydd mot olyckor och 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor. Under den ovanligt varma och torra sommaren 2018 meddelade, kan det tilläggas,
de flesta länsstyrelser i riket sådana förbud, se t.ex. Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter
(01FS 2018:39) om förbud och restriktioner mot eldning utomhus, Stockholms län [upphävd].
302
Se SOU 1944:48 Betänkande med förslag till allmän ordningsstadga m.m., s. 9 f. och SOU
1954:37 Allmän ordningsstadga m.m., s. 48 f. Angående torghandeln i äldre tid, se Sjöholm,
Erik, Torghandeln ur rättslig synpunkt, FT 1958 s. 353.
303
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 193 ff.
304
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 148 f.
296
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exempel nämndes i lagmotiven regler om fördelningen av torghandelsplatser,
tider för torghandeln och renligheten på saluplatserna.305
I praktiken synes det vara vanligt att de lokala föreskrifterna om torghandel,
som ju främst angår handlarna själva, tas in i en egen, separat stadga vid sidan
av det dokument som innehåller övriga ordningsföreskrifter i kommunen.306
Några rättsliga hinder mot det föreligger inte, och i många fall kan det säkert
bidra till att de lokala reglerna blir mer överskådliga. Det är emellertid alltjämt
i formellt avseende fråga om ordningsföreskrifter, vilka ska antas, anmälas till
länsstyrelsen för granskning m.m. i samma ordning som övriga bestämmelser
som meddelas med stöd av OL 3 kap. 8 § (jfr 7.2. och 9.4). En kommun kan
sålunda inte kringgå t.ex. sin anmälningsskyldighet till länsstyrelsen genom
att bryta loss vissa företeelser ur huvuddokumentet och reglera dem fristående.
När det gäller den senare, tiggeri, så kan det konstateras att en massmedialt
mycket uppmärksammad fråga under senare år har varit huruvida en kommun
genom lokala ordningsföreskrifter får förbjuda sådant (jfr 1.1). Spörsmålet har
sin bakgrund i att EU-medborgare i allt större utsträckning förefaller söka sig
till Sverige för att försörja sig genom tiggeri.307 Som utgångspunkt finns det
inget som hindrar att en kommun inför ett dylikt förbud. Tvärtom torde det stå
klart att tiggeri både är en företeelse som relaterar till ordningen i samhället
(jfr 1.6.1) och som har en historisk tradition av att hanteras i lokala föreskrifter
(se ovan och 3.2.1). I förarbetena till ordningslagen öppnades det också i viss
mån upp för regler kring, som det uttrycktes, bettleri, åtminstone undantagsvis
och beträffande mer kvalificerade förfaranden.308 Även Justitieutskottet har på
senare tid gjort bedömningen att det under vissa omständigheter är möjligt att
hantera tiggeri på offentlig plats genom lokala ordningsföreskrifter.309 Samma
slutsats har dragits i den juridiska litteraturen.310
Någon strikt rättslig grund för att hävda att tiggeri som ämne faller utanför
vad som kan regleras i föreskrifter om den lokala ordningen förefaller sålunda
305

Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 148.
Se t.ex. lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Dals-Eds kommun (Dals-Eds kommun,
2008-09-23); lokala föreskrifter om allmänna försäljningsplatser i Uppsala kommun (Uppsala
kommun, 2013-05-27) samt torghandelsföreskrifter för Knivsta kommun (Knivsta kommun,
2016-11-30). Även beträffande sådant som t.ex. hundar och camping begagnas, kan det noteras,
då och då separata regeldokument, se t.ex. hundföreskrifter (Jönköpings kommun, 2014-06-18)
och allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skurups kommun (Skurups kommun, 2012-10-29),
bilaga 1, Ordningsföreskrifter för Bingsmarkens camping. Vad som härvidlag sagts om separata
torghandelsregler gäller givetvis i lika mån för dylika specialbestämmelser.
307
Se SOU 2016:6 Framtid sökes. Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta
EU-medborgare, s. 7 f.
308
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 172.
309
Se bet. 2016/17:JuU18 Polisfrågor, s. 84 ff. och bet. 2017/18:JuU32 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering, s. 14 f.
310
Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer,
Stockholm, 2017, s. 182 f.
306
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inte finnas. Däremot kan det givetvis från tid till annan förhålla sig så att lokala
bestämmelser därom inte erfordras för att upprätthålla den allmänna ordningen
på offentlig plats (se 3.3.3.2) eller att sådana regler lägger ett onödigt tvång på
allmänheten eller annars innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet
(se 3.6.1), men till det återvänds delvis nedan.311
3.3.2.2 Syfte
Som flera gånger tidigare har nämnts (se t.ex. 3.3.1) får en kommun meddela
de lokala ordningsföreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats. Formuleringen anses innebära att ändamålet med
bestämmelserna måste vara att vidmakthålla ordningen.312 Frågan huruvida det
i ljuset därav verkligen har funnits lagstöd för en viss lokal ordningsföreskrift
har vid flera tillfällen varit föremål för rättslig prövning, inte minst hos regeringen inom ramen för dess befattning med länsstyrelsebeslut som överklagats
dit i enlighet med den äldre instansordningen (jfr 3.2.3). I ett sådant avgörande,
från 1976, fann regeringen att en ordningsföreskrift med förbud mot att beträda
gräsmattor och planteringar inte kunde anses vara motiverat från ordningssynpunkt.313 I ett annat avgörande, från 1995, fann regeringen att detsamma gällde

311

Redan här kan det dock påpekas att tiggeri av mer aktiv beskaffenhet, t.ex. att vederbörande
går runt med en mugg i en folksamling och ber om penningbidrag, regelmässigt torde vara att
betrakta som sådan vanlig penninginsamling som sedan länge har ansetts kunna regleras i lokala
föreskrifter, se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 172 f. och prop. 1992/93:210 om ny ordningslag
m.m., s. 142 f. Se även Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl.,
Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 182 f. Den formen av tiggeri omfattas alltså redan av ett
eventuellt lokalt förbud mot penninginsamling utan polistillstånd. När det gäller mera stationärt
eller, om man så vill, ”passivt” tiggeri på offentlig plats (jfr 3.3.2.3), där personen ifråga enbart
t.ex. sitter på en viss plats med ett anslag invid sig, så torde det å andra sidan, åtminstone under
vissa omständigheter, vara att betrakta som ett tillståndspliktigt ianspråktagande av en offentlig
plats (OL 3 kap. 1 §), se t.ex. Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4
uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 145 f. Se även domstolens resonemang i Södertälje
tingsrätts dom 2014-02-21 i mål nr B 226-14. Det sagda får antas särskilt gälla i de fall en och
samma person från morgon till kväll, vecka in och vecka ut, begagnar precis samma plats i det
offentliga rummet för bettleriverksamheten; Det framstår ju då som helt uteslutet att tala om ett
sådant tillfälligt och obetydligt ianspråktagande av den aktuella platsen som faller utanför kravet
på tillstånd av Polismyndigheten (jfr OL 3 kap. 1 § 1 st. 2 men.). Som ovan har visats är alltså
en del av de företeelser som vanligen sammanförs under begreppet ”tiggeri” i många fall redan
otillåtna, antingen enligt ordningslagen eller enligt lokala ordningsföreskrifter med förbud mot
penninginsamling. På så sätt är den pågående diskussionen kring tiggeriförbud delvis verklighetsfrämmande ur ett strikt rättsligt perspektiv. Jfr dock Caldaras, Hans, Hammarberg, Thomas,
Lambertz, Göran, Lindenfors, Anna, Norée, Annika, Ramberg, Anne, Rönnow Pessah, Sofia &
Waldenström, Jens, Falskt påstå att tiggeri är förbjudet i Sverige, Dagens Nyheter, 2017-08-10,
s. 6, vilka – som debattartikelns titel antyder – uppfattar rättsläget på ett annat sätt. Se även 8.3.
312
Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 178.
313
Se regeringsbeslut 1976-03-25, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer
och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 189.
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ett lokalt förbud mot ridning i sanddyner och ömtålig strandnära mark.314 I två
underrättsavgöranden har vidare, kan det tilläggas, en lokal bestämmelse om
skyldighet att tillsammans med en viss ansökningshandling även ge in ett visst
intyg från Skatteverket respektive ett lokalt förbud mot utsändning av musik
från fordon nattetid inte heller behövdes för att upprätthålla allmän ordning.315
Spörsmålet har annars i främsta rummet aktualiserats i relation till regler
om torghandel, närmare bestämt då det i sådana har föreskrivits vilka varor
som får eller inte får saluföras på torget. Så har t.ex. Högsta förvaltningsdomstolen i två äldre avgöranden vare sig godtagit ett förbud mot handel med manufakturvaror eller mot försäljning av livsmedel och fabrikstillverkade varor,
eftersom föreskrifterna i fråga inte kunde anses vara påkallade av ordningsskäl
(se RÅ 1956 I 88 och RÅ 1957 ref. 28). Som exempel från något senare tid
kan nämnas ett regeringsavgörande från 1982, vilket handlade om en kommun
som i en lokal ordningsföreskrift hade föreskrivit att utbudet vid torghandel
skulle vara begränsat till ägg, frukt, bär, grönsaker, rotfrukter, svamp, fisk,
skaldjur, levande blommor, mindre skogsalster, julgranar och hemslöjdsalster.
Regeringen fann att föreskriften i fråga inte var motiverad med hänsyn till den
allmänna ordningen.316 Densamma blev utgången i tre snarlika regeringsbeslut
år 1989, 1993 och 1995.317 Vidare har, i ett underrättsmål, en torghandelsregel
med förbud mot saluförande av varor med drogrelaterade, nazistiska eller rasistiska budskap, märken eller symboler inte heller ansetts vara behövlig för att
upprätthålla den allmänna ordningen på torget (jfr 8.2.2).318
De rättsliga möjligheterna att genom lokala ordningsföreskrifter styra över
varusortimentet i torghandeln synes alltså, som ovan visats, vara mycket begränsade.319 Helt uteslutet är det emellertid troligen inte, förutsatt att det är väl
motiverat med hänsyn till ordningen. Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen en gång, i ett äldre mål, godtagit en sådan begränsning med hänvisning
314

Se regeringsbeslut 1995-06-01, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer
och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 193 ff.
315
Se Förvaltningsrätten i Malmös dom 2013-03-06 i mål nr 6382-12 och Förvaltningsrätten i
Karlstads dom 2016-03-23 i mål nr 670-15.
316
Se regeringsbeslut 1982-10-21, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer
och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 190.
317
Se regeringsbeslut 1989-05-17, 1993-12-09 och 1995-02-09, refererade i Åberg, Kazimir,
Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017,
s. 191 ff. Om man ska vara riktigt noga så påpekade regeringen egentligen bara i det sistnämnda
avgörandet att bestämmelserna syntes innehålla en sortimentsbegränsning som inte var påkallad
av ordningsskäl, men prövade inte begränsningen i sak eftersom den handling som den klagande
hade anfört besvär över inte ansågs innefatta något överklagbart beslut.
318
Se Förvaltningsrätten i Karlstads dom 2014-04-30 i mål nr 2023-13.
319
Av det sagda får man inte förledas till slutsatsen att torghandeln som sådan är helt oreglerad;
Tvärtom är gatuhandeln i princip underkastad motsvarande reglering som den fasta handeln när
det gäller försäljning av t.ex. livsmedel, begagnade varor, alkoholdrycker, guld, silver, explosiva
varor m.m.
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till att det fysiska utrymmet för torghandel på den aktuella platsen var så litet
att särskilda föreskrifter om varuutbudet, enligt domstolen, var ofrånkomliga
för att den allmänna ordningen och säkerheten skulle kunna upprätthållas på
torghandelsplatsen (se RÅ 1957 ref. 47).
Kravet att bestämmelserna måste behövas för att upprätthålla ordningen har
vid några tillfällen också föranlett länsstyrelsen att upphäva lokala ordningsföreskrifter om tiggeri (jfr 3.3.2.1).320
3.3.2.3 Geografiskt tillämpningsområde
En kommuns rätt att meddela lokala föreskrifter om den allmänna ordningen
är, enligt bemyndigandet, knuten till ”offentlig plats”. I förevarande avsnitt
ska därför först ägnas uppmärksamhet åt innebörden av detta begrepp, för att
sedan gå vidare och analysera hur denna koppling påverkar föreskriftsmaktens
geografiska tillämpningsområde.
Vad som utgör en offentlig plats definieras i inledningen till ordningslagen,
närmare bestämt i OL 1 kap. 2 §, som lyder:
”Med offentlig plats enligt denna lag avses
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet,
om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
320

Se Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut 2011-04-26, diarienr 213-1208-11; Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut 2018-07-10, diarienr 213-4743-2018 och Kammarrätten i Göteborgs dom 2018-03-17 i mål nr 754-18. De två sista är dock, bör det noteras, överklagade av
respektive kommun och i skrivande stund föremål för prövning i överinstans. Det sistnämnda
avgörandet, vilket avsåg Vellinge kommuns massmedialt uppmärksammade s.k. tiggeriförbud
år 2017, måste ägnas några rader i detta sammanhang. I sina domskäl underströk kammarrätten
nämligen, liksom förvaltningsrätten tidigare hade gjort, särskilt att kommunen – trots att den
hade presenterat viss utredningen därom – ändå inte hade förmått visa att det med hänsyn till
den allmänna ordningen var motiverat att införa ett förbud av det aktuella slaget. Några dylika
krav på särskild bevisning kring behovet av en viss lokal ordningsreglering tycks aldrig tidigare,
åtminstone inte uttryckligen, ha uppställs, vare sig i domstols- eller myndighetspraxis. Möjligen
är detta således ett frö till hårdare krav på den lokala normgivningen. Man kan emellertid, på
ett allmänt plan, diskutera om det i så fall är en framkomlig väg. Det torde nämligen knappast
vara möjligt att uppställa särskilt höga krav på att en kommun ska kunna styrka att det i det
enskilda fallet finns fog för en viss föreskrift. Så låter det sig nog, för att bara ta två exempel,
svårligen ledas i någon form av dokumenterbar bevisning att sådana sedan länge vedertagna
företeelser i lokala ordningsföreskrifter som utställande av juldekorationer och affischering i
det enskilda fallet förorsakar några mer omfattande ordningsproblem i samhället. Rimligare och
väsentligt smidigare vore därför att, som hittills också synes ha skett, låta behovsbedömningen
utgå från vad som typiskt sett kan tänkas medföra störningar av den allmänna ordningen. Men
det nu sagda är förstås i alla delar preliminärt; Avgörandet är ju, som ovan nämndes, överklagat
till Högsta förvaltningsdomstolen, vilken har meddelat prövningstillstånd men ännu – då denna
avhandling går i tryck – inte slutligt avgjort målet, se Högsta förvaltningsdomstolens beslut
2018-05-17 i mål nr 2149-18.
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4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för
allmän trafik.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva
att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas
av bestämmelserna i första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid
tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena
är tillgängliga för allmänheten.
Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för
allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket.”

Termen ”offentlig” plats lanserades i och med ordningslagen och ersatte då
det tidigare uttrycket ”allmän” plats i allmänna ordningsstadgan. Det huvudsakliga skälet för reformen var den risk för förväxling som rådde genom att
beteckningen allmän plats förekom i flera författningar men delvis hade olika
innebörd i dessa. I klarhetens intresse valdes det därför att införa ett helt nytt
uttryck – offentlig plats – som inte förekom på annat håll i lagstiftningen. Även
om det nya begreppet är något vidare än det tidigare i geografiskt hänseende,
är det liksom förut i första hand fråga om trafikområden av olika slag såsom
vägar, gator, torg, parker och andra områden för allmän trafik. Som framgår
av bestämmelsen har innebörden i viss mån knutits till de kommunala detaljplanerna enligt plan- och bygglagen (2010:900) [cit. PBL] och till väglagstiftningen, främst väglagen och vägförordningen (2012:707) [cit. VägF]. I denna
del blir bestämningen av vad som är offentlig plats förhållandevis enkel och
tydlig, eftersom det i princip går att utläsa direkt av en karta huruvida ett område är en sådan plats.321 Något bör dock ändå sägas om dessa områden, som
återfinns i de tre första punkterna i bestämmelsen.
Vad som är allmän väg anges i väglagen, nämligen en för allmän samfärdsel upplåten väg där staten eller en kommun är väghållare (VägL 1 §). Som väg
räknas både själva vägbanan och väganordningar som t.ex. parkeringsplatser
och rastplatser i anslutning till den (VägL 2 § och VägF 2 §). Alla större vägar
i Sverige som t.ex. europavägar, riksvägar och länsvägar samt många av rastplatserna utmed dessa torde alltså utgöra offentlig plats. 322 Vilka platser som i
detaljplan redovisas som allmän plats, d.v.s. som ett område avsett för gemensamma behov (jfr PBL 1 kap. 4 §), eller som kvartersmark för hamnverksamhet, följer naturligtvis just av den enskilda kommunens plan. För att det ska
vara fråga om en offentlig plats krävs det emellertid därutöver också att dessa
platser har upplåtits för sitt ändamål, d.v.s. ställts i ordning så att de kan användas för avsett ändamål. Såvitt gäller hamnområden stadgas det dessutom
ett krav på att dessa ska vara tillgängliga för allmänheten. Sådana delar av en
hamn dit allmänheten äger tillträde endast under förutsättning att t.ex. färdbil321
322
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Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 49, s. 55 ff. och s. 237.
Se SOU 2001:67 Enskild eller allmän väg?, s. 33 och s. 41 f.

jett för en båtresa har köpts faller förmodligen därför utanför definitionen av
offentlig plats enligt tredje punkten i paragrafen.323
I förarbetena till ordningslagen pekades på att det självfallet kan finns behov av att kunna meddela lokala ordningsföreskrifter, liksom att upprätthålla
kraven på tillstånd för att anordna allmänna sammankomster eller offentliga
tillställningar (jfr OL 2 kap. 4 §) och för att använda ett område på ett sätt som
inte stämmer överens med det ändamål för vilket området är avsett (jfr OL 3
kap. 1 §), också beträffande andra platser än allmänna vägar och sådana områden som i detaljplanen redovisas som allmän plats respektive hamnområden.
I en fjärde punkt i lagrummet togs det därför in en särskild bestämmelse med
innebörden att även andra områden och utrymmen inom- eller utomhus som
permanent används för allmän trafik ska anses vara offentlig plats. Som några
exempel på sådana platser som i normalfallet därmed också är offentlig plats
nämndes i förarbetena gång-, cykel- och bilvägar samt torg inom s.k. storkvarter, mer eller mindre spontant uppkomna "vägar" över tomtmark, vintervägar
över isbelagda sjöar, större parkeringsplatser avsedda för allmänheten samt
gång-, cykel- och ridvägar inom idrotts- eller fritidsområden; Allt dock under
förutsättning att de begagnas i någon nämnvärd utsträckning. 324
Det har däremot inte någon betydelse om områdena ifråga är belägna inomeller utomhus. Även s.k. innetorg, eller med modernare språkbruk centrumanläggningar eller gallerior, kan således konstituera offentlig plats, förutsatt att
det förekommer genomgångstrafik av någon betydelse. Detsamma gäller
gångtunnlar och för allmänheten avsedda områden eller utrymmen i eller vid
järnvägs- och tunnelbanestationer. När det gäller de senare anses emellertid, i
linje med vad som ovan sagts om hamnar, bara utrymmen som allmänheten
obehindrat – d.v.s. utan att t.ex. behöva lösa färdbiljett – har tillträde till vara
offentliga. Som exempel torde alltså utrymmet innanför de s.k. spärrarna på
tunnelbane- och pendeltågsstationerna i Stockholm inte utgöra offentlig plats,
men väl stationsområdet utanför dessa. Till det sagda måste dock läggas den
reservationen att väntsalar och biljetthallar i järnvägsstationer, färjeterminaler
och flygplatsbyggnader inte alltid kan betraktas som offentlig plats, eftersom
de vanligen endast utnyttjas av de resande. I den mån sådana lokaler jämväl
innehåller butiker, näringsställen och serviceinrättningar som t.ex. post och
bank – och det sålunda snarare är frågan om en slags innetorg – kan de emellertid trots allt tänkas utgöra en offentlig plats.325 I den juridiska litteraturen har
Centralstationen i Stockholm och terminalbyggnaderna på Arlanda flygplats
omnämnts som typexempel på dylika senare typer av utrymmen. 326
323

Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 239.
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 57 f. och 237 f.
325
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 84 och prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 239.
326
Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer,
Stockholm, 2017, s. 31 f. Det bör därvid nämnas att regeringen i ett avgörande år 1985 slog fast
att terminalerna på Arlanda flygplats inte utgjorde allmän plats, se regeringsbeslut 1985-02-21,
324
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Som ovan framgått är huvudprincipen när det gäller offentlig plats alltså
den att enbart områden eller utrymmen som allmänheten har tillträde till utan
att behöva erlägga avgift eller som det annars ställs upp särskilda krav för att
få vistas på utgör sådan plats.327 Ett område kan emellertid vara offentlig plats
även om bara är fritt tillgängligt ibland. Av ordningslagen följer nämligen att
om ett område eller utrymme bara är tillgängligt för allmänheten under vissa
tider, är det offentlig plats under dessa (OL 1 kap. 2 § 3 st.). Så kan t.ex. en
galleria vara offentlig plats då den har öppet, men inte under annan tid.
Inte heller nyss presenterade bestämmelse har emellertid ansetts täcka alla
områden på vilka det kan behövas lokala ordningsföreskrifter eller regler om
ianspråktagande av området i strid med dess ändamål. Genom ett särskilt bemyndigande i ordningslagen har därför en kommun tillagts befogenhet att föreskriva att vissa för allmänheten tillgängliga områden och anläggningar ska
vara jämställda med offentlig plats vid tillämpning av OL 3 kap. och av lokala
ordningsföreskrifter (OL 1 kap. 2 § 2 st.).328 Som exempel på områden som
kan komma i fråga för ett sådant beslut anges i själva bemyndigandet anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden,
begravningsplatser och andra likande områden. Enligt kommentaren till ordningslagen kan det senare tänkas vara sådant som t.ex. trädgårdsanläggningar,
slalombackar och kyrkogårdar.329 När det gäller badplatser så kan det noteras
att det begreppet inte enbart är avsett att omfatta landområdet, d.v.s. själva
stranden, utan enligt motiven även det nära land belägna vattenområdet. Exakt
hur långt ut från land detta område sträcker sig ansågs inte kunna anges generellt, men som en avgörande faktor vid bedömningen framhölls möjligheten
för allmänheten att utnyttja vattenområdet för bad och rekreation.330 Det torde
alltså i princip förhålla sig så att det område som kan jämställas med offentlig

refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters
Kluwer, Stockholm, 2017, s. 34. Det avgörandet förefaller emellertid numera ha passerats av
rättsutvecklingen eftersom ”offentlig plats” i ordningslagen, till skillnad från begreppet ”allmän
plats” i den vid regeringens prövning gällande allmänna ordningsstadgan, som ovan har visats
även omfattar sådana utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik, jfr prop.
1956:143 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till allmän ordningsstadga m.m.,
s. 53 och prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 58.
327
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 239 f.
328
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 58 f. Inte minst av den omständigheten att
rätten att göra så först delegeras till regeringen och därefter vidare till en kommun (se FOL 1 §
1 st.) synes den slutsatsen kunna dras att det har bedömts vara fråga om ett beslut om föreskrifter
i regeringsformens mening och inte, trots dess synbarligen individuella karaktär, om ett beslut
i ett enskilt fall (se 2.2). Det innebär att reglerna om normgivningsförfarandet m.m. (se 7 kap.)
även gäller beträffande sådana beslut.
329
Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer,
Stockholm, 2017, s. 33.
330
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 240.
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plats är större på en badplats med långgrund botten än på en badplats där vattendjupet tilltar snabbt.
En grundförutsättning för att få utsträcka regleringen kring offentlig plats
till andra områden är, som ovan nämndes, att det är frågan om platser som är
tillgängliga för allmänheten. Vid tillkomsten av den aktuella bestämmelsen
ansågs denna begränsning vara viktig, eftersom en kommun på den tiden inte
kunde medges att meddela ordningsföreskrifter för andra områden än sådana
som utgjorde allmän plats enligt den dåvarande uppräkningen av delegerbara
ämnen i regeringsformen.331 Som tidigare har påpekats är denna konstruktion
numera avskaffad och ersatt med en uppräkning av de ämnesområden inom
vilka delegation inte får ske (se 2.3.3). Någon motsvarande inskränkning i
rummet uppställs därvid inte (jfr RF 8 kap. 3 §). Även om begränsningen till
platser som är tillgängliga för allmänheten sålunda inte längre fyller någon
konstitutionell funktion, så gäller den emellertid förstås även fortsättningsvis
enligt sin lydelse.
När det sedan gäller själva bemyndigandet att meddela lokala föreskrifter
om ordningen på offentlig plats, så kan det konstateras att bestämmelsen är
något dubbeltydig. Förmodligen ska emellertid prepositionen ”på” inte tolkas
som en strikt geografisk begränsning i så måtto att enbart sådant som försiggår
inom gränserna för vad som utgör en offentlig plats kan regleras. I förarbetena
till ordningslagen framhöll nämligen Ordningsstadgeutredningen att även föreskrifter om affischering på husväggar m.m. som vetter mot en allmän plats,
liksom regler om högtalarutsändning som förvisso sker från ett enskilt område
– t.ex. en butikslokal – men som riktar sig till personer på allmän plats torde
kunna utfärdas med stöd av bemyndigandet ifråga, eftersom dylika regler ju
syftar till att förebygga ordningsstörningar på den allmänna platsen. Vidare
ansågs även mattpiskning m.m. på balkonger och liknande enskilda utrymmen
i anslutning till en allmän plats stå i samband med ordningen där, medan spridning av flygblad från luften ovanför en viss plats däremot inte bedömdes ha
någon koppling till ordningen på marken.332
Utredningens påpekanden kommenterades inte i den efterföljande propositionen, men dess uttalanden om affischering på och högtalarutsändning från
enskild plats återges i såväl lagkommentaren till ordningslagen som i Svenska
kommunförbundets underlag till lokala ordningsföreskrifter.333 Uppfattningen
att högtalarutsändning från enskild plats kan angå den allmänna ordningen på
offentlig plats synes också ha vunnit insteg hos myndigheterna.334 Vilka andra
331

Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 59.
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 176 f. och s. 179.
333
Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer,
Stockholm, 2017, s. 183 f. och Svenska kommunförbundet (utg.), Lokala ordningsföreskrifter,
1995, s. 16.
334
Så har t.ex. polismyndigheterna i några avgöranden funnit att en lokal ordningsföreskrift med
krav på polistillstånd för högtalarutsändning som riktar sig till personer på offentlig plats även
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förehavanden på enskilda områden – om några – som skulle kunna tänkas ha
bäring på ordningen på offentlig plats är oklart. Högsta förvaltningsdomstolen
har dock i två äldre mål i vart fall inte godtagit ett förbud mot utomhushandel
m.m. i anslutning till allmän plats (se NJA 1905 s. 36) eller restriktioner kring
kortspel på områden synliga från allmän plats (se RÅ 1950 ref. 14). Dessvärre
ger dessa avgöranden inte stöd för några generella slutsatser eftersom skälen
– som brukligt var i äldre tid – är mycket kortfattade.
Den nyss förda diskussionen kan vid en första anblick tyckas vara onödig;
En kommun kan ju, som visades i det föregående, själv utvidga tillämpningsområdet för sin normgivningsmakt genom att besluta att områden som inte är
offentlig plats i vart fall ska vara jämställda med sådan plats vid tillämpning
av reglerna om lokala ordningsföreskrifter. Spörsmålet är emellertid viktigt.
Alla skilda slag av områden och utrymmen från vilka störningar av ordningen
på en offentlig plats kan tänkas emanera är nämligen inte möjliga att jämställa
med offentlig plats, dels eftersom det särskilda bemyndigandet endast avser
vissa slag av områden, dels eftersom en förutsättning för att så överhuvudtaget
ska få ske är att det är fråga om områden som är tillgängliga för allmänheten.
Sådant som t.ex. högtalarutsändning från en bostad, affischering på inhägnad
tomtmark eller mattpiskning från en lägenhetsbalkong är sålunda inte möjligt
att komma åt genom att utsträcka ordningslagens tillämplighet i rummet med
stöd av det särskilda bemyndigandet därtill i ordningslagen.

3.4

Bemyndigandet att reglera ordningen i hamnar

3.4.1 Allmänt
I Sverige finns det som bekant åtskilliga hamnar, såväl kommersiella som t.ex.
fiske- och fritidshamnar. Många av de större har betydande kommersiell trafik
och en omfattande godshantering. Vid sidan av den nyss presenterade rätten
att meddela föreskrifter om ordningen på offentlig plats (se 3.3), har det därför
även införts en möjlighet för en kommun eller i vissa fall länsstyrelsen att
meddela särskilda lokala ordningsföreskrifter för just hamnar. Bestämmelsen
finns i OL 3 kap. 10 § och har följande avfattning:

omfattar högtalarutsända s.k. böneutrop från en moské belägen på enskild plats, se t.ex. Polismyndigheten i Stockholms läns beslut 2013-04-11, diarienr AA-527-14304-2013. Grundlagsskyddet för religionsfriheten ansågs därvid, kan det tilläggas, inte utgöra något hinder för att
uppställa ett sådant krav (jfr 8.2). Även en förvaltningsdomstol synes alldeles nyligen ha gjort
samma bedömning, låt vara att det inte uttryckligen framgår av domskälen, se Förvaltningsrätten
i Malmös dom 2018-11-21 i mål nr 5953-18. Vid den tidpunkt då denna framställning går i tryck
har det senare avgörandet emellertid ännu inte vunnit laga kraft.
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”Regeringen får meddela de föreskrifter om ordningen och säkerheten i en
hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen. Regeringen får överlämna åt en kommun att meddela sådana föreskrifter i fråga
om hamnar som ägs eller förvaltas av kommunen eller av ett av kommunen
helägt företag. I fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av någon annan får
regeringen överlämna åt länsstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.
Föreskrifter enligt första stycket ska ange det område i vatten och på land
inom vilket föreskrifterna ska gälla.
Vissa bestämmelser om ordningen och säkerheten på fartyg och i hamnanläggningar finns i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd, inom hamnar i lagen
(2006:1209) om hamnskydd, och på flygplatser i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd och luftfartslagen (2010:500).”

Bemyndigandebestämmelsen tillkom, som tidigare har sagts, i samband med
införandet av ordningslagen och ersatte då i någon mån de starkt föråldrade
reglerna i 1874 års hamnordningsförordning (se 3.2.4). Den närmare utformningen av bestämmelsen bygger i stora drag på Ordningsstadgeutredningens
förslag till ordningslag.335 I propositionen justerade emellertid regeringen den
föreslagna lydelsen på så sätt att befogenheten för en kommun att meddela
föreskrifter för kommunala hamnar utökades till att även omfatta sådana fall
då hamnen ägs eller förvaltas av ett kommunalt bolag, eftersom det inte ansågs
finnas anledning att göra åtskillnad mellan dessa och andra typer av kommunala hamnar.336 Vidare togs en av utredningen förordad hänvisning till vad som
stadgades om att föreskrifterna inte fick lägga onödigt tvång på allmänheten
eller angå förhållanden som var reglerade eller kunde regleras i annan ordning
i bemyndigandet avseende ordningen på offentlig plats bort, av allt att döma
eftersom nämnda regler ju hade brutits loss till ett eget lagrum (se 3.3.1).
År 2004 fogades ett tredje stycke till paragrafen. Det innehåller, efter vissa
ändringar år 2007 och år 2010, en upplysning om att bestämmelser om ordning
och säkerhet på fartyg och i hamnanläggningar också finns i lagen (2004:00)
om sjöfartsskydd, lagen om hamnskydd, lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
och luftfartslagen.337
Genom ett subbemyndigande i bemyndigandeförordningen har regeringen
lämnat vidare rätten att meddela föreskrifter om ordningen i kommunalägda
hamnar till kommunerna. Liksom ifråga om ordningen på offentlig plats, som
delegeras genom samma stadgande, uppställs därvid den begränsningen att
reglerna inte får inskränka den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt
verk eller något annat konstnärligt verk (FOL 1 §, se 3.3.1). Befogenheten att
reglera ordningen i hamnar med annan ägare än en kommun lämnas däremot
vidare till länsstyrelsen genom FOL 4 §, vilken kort slår fast:
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Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 23.
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 163.
337
Se prop. 2003/04:106 Lag om sjöfartsskydd, s. 98; prop. 2005/06:212 Hamnskydd, s. 85 och
prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar, s. 392.
336
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”Länsstyrelserna får meddela föreskrifter enligt 3 kap. 10 § första stycket tredje
meningen och 11 § ordningslagen (1993:1617).”

Som synes innehåller det bemyndigande varigenom länsstyrelsen ges rätt att
meddela föreskrifter om ordningen i en hamn alltså inte någon begränsning i
normgivningsmakten motsvarande den som i samma förordning uppställs för
en kommun. Konsekvensen av denna något mer vittgående föreskriftsmakt för
länsstyrelsen ska inte utvecklas närmare i detta sammanhang, men återvänds
till mot slutet av framställningen (se 8.2.3).

3.4.2 Bemyndigandets ram
3.4.2.1 Ämne
När det till att börja med gäller vilket eller vilka ämnen som får regleras med
stöd av det aktuella bemyndigandet, så anges det i OL 3 kap. 10 § att det ska
vara fråga om föreskrifter om ”ordningen och säkerheten” i en hamn. Avsikten
med formuleringen är, enligt förarbetena, att länsstyrelsen och en kommun ska
ha möjlighet att meddela alla de olika ordnings- och säkerhetsföreskrifter av
ofta mycket speciell karaktär som krävs för att en hamn ska fungera på ett för
alla parter tillfredställande sätt. Som exempel på sådana företeelser som kunde
komma ifråga för normering nämndes förbud mot användning av anordningar
som hindrar trafiken i hamnen, förbud mot uppläggning av gods så att skada
eller olägenhet uppstår, åliggande att forsla bort avfall samt skyldighet att till
hamninnehavaren anmäla skador på fartyg, anläggningar, gods eller någon annan egendom i hamnen.338 I det normalförslag som Svenska kommunförbundet
har tagit fram som underlag för kommunernas arbete med föreskrifter om ordningen i hamnar tas vidare upp sådant som t.ex. undervattensarbeten, rökning,
användning av öppen eld, ankring, uppläggning av fartyg, förtöjning, förbud
mot sjöodugliga fartyg, dykning, rundkörning av propeller, reparationsarbeten,
landning med luftfartyg, anlitande av bogserbåt samt skyldighet att rapportera
när ett fartyg ankommer till respektive avgår från hamnen.339
Utöver exemplen i förarbetena och kommunförbundets underlag samt den
tidigare nämnda begränsningen i bemyndigandeförordningen att kommunala
regler inte får inskränka den enskildes frihet att framföra konstnärliga verk (se
3.4.1), så finns det inte mycket vägledning med avseende på vilka företeelser
som kan regleras genom lokala ordningsföreskrifter för en hamn. Visserligen
har sådana bestämmelser genom åren figurerat i ett relativt stort antal mål i
allmän domstol, i synnerhet under 1900-talets första hälft, men då uteslutande
i periferin till stöd för andra bedömningar som t.ex. om skyldigheten att ersätta
338

Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 219 samt prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 162
och s. 285.
339
Se Svenska kommunförbundet (utg.), Lokala hamnföreskrifter, 1995, s. 1 f.
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hamninnehavaren för kostnader av olika slag eller huruvida ett visst handlande
varit oaktsamt eller liknande.340 En prövning av det tillåtna innehållet i lokala
föreskrifter om ordningen i en hamn synes faktiskt bara ha företagits i två äldre
mål från Högsta förvaltningsdomstolen, i vilka domstolen dock godtog såväl
en lokal ordningsföreskrift om strikt skadeståndsansvar som en bestämmelse
som tillade en polismyndighet rätt att låta utföra vissa åtgärder på en felandes
bekostnad (se RÅ 1938 H 34 och RÅ 1966 K 654). Inte heller dessa fall torde
därmed vara till någon ledning, eftersom 1974 års regeringsform inte medger
att länsstyrelsen eller en kommun beslutar lokala regler med ett sådant innehåll
(se 8.2.1).
En utblick över den praktiska tillämpningen av lagrummet ger vid handen
att lokala ordningsföreskrifter för hamnar därutöver, alltså förutom de företeelser som redan har nämnts ovan, också begagnas för att normera sådant som
t.ex. bad,341 högsta tillåtna hastighet för fartyg,342 fiske,343 idkande av försäljning
eller annan näringsverksamhet från fartyg,344 svävartrafik,345 skyldighet att låta
märka fartyg med ägarens namn,346 bullernivå,347 inbetalning av hamnavgift,348
tomgångskörning,349 längsta tillåtna fartygslängd,350 brandskyddsfrågor351 och
missbruk av livräddningsmateriel.352
I likhet med vad som nyss påpekades beträffande föreskrifter om ordningen
på offentlig plats (se 3.3.2.1) är förmodligen inte alla de företeelser som nu
har räknats upp tillåtna att reglera genom lokala ordningsföreskrifter, eftersom
sådana, som nyss nämndes, inte får angå förhållanden som redan är normerade
340

Se t.ex. NJA 1911 s. 208, NJA 1916 s. 580, NJA 1921 s. 539, NJA 1922 s. 164, NJA 1924
s. 100, NJA 1924 A 576, NJA 1926 B 737, NJA 1934 s. 130, NJA 1935 s. 328, NJA 1941 s. 32
och NJA 1984 s. 420. Se även Svea hovrätts dom 2010-12-21 i mål nr T 3575-09.
341
Se 16 § ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Luleå Hamn (Luleå kommun, 2017-05-22).
342
Se 5 § lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Falkenbergs hamn och Glommens hamn
(Falkenbergs kommun, 2006-09-28).
343
Se 26 § lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad hamn – Hamnordning (Ystads
kommun, 2011-01-20).
344
Se 16 § hamnordning med säkerhetsföreskrifter och ordningsregler för Tanums kommuns
samtliga hamnar (Tanums kommun, 2001-05-28).
345
Se 14 § lokala ordningsföreskrifter för Uppsala hamn (Uppsala kommun, 2016-06-13).
346
Se 5 § lokala ordnings och säkerhetsföreskrifter för Karlstads hamnområde (Karlstads kommun, 1995-12-14).
347
Se 18 § hamnordning för Helsingborgs Stad (Helsingborgs kommun, 2012-10-24).
348
Se 8 § ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn (Norrköpings kommun,
2013-08-26).
349
Se 26 a § lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn (Enköpings kommun, 1999-06-17).
350
Se 10 § lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Karlskrona hamn, skärgårdshamnar
och fiskehamnar i Karlskrona kommun (Karlskrona kommun, 2007-10-25).
351
Se 28 § hamnordning för Gotlands kommunala hamnar (Gotlands kommun, 1997-06-16).
352
Se 21 § lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Marstrands hamn i Kungälvs kommun
(Kungälvs kommun, 1995-12-11).
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i ordningslagen eller i någon annan författning eller som kan regleras på annat
sätt (se 3.5). Så kan t.ex. länsstyrelsen besluta bestämmelser om högsta tillåtna
hastighet i en hamn redan med stöd av sjötrafikförordningen (1986:300).353 En
eller annan av bestämmelserna kanske någon gång också kan tänkas uppfattas
som obefogade inskränkningar i enskildas frihet (se 3.6.1). Eftersom dessa
båda begränsningar kommer att tas upp till ingående behandling nedan lämnas
emellertid de bedömningarna tills vidare därhän.
3.4.2.2 Syfte
Utöver att det måste vara fråga om föreskrifter kring ordningen och säkerheten
i en hamn, krävs enligt bemyndigandet också att de lokala reglerna ska behövas
med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen (se 3.4.1). Intentionen
med det förbehållet framgår inte av förarbetena, men språkligt sett förefaller
det ligga nära till hands att förstå det som ett krav på att bestämmelserna måste
uppbäras av ett behov kopplat till just hamnverksamheten. En sådan tolkning
ligger också väl i linje med den betydelse som brukar tillskrivas den likartade
ordvändningen i bemyndigandet att meddela regler om ordningen på offentlig
plats (se 3.3.2.2). Nyttjandet av substantivet ”hamn” i bestämd form singular i
bemyndigandebestämmelsen skulle i så fall kunna uttydas som så att det är den
aktuella hamnens behov av ordningsföreskrifter som ska vara avgörande, inte
vad som i allmänhet brukar erfordras i hamnar av det ifrågavarande slaget eller
vad som i praktiken har visat sig vara behövligt i en annan, t.ex. en närbelägen,
hamn. De lokala ordningsföreskrifter som är påkallade i en viss industrihamn
kan således vara helt andra än i en annan industrihamn, vilka i sin tur kan skilja
sig markant från de som är nödvändiga inom t.ex. en renodlad kryssningshamn
eller i en fritidsbåthamn.
3.4.2.3 Geografiskt tillämpningsområde
Under arbetet med den nya ordningslagen gjordes prognosen att behovet av
lokala föreskrifter om ordningen uppenbarligen skulle komma att vara störst i
de stora, allmänna hamnarna.354 Det ansågs emellertid inte kunna uteslutas att
sådana regler från tid till annan även skulle erfordras i mindre hamnar och i
hamnar för fritidsbåtstrafik. Till skillnad från i 1874 års hamnordningsförordning begränsades därför inte rätten att meddela lokala föreskrifter till allmänna

353

Se 2 kap. 2 och 2 a §§ sjötrafikförordningen.
En ”allmän” hamn är, kan det tilläggas, en sådan hamn som Sjöfartsverket har bedömt vara
av särskild betydelse för den allmänna samfärdseln och som därför bl.a. anses vara skyldig att
ta emot all båttrafik som söker sig till den, se t.ex. SOU 1974:24 Förslag till hamnlag, s. 22 och
prop. 1981/82:130 med förslag till ny vattenlag, s. 142. I november 2018 fanns det 54 sådana
hamnar i Sverige, se Sjöfartsverkets tillkännagivande (SJÖFS 2013:4) av register över allmänna
farleder och allmänna hamnar.
354
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hamnar i ordningslagen, utan befogenheten ställdes till buds i förhållande till
alla hamnar i riket oavsett storlek eller karaktär.355
Vad som egentligen konstituerar en ”hamn” klargörs emellertid vare sig i
ordningslagen eller, i vart fall inte med någon allmän giltighet, på annat håll i
den svenska lagstiftningen.356 Avsaknaden av en definition diskuterades inte i
förarbetena och synes inte heller ha uppmärksammats i rättspraxis eller i den
juridiska litteraturen. Kanske beror det på att den allmänspråkliga betydelsen
av begreppet synes vara ganska klar: det är frågan om ett vattenområde inom
vilket fartyg kan ankra eller förtöja för t.ex. skydd, lastning och lossning eller
för att låta passagerare gå ombord eller lämna fartyget samt den närmaste omgivningen runt denna plats.357 I det flesta fall bereder det nog således inte några
större svårigheter att avgöra om en viss inrättning i sig utgör en hamn. Gränsdragningsproblem skulle dock möjligen någon gång kunna tänkas uppkomma
i förhållande till små anläggningar för fritidsbruk som t.ex. bryggor och enkla
förtöjningsplatser för båtar vilka i vardagligt språkbruk inte alltid refereras till
som hamnar. Samtidigt är det svårt att föreställa sig att det annat än i undantagsfall skulle vara påkallat att meddela lokala ordningsföreskrifter för sådana
blygsamma inrättningar (jfr 3.4.2.2).
Betydligt besvärligare är däremot att fastställa vilka mark- eller vattenområden, mer specifikt, som hör till en hamn och som sålunda, i förlängningen,
är möjliga att reglera ordningen inom med lokala föreskrifter. Ur ett rättstilllämparperspektiv torde det förvisso sällan råda någon större tveksamhet kring
var hamnreglerna börjar och slutar, eftersom det av bemyndigandet följer att
det alltid måste framgå inom vilka områden i vatten och på land som de lokala
föreskrifterna gäller (OL 3 kap. 10 § 2 st.). Enligt motiven infördes det kravet
i anledning av att det saknades ett vedertaget begrepp att knyta föreskrifternas
geografiska tillämpningsområde till, ett trångmål som ansågs kunna avhjälpas
genom att det normgivande samhällsorganet på ovan visat sätt ålades att ange
var bestämmelserna gäller på t.ex. en bilagd karta.358 Det sistnämnda är dock
en tankevurpa. Ur ett normgivningsperspektiv blir den begränsningen – vilken
synes ha inspirerats av ett liknande stadgande i en tillämpningskungörelse till
hamnordningsförordningen (jfr 3.2.4)359 – nämligen nära nog helt meningslös;
355

Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 162.
Se därom t.ex. prop. 2005/06:212 Hamnskydd, s. 21 f.; Ds 2005:43 Genomförande av direktivet och rambeslutet om åtgärder mot förorening från fartyg, s. 77 f. och Ds 2005:49 Hamnskydd, s. 49 f.
357
Se Nationalencyklopedin, sökord ”hamn”, lydelse 2018-11-22 (www.ne.se) och Svenska
akademien (utg.), Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 14 uppl., Stockholm,
2015, s. 320.
358
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 220 och prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s.163.
Se även SOU 1974:24 Hamnlag, s. 22.
359
Se kungörelsen (1950:153) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj
1874 (nr. 26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket.
356
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Visserligen säkerställer ett sådant krav att det i det konkreta fallet går att utläsa
inom vilket område de aktuella föreskrifterna gäller, men det besvarar inte på
något sätt frågan vilken utsträckning i rummet som bestämmelserna får ges.
Det senare beror ju på vilka mark- eller vattenområden som kan subsumeras
under begreppet en ”hamn”. Det hade sålunda varit önskvärt att lagstiftaren
istället hade bemödat sig att närmare definiera vad som utgör ett hamnområde.
Men så har alltså inte skett.
I likhet med frågan vad som utgör hamn, ger förarbetena till ordningslagen
inte heller någon omedelbar vägledning beträffande vilka områden som tillhör
en hamn. Samma förhållande gäller rättspraxis och doktrin. Tämligen givet av
omständigheterna torde emellertid naturligtvis vara att de områden inom vilka
själva kärnverksamheten huvudsakligen bedrivs måste anses höra till hamnen.
Hamnbassängen jämte bryggor, pirar, kajer och liknande förtöjningsplatser för
fartygen kan nog alltså så gott som alltid sägas befinna sig inom hamnområdet.
Detsamma gäller förmodligen anordningar för lossning och lastning som t.ex.
hamnkranar av olika slag liksom platser för uppläggning av gods, inte minst
eftersom ordningsföreskrifter avseende godshantering uttryckligen omnämns
i motiven (se 3.4.2.1). Möjligen kan därutöver också vissa andra anordningar
och anläggningar med tydlig anknytning till hamnverksamheten som t.ex. vågbrytare, fordonsramper, passagerarterminaler, uppställningsplatser för resande
med fordon, lagringsbyggnader och arbetslokaler för fartygsreparation tänkas
vara belägna inom hamnens område, men det är något osäkert.
I det enskilda fallet torde vägledning kring de yttre gränserna för hamnen
också kunna sökas i de geografiska avgränsningar som den aktuella hamnen
har erhållit vid tillämpningen av andra regelverk som t.ex. i den kommunala
detaljplaneringen enligt plan- och bygglagen, i den lokala hamnskyddsplanen
enligt lagen om hamnskydd och, i förekommande fall, i Sjöfartsverkets beslut
om att hamnen ska utgöra allmän hamn enligt lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn. Ingen av dessa
gränsdragningar i rummet är emellertid förstås på något sätt rättsligt bindande
för normgivningen med stöd av OL 3 kap. 10 §, och tillämpningsområdet för
lokala ordningsföreskrifter kan sålunda, beroende på omständigheterna i det
enskilda fallet, mycket väl komma att visa sig vara såväl större som mindre än
de områden som med stöd av nämnda regelverk har fastställts tillhöra hamnen.
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3.5

Förbudet mot ordningsföreskrifter som angår
förhållanden som är eller som kan regleras på
annat sätt

3.5.1 Förhållanden som är reglerade på annat sätt
Allaredan själva bemyndigandena i OL 3 kap. 8 och 10 §§ innehåller, som ovan
har lagts fram (se 3.3.3 och 3.4.2), en del element som begränsar vad som får
normeras med stöd av dem. Som i de sammanhangen aviserades uppställs det
emellertid genom en regel i OL 3 kap. 12 § 1 men. ytterligare två restriktioner
för den lokala normgivningsmakten, nämligen att föreskrifterna inte får angå
redan reglerade förhållanden eller avse sådana företeelser som kan regleras på
annat sätt. Dessa begränsningar ska nu tas upp till behandling. Den första, att
de lokala reglerna inte får angå sakförhållanden som sedan förut är normerade
på annat håll, analyseras i förevarande avsnitt, medan undersökningen av den
senare inskränkningen får anstå till nästa avsnitt nedan (se 3.5.2). Det lagrum
som står i fokus för båda dessa avsnitt, alltså OL 3 kap. 12 § 1 men., har fått
följande avfattning:
”Föreskrifter enligt 8–11 §§ får inte angå förhållanden som är reglerade i denna
lag eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författning kan
regleras på något annat sätt.”

Förbehållet att de lokala föreskrifterna inte får strida mot de riksgemensamma
ordningsreglerna eller någon annan allmän författning kan spåras tillbaka till
1868 års ordningsstadga, i vilken ett förbud med den innebörden stegvis kom
att införas (se 3.2.1). I ordningslagens föregångare, allmänna ordningsstadgan,
uttrycktes sakläget som så att de lokala föreskrifterna inte fick angå förhållanden ”om vilka annorledes är bestämt” (jfr AOst 7 § 1 st.). Denna formulering,
som myntades i det andra betänkandet med förslag till allmän ordningsstadga
(se 3.2.2),360 fick en del kritik vid remissbehandlingen på grund av att den inte
tillräckligt tydligt klargjorde räckvidden av kommunernas befogenheter. I den
efterföljande propositionen förtydligade sig regeringen därför och framhöll,
efter att bl.a. ha konstaterat att såväl lagstiftning som myndighetsföreskrifter
av vitt skilda slag kunde innehålla bestämmelser som berörde ordningsfrågor,
att den aktuella ordvändningen var avsedd att förstås så att en lokal ordningsföreskrift inte fick stå i strid med lagar och andra författningar eller med vad
som kunde vara bestämt i annan ordning. Givetvis fick en sådan då inte heller
strida mot de riksgemensamma reglerna i allmänna ordningsstadgan.361
360

Se SOU 1954:37 Allmän ordningsstadga m.m., s. 8.
Se prop. 1956:143 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till allmän ordningsstadga m.m., s. 108 ff.
361
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Vid utarbetandet av ordningslagen bedömdes det att de begränsningar som
hade diskuterats i motiven till allmänna ordningsstadgan alltjämt borde gälla
även ifråga om lokala föreskrifter med stöd av den nya lagen och att dessa, i
likhet med tidigare, borde komma till uttryck i lagtext. Ordningsstadgeutredningen rekommenderade, som tidigare har nämnts (se 3.3.1 och 3.4.1), att det
skulle ske genom ett särskilt stadgande invid respektive bemyndigande, men
i propositionen och i den sedermera antagna versionen av ordningslagen kom
saken istället att slås fast separat i just OL 3 kap. 12 § 1 men. Anledning därtill
var, som också har nämnts, en rekommendation från Lagrådet, vilket ansåg att
samma inskränkningar lämpligen borde gälla för alla slag av lokala föreskrifter med stöd av lagen. I specialmotiveringen utvecklade regeringen sin syn på
subsidiariteten och förklarade att bestämmelsen, trots sin kategoriska avfattning, emellertid inte var avsedd att tolkas så att de lokala föreskrifterna bara
får avse ämnen som lämnats helt oreglerade i lagstiftningen. Tvärtom ansågs
det i viss utsträckning även vara tillåtet att använda sig av ordningsföreskrifter
för att komplettera befintliga regelverk med sådant som t.ex. krav på tillstånd
som går längre än vad som föreskrivits i den allmänna författningen eller med
bestämmelser som straffbelägger vissa förfaranden som lagstiftaren inte har
kriminaliserat. En liknande uppfattning hade tidigare förts fram av Ordningsstadgeutredningen.362
Något entydigt och uttömmande svar på i vilka fall eller i vilken utsträckning som en dylik komplettering av andra författningar är tillåten ansågs inte
kunna ges i förarbetena. Som en allmän princip förespråkades emellertid att
utfyllande föreskrifter inte borde få beslutas om ambitionen med den aktuella
regleringen hade varit att uttömmande normera ett visst förhållande. Huruvida
så varit avsikten måste enligt motiven bli föremål för tolkning från fall till fall,
varvid avgörande betydelse bör tillmätas regleringens grunder och syfte. Om
det vid en analys av dessa framgår att det normgivande organet medvetet har
lämnat ett visst förfarande straffritt, får det sålunda inte kriminaliseras genom
lokala föreskrifter. Om det däremot förhåller sig så att samhällsorganet ifråga
av någon anledning bara har underlåtit att reglera saken, kan den aktuella författningen som huvudregel fyllas ut med lokala föreskrifter som t.ex. utvidgar
dess tillämpningsområde eller som mer i detalj normerar vad som i föreskrivs
i den.363 Som exempel på två regelverk som typiskt sett ansågs möjliga att
komplettera med lokala ordningsföreskrifter lyfte Ordningsstadgeutredningen
fram plan- och bygglagstiftningen samt den numera avskaffade regleringen
om tillfällig försäljning.364 Som ett tredje och sista typfall nämnde utredningen
362

Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 192 och s. 322 samt prop. 1992/93:210 om ny ordningslag
m.m., s. 141 f., s. 287 och s. 398.
363
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 322 samt prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m.,
s. 287.
364
Se lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning [upphävd].
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narkotikastrafflagen (1968:64), vilken ansågs möjlig att fylla ut med ett förbud
mot användning av droger på allmän plats.365 Eftersom även s.k. eget bruk av
narkotika numera är kriminaliserat torde emellertid det exemplet ha passerats
av rättsutvecklingen.366
En jämförelse med de exempel på företeelser som kunde tänkas bli föremål
för reglering genom lokala föreskrifter om ordningen som lämnades i motiven
(se 3.3.2.1 och 3.4.2.1) ger vid handen att kompletterade lokala bestämmelser
uppenbarligen i viss utsträckning också har ansetts vara möjliga i förhållande
till alkohollagen (2010:1622) [cit. AlkhL] (förtäring av alkohol), miljöbalken
(oljud, damm, spill och dålig lukt) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (användning av fyrverkerier).367 Vidare togs det i förarbetena
närmast för givet att det även i fortsättningen skulle vara godtagbart med regler
som fyller ut lagstiftningen kring tillsyn över hundar och katter, i vart fall när
det gäller sådant som koppeltvång för hund, skyldighet att plocka upp fekalier
efter hund samt förbud mot att låta hundar och katter vistas på vissa platser.368
Antagligen berodde det på att dylika angelägenheter har lång tradition av att
hanteras just på lokal nivå (se 3.2.1 och t.ex. RÅ 1952 I 12, RÅ 1955 I 186,
RÅ 1958 I 229, RÅ 1977 Bb 101, RÅ 1980 2:55 och RÅ 1982 Ab 106).369 I
förarbetena till den nuvarande lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och
katter konstaterades det också, kan det tilläggas, att lokala ordningsföreskrifter
om hundhållning var vanligt förekommande, men vare sig regeringen eller den
föregående utredningen framförde därvid några invändningar mot det.370
Däremot har regeringen, i ett överklagandeärende år 1995, inte godtagit en
lokal ordningsföreskrift som bl.a. tillade en polismyndighet rätt att omhänderta
och avliva lösspringande hundar.371 Regeringen hänvisade till att saken redan
var rättsligt reglerad i annan ordning, varmed den får förmodas ha åsyftat den
365

Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 323.
Se 1 § 1 st. 6 p. narkotikastrafflagen. Se även regeringsbeslut 1988-05-19, refererat i Åberg,
Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm,
2017, s. 191.
367
Se t.ex. prop. 2009/10:203 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor, s. 31.
368
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 226 ff.
369
Se även t.ex. Svea hovrätts dom 2004-03-29 i mål nr B 8211-03; Eskilstuna tingsrätts dom
2013-01-23 i mål nr B 3223-12; Luleå tingsrätts dom 2013-08-09 i mål nr B 801-13; Södertörns
tingsrätts dom 2013-09-19 i mål nr B 8609-13; Västmanlands tingsrätts dom 2014-02-07 i mål
nr B 2774-13; Södertörns tingsrätts dom 2014-09-16 i mål nr B 11739-14 och Malmö tingsrätts
dom 2017-06-07 i mål nr B 2291-14.
370
Se prop. 2006/07:126 Tillsyn över hundar och katter, s. 15 och SOU 2003:46 Hund i rätta
händer - om hundägarens ansvar, s. 86.
371
Se regeringsbeslut 1995-06-01, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer
och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 193 ff. Numera finns det, kan det
tilläggas, ett uttryckligt lagstöd för sådana åtgärder i 11–12 §§ lagen om tillsyn över hundar och
katter. Sedan en lagändring den 1 juni 2018 ankommer det emellertid på länsstyrelsen, och alltså
inte längre på polisen, att besluta om sådant som t.ex. avlivning.
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dåvarande lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, som delvis gav
polisen sådana befogenheter, samt möjligen också regleringen kring hittegods
i lagen (1938:121) om hittegods. Vidare har länsstyrelsen, i samband med sin
obligatoriska granskning av nya eller ändrade kommunala föreskrifter (se 9.4),
vid två tillfällen upphävt lokala föreskrifter om förbud mot medförande av s.k.
kamphundar till offentlig plats. I båda ärendena motiverade styrelsen åtgärden
med att det nämnda sakförhållandet redan på ett uttömmande sätt reglerades i
djurskyddsförordningen (1988:539), enligt vilken det som huvudregel inte ens
är tillåtet att inneha eller genom avel frambringa en hund med de egenskaper
som kommunerna beskrev i föreskrifterna; Några ytterligare regler bedömdes
därför inte vara möjliga att besluta.372 Alla förhållanden kring hållande av hund
är alltså, som ovan har visats, inte tillåtna att normera i ordningsföreskrifter.
Tre andra företeelser som inte heller har accepterats i ordningsföreskrifter
är regler om ansvar för skador vid torghandel, om skyldighet att ha erforderligt
livräddningsmateriel tillgängligt vid badplatser och om begagnandet av vissa
järnvägsspår på offentlig plats. Det s.k. utomobligatoriska skadeståndsansvaret
har nämligen, till att börja med, ansetts vara uttömmande reglerat på annat sätt,
främst i skadeståndslagen (1972:207) (se Kammarrätten i Stockholms dom
2013-05-20 i mål nr 8219-12).373 Vidare, när det gäller livräddningsutrustning
på badplatser respektive användningen av järnvägsspår, så pekade regeringen
i ett avgörande år 1995 på att båda dessa sakförhållanden redan var normerade
i den då gällande räddningstjänstlagen (1986:1102) samt i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157),374 varför lokala regler med stöd av ordningslagen i samma
ämnen inte lagligen kunde godtas.375
Ytterligare en angelägenhet som det, med ledning av den princip som visats
prov på ovan, inte torde vara tillåtet att använda sig av ordningslagen för att
skärpa på lokal nivå är sexköpsregleringen (BrB 6 kap. 11 §). I samband med
kriminaliseringen av tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning i slutet på
1990-talet gjordes noggranna överväganden kring vilka led i prostitution som
borde vara straffbara, varvid slutsatsen blev att den som erbjuder förbindelsen
– den prostituerade – inte skulle omfattas av straffansvaret. Ett viktigt skäl för
372

Se Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2001-03-08, diarienr 24892-01-8391 och Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 2001-05-15, diarienr 657-22297-2001.
373
Dessutom hör regler kring skadestånd till det obligatoriska lagområdet (jfr 2.3.2), och kan
sålunda aldrig hanteras genom kommunala föreskrifter, men det förefaller domstolen inte ha fäst
något avgörande avseende vid.
374
Numera finns motsvarande regler i lagen om skydd mot olyckor respektive i järnvägslagen
(2004:519) och lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Såvitt gäller skyldigheten att i vissa fall hålla med livräddningsmateriel, som inte kan läsas ut direkt ur lagen om
skydd mot olyckor, se prop. 1985/86:170 om räddningstjänstlag m.m., s. 48 och s. 84 samt prop.
2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning, s. 104.
375
Se regeringsbeslut 1995-06-01, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer
och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 193 ff.
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det var att det inte ansågs rimligt att den som redan utnyttjades också skulle
riskeras att straffas för det.376 Det torde sålunda saknas utrymme för att genom
lokala ordningsföreskrifter t.ex. ställa upp förbud mot utbjudande av sexuella
tjänster på offentlig plats.
En lagstiftning som det däremot som utgångspunkt finns goda möjligheter
att fylla ut med lokala ordningsföreskrifter är förstås, som tidigare har antytts
(se 3.3.2.1), ordningslagen själv. Stadgandet i OL 3 kap. 12 § 1 men. anses
nämligen som huvudregel inte begränsa möjligheterna att genom lokala regler
ställa upp mer vittgående villkor i något avseende än vad som följer av lagen
(se NJA 1997 s. 179).377 På samma sätt som i relation till andra regelverk gäller
emellertid att bestämmelserna inte får angå sådana sakförhållanden som redan
är fullständigt reglerade i lagen. En sådan angelägenhet är kravet på tillstånd
för innehav och användning av pyrotekniska varor på en idrottsanläggning när
idrottsarrangemang anordnas där (OL 5 kap. 3 §).378 Det kan alltså inte skärpas
på lokal nivå. En annan är reglerna om allmänna sammankomster (OL 2 kap.)
vilka, inte minst med beaktande av det starka skydd som demonstrations- och
mötesfriheten ges i regeringsformen, inte heller har bedömts vara möjliga att
fylla ut (jfr dock 8.2.3).379 Någon motsvarande begränsning har däremot inte,
kan det noteras, förfäktats i förhållande till reglerna om ordning och säkerhet
i kollektivtrafik som t.ex. tunnelbana, spårväg och taxitrafik (OL 4 kap.), men
de lagbestämmelserna är å andra sidan redan så detaljerade och stränga att det
faktiska utrymmet för mer vittgående regler torde vara begränsat. I praktiken
förefaller det alltså främst kunna bli fråga om att fylla ut reglerna om allmän
ordning och säkerhet i OL 3 kap.
Som nu har lagts fram är en förutsättning för att lokala ordningsföreskrifter
med stöd av ordningslagen ska få meddelas i ett visst ämne alltså att sakfrågan
inte är uttömmande reglerad på något annat sätt. En fråga som därvid inställer
sig är emellertid hur det då kan komma sig att lokala föreskrifter med stöd av
den lagen anses kunna begagnas för att normera sådant som t.ex. utdelning av
flygblad, uppsättande av skyltar och banderoller, affischering och högtalarutsändning (se 3.3.2.1); Är inte dessa ämnen, om några, uttömmande normerade
på annat håll, närmare bestämt i grundlagsbestämmelserna om yttrandefrihet
och tryckfrihet i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen? Så är förvisso
delvis fallet. Att det ändå betraktas som tillåtet att besluta lokala regler med
376

Se prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s. 100 ff.; prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning,
s. 150 och SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008, s. 76. Se
också Lernestedt, Claes & Hamdorf, Kai, Sexköpskriminaliseringen – till skydd av vad? – del I,
JT 1999/00 s. 846 ff. och Sexköpskriminaliseringen – till skydd av vad? – del II, JT 2000/01,
s. 111 ff.
377
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 286 ff.
378
Se prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang,
s. 48 och s. 66 f.
379
Se Ds 2008:53 Allmänna sammankomster på offentlig plats, s. 24. Se även JO 2003/04 s. 106;
JO 2003/04 s. 385 och JO 2017/18 s. 557.
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nyssnämnda innehåll beror på det speciella förhållande som råder mellan just
dessa friheter och föreskrifter om ordningen, något som dock gäller generellt
för alla de olika slag av lokala ordningsföreskrifter som förekommer i denna
studie och som därför kommer att förbigås i detta sammanhang; Det återvänds
istället till den saken mot slutet av framställning (se 8.2.2).

3.5.2 Förhållanden som kan regleras på annat sätt
Som sades i inledningen till föregående avsnitt (se 3.5.1) ställer bestämmelsen
i OL 3 kap. 12 § 1 men. inte bara upp den restriktionen att ordningsföreskrifter
med stöd av ordningslagen inte får angå förhållanden som redan är normerade
på annat håll, utan även den begränsningen att dylika regler inte heller får avse
företeelser som kan regleras på något annat sätt. I förevarande avsnitt ska nu
denna senare inskränkning i den lokala föreskriftsmakten, som till följd av sin
kategoriska avfattning onekligen ger intryck av att vara mycket långtgående,
ställas under lupp. Huvudsakligen kommer fokus därvid att ligga på att ringa
in dess tillämpningsområde; Är detta verkligen så vidsträckt som ordalydelsen
ger sken av? Först ska emellertid något sägas om den aktuella bestämmelsens
framväxt och de uttalanden kring densamma som därvid gjordes.
Förbehållet ifråga, som tidigare enbart hade framgått underförstått av stadgandet i allmänna ordningsstadgan om att de lokala bestämmelserna inte fick
beröra förhållanden ”om vilket annorledes var bestämt” (jfr 3.5.1),380 kom till
självständigt uttryck först i och med ordningslagen. Initiativet därtill kom från
Ordningsstadgeutredningen, som ansåg att det borde framgå av lagtexten att
de framtida lokala ordningsföreskrifterna, liksom förut, skulle vara subsidiära
till andra författningar och att en kommun genom en lokal ordningsföreskrift
följaktligen vare sig fick besluta i frågor som är normerade i annan författning
eller som kan regleras med stöd av en sådan. Utredningen förordade därvid ett
stadgande om att bestämmelserna inte fick avse sådant som ”enligt föreskrift
i författning kan regleras i annan ordning”. I specialmotiveringen förklarades
paragrafen innebära att en kommun inte fick normera några sakfrågor som det
enligt ett bemyndigande i lag eller någon annan författning ankom på en annan
myndighet att reglera.381
I den efterföljande ordningslagspropositionen återgav regeringen i stort sett
ordagrant de skäl som utredningen hade lagt fram. Som flera gånger tidigare
har nämnts (se t.ex. 3.3.1) arbetades däremot utredningens förslag till lagtext
om en hel del inför propositionen, varvid bl.a. den nu aktuella regeln istället
kom att tas in i den nytillskapade OL 3 kap. 12 §. I samband med det justerades
380

Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 138. Se även Essen, Ulrik von, Kommunal
normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 193.
381
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 22 f., s. 192 och s. 323. Det kan noteras att utredningen här
alltså var lite ovarsam med den statsrättsliga terminologin; En kommun som sådan utgör ju inte
en myndighet, varför det inte heller torde vara stringent att tala om ”annan myndighet”.
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också, utan någon närmare kommentar, stadgandets lydelse till den nuvarande
(se 3.5.1). I specialmotiveringen till den nya regeln lämnade regeringen några
exempel på ämnen som, till följd av densamma, inte torde vara möjliga att ta
in i lokala ordningsföreskrifter. Dessa var för det första framförande av fartyg,
högsta tillåtna hastighet för fartyg samt förbud mot ankring, vattenskidåkning,
båttävlingar, dykning och liknande, eftersom det enligt sjötrafikförordningen
ankom på Sjöfartsverket respektive länsstyrelsen att besluta sådana trafikala
föreskrifter (jfr 3.4.2.1).382 För det andra ansågs det inte heller finnas möjlighet
för en kommun att reglera brandskyddsfrågor i föreskrifter om ordningen i en
hamn, eftersom lokala bestämmelser därom kunde meddelas redan med stöd
av dåvarande räddningstjänstlagen (jfr 3.5.1).383
Det sagda ger upphov till ett par frågor. Den första är om begränsningen i
OL 3 kap. 12 § 1 men. bara är avsedd att inskränka just den kommunala normgivningsmakten? Såväl Ordningsstadgeutredningen som regeringen betonade
ju, som nyss visades, i förarbetena att begränsningen innebär att kommunerna
inte får besluta sådana föreskrifter som det ankommer på annan myndighet att
meddela.384 Så ska stadgandet emellertid nog inte förstås. Att utredningen bara
talade om kommunerna i sin specialmotivering har sin logiska förklaring i att
det utkast till lagrum som kommenterades enbart innehöll bemyndiganden till
kommunerna, närmare bestämt vad som sedermera skulle bli OL 3 kap. 8 och
9 §§ (jfr 3.3.1).385 När det aktuella förbehållet så småningom lyftes över till ett
eget lagrum, och därmed oförmedlat kom att gälla även för statliga ordningsföreskrifter, vidtogs det av någon anledning ingen korresponderande ändring
i specialmotiveringen, varför den senare alltjämt blott och bart kom att hänvisa
till kommunerna. Troligen beror uttalandet i propositionen således bara på ett
förbiseende av regeringen. Till förmån för denna tolkning talar givetvis också
stadgandets avfattning, som uttryckligen omfattar alla lokala föreskrifter som
beslutas meddelas med stöd av OL 3 kap. 8–11 §§.
Den andra frågan, vilken är lite mer besvärlig, är vilka samhälleliga organs
normgivningsbefogenheter det egentligen är som avses i stadgandet? Motiven
382

Befogenheten att besluta sjötrafikföreskrifter enligt sjötrafikförordningen har därtill, kan det
tilläggas, i två regeringsavgöranden från år 1983 respektive år 1984 också ansetts utgöra hinder
för en kommun att besluta föreskrifter om segling med bräda, s.k. vindsurfing, vid allmänna
badplatser och utanförliggande vattenområden, se regeringsbeslut 1983-03-10 och 1984-04-26,
båda refererade i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 212 f.
383
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 141 f. och s. 287 f. Bemyndigandet att
meddela brandskyddsföreskrifter finns numera, kan det noteras, i 10 kap. 1 § i lagen om skydd
mot olyckor, se prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning, s. 124 f. Att alla de
typfall som omnämndes avsåg föreskrifter om ordningen i en hamn kan, för övrigt, förefalla lite
egendomligt, men torde ha sin förklaring i att regeringen av allt att döma hämtade inspirationen
till exemplen från utredningsbetänkandets avsnitt om ordningsföreskrifter för hamnar, jfr SOU
1985:24 Ordningslag, s. 324.
384
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 323 och prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 187.
385
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 22 f.
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tiger därom, praxis är knapphändig och saken har inte heller varit föremål för
någon närmare analys i den juridiska litteraturen. Alldeles uppenbart är dock
att bestämmelsen, trots sin kategoriska ordvändning, i vart fall inte kan åsyfta
riksdagens makt att normera ett sakförhållande genom att lagstifta därom. En
motsatt tolkning skulle nämligen innebära att all lokal regelgivning med stöd
ordningslagen vore förbjuden, eftersom riksdagen, som visats ovan (se 2.3.1),
i princip kan stifta lag i vilket ämne som helst. Den slutsatsen ligger också väl
i linje med att syftet med förbehållet, som nyss nämndes, var att hindra de lägre
samhällsorganen från att använda sig av bemyndigandena i ordningslagen för
att reglera sådant som det kommer an på annan myndighet att handha, en term
som inbegriper såväl regeringen som de statliga och kommunala förvaltningsmyndigheterna men inte riksdagen (se t.ex. 1.6.2 och 2.4.2.2).
Tydligt är att inskränkningen ifråga inte heller kan avse hela regeringens
förordningsmakt (jfr 2.3.3 och 2.3.4). Eftersom det måste förhålla sig så att ett
samhälleligt organ behåller sin egen normgivningsrätt i ett ämne även om det
lämnar vidare hela eller delar av regelgivningen till ett lägre organ (jfr 2.3.1),
måste nämligen, i sin tur, åtminstone sådana fall i vilka regeringens respektive
de lägre organens befogenheter emanerar ur ett och samma grundbemyndigande – som i 3 kap. 8–10 §§ – vara undantagna från tillämpningsområdet för
OL 3 kap. 12 § 1 men. Om det inte förhöll sig på det sättet skulle regeringens
bakomliggande förordningsmakt, i likhet med vad som nyss sades om riksdagens dito, också lägga hinder i vägen för all lokal normgivning av kommuner
och statliga förvaltningsmyndigheter med stöd av ordningslagen.
Vidare synes påbudet om att rätten att besluta ordningsföreskrifter är underordnad alla andra normgivningskompetenser inte gälla i den interna relationen
mellan de olika bemyndigandena i OL 3 kap. 8–10 §§. I specialmotiveringen
till OL 3 kap. 10 § konstaterade regeringen tvärtom att både kommunala regler
om den allmänna ordningen på offentlig plats enligt OL 3 kap. 8 § och sådana
bestämmelser om ordningen i en hamn som länsstyrelsen kan besluta med stöd
av OL 3 kap. 10 § kunde tänkas existera samtidigt i vissa hamnområden. Om
inte regelgivningen samordnades bedömdes det därför finnas en risk för att de
enskilda föreskrifterna skulle kunna komma att strida mot varandra.386 Vidare
förutsattes det, som tidigare har påpekats (se 3.3.2.1), i motiven att det genom
stadgandet i OL 3 kap. 8 § även skulle vara möjligt att reglera användningen
av pyrotekniska varor på offentlig plats, till synes trots att det förhållandet
också kan normeras med stöd av det särskilda bemyndigandet i OL 3 kap. 9 §.
Resonemangen förefaller ge vid handen att föreskriftsmakten med stöd av de
ifrågavarande bemyndigandena alltså inte är avsedd att bli kringskuren enbart
av den omständigheten att dessa i någon mån överlappar varandra. Med andra
ord föreligger det alltså – trots bestämmelsen i OL 3 kap. 12 § 1 men. – inte
några hinder mot att ett samhällsorgan begagnar sig av t.ex. OL 3 kap. 8 § för
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Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 285 f.
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att reglera sådana förhållanden som i och för sig skulle kunna normeras genom
OL 3 kap. 9 eller 10 §§ och vice versa.
Ett förhållande som förtjänar att lyftas fram i sammanhanget är att regeln i
OL 3 kap. 12 § 1 men. inte enbart medför att den lokala normgivningsmakten
begränsas i relation till vad andra organ har förlänats makt att reglera, som den
hittillsvarande framställningen måhända har gett intryck av, utan även hindrar
länsstyrelsen eller en kommun från att använda sig av ordningsföreskrifter för
att normera förhållanden som de själva kan reglera med stöd av någon annan
författning.387 Bestämmelser kring sådant som t.ex. fordonstrafik, hälsoskydd
och renhållning torde sålunda som huvudregel inte vara tillåtna i kommunala
ordningsföreskrifter, eftersom en kommun kan besluta dylika redan med stöd
av trafikförordningen, terrängkörningslagen (1975:1313) [cit. TKL], miljöbalken och lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning.388 Av samma skäl måste länsstyrelsen avhålla sig från att med lokala
regler om ordningen i en hamn reglera sjötrafiken. Sådana bestämmelser kan
styrelsen nämligen allaredan meddela med stöd av sjötrafikförordningen samt,
i vissa fall, enligt bemyndigandet i förordningen (1993:1053) om användning
av vattenskoter.389
Den nyssnämnda gränsdragningen mellan olika normgivningskompetenser
inom ett och samma samhällsorgan har inte fullt ut upprätthållits i praxis. Så
har t.ex. Högsta förvaltningsdomstolen i två äldre mål godtagit kommunala
ordningsföreskrifter med förbud mot såväl ridning som framförande av moped
eller annat motorfordon på bl.a. allmän badplats och vissa anslutande områden
(se RÅ 1963 ref. 2 och RÅ 1965 I 11), fastän en kommun kunde besluta sådana
regler redan med stöd av dåvarande vägtrafikförordningen (1951:648).390 Även
regeringen har, i ett överklagandeärende år 1995, accepterat en ordningsregel
med förbud mot viss motorfordonstrafik oaktat att företeelsen – i vart fall på
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Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 194 f.
Se regeringsbeslut 1976-09-16, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer
och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 189 f.
389
Se 3 § förordningen om användning av vattenskoter. Möjligheten att begränsa skoteråkning
med stöd av den förordningen är emellertid, bör det tilläggas, högst omtvistad och har bl.a. varit
föremål för prövning i EU-domstolen, se mål C-142/05 Åklagaren mot Percy Mickelsson och
Joakim Roos, ECLI:EU:C:2009:336. Se också t.ex. Tiberg, Hugo, Vattenskotrar efter EG-dom
2009, SvJT 2009 s. 791 ff. samt Derlén, Mattias & Lindholm, Johan, Mickelsson: två män på
vattenskoter vänder upp-och-ner på fri rörlighet för varor, SvJT 2009 s. 1072 ff.
390
Rättsfallen har delvis passerats av rättsutvecklingen. Nuförtiden är det nämligen inte längre
tillåtet att normera ridning i terräng i lokala trafikföreskrifter, eftersom såväl trafikförordningen
som terrängkörningslagen enbart bemyndigar en kommun att besluta föreskrifter om trafik med
fordon, ett begrepp som inte inrymmer häst, se TrafikF 10 kap. 1 § samt TKL 3 § jfr med 2 §
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Numera torde det alltså inte finnas några hinder mot
att ta in regler om ridning i terräng i lokala ordningsföreskrifter, i vart fall inte av den anledningen att saken är möjlig att reglera redan genom trafiklagstiftningen.
388
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snötäckt mark391 – redan var möjlig för kommunen ifråga att reglera med stöd
av terrängkörningslagen.392 De tre avgörandena ovan antyder att det möjligen
finns ett visst utrymme för ett samhällsorgan att besluta ordningsföreskrifter
även ifråga om ämnen som det kan reglera på annat sätt. Med hänsyn till den
avfattning som OL 3 kap. 12 § 1 men. har erhållit måste det emellertid i så fall
vara ytterst begränsat.393 Den absoluta huvudregeln torde sålunda alltjämt vara
att en sidoordnad befogenhet att reglera ett visst ämne utsläcker möjligheten
att normera detsamma genom lokala ordningsföreskrifter.
Med tanke på det nyss sagda, är det förmodligen inte heller förenligt med
ordningslagen att en kommun meddelar lokala ordningsföreskrifter om sådant
som t.ex. cykling, snöskoteråkning och annan användning av fordon eller om
parkering, eftersom kommunen redan har befogenhet att reglera dylika frågor
med stöd av trafikförordningen och terrängkörningslagen. Detsamma gäller
troligen tomgångskörning samt eldning och grillning, två sakförhållanden som
en kommun kan normera redan genom lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt
miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (jfr 1.3.2) samt med stöd av lagen om skydd mot olyckor (se 3.3.2.1).
Som i det föregående har påvisats så förekommer den typen av bestämmelser
i ett antal nu gällande lokala föreskrifter om ordningen (se 3.3.2.1 och 3.4.2.1),
vilket alltså inte synes vara tillåtet.

3.6

Förbuden mot ordningsföreskrifter som är
nödiga eller obefogade eller som svårligen kan
tillämpas eller övervakas

3.6.1 Onödiga eller obefogade ordningsföreskrifter
En förutsättning för att lokala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen
ska få meddelas är, som tidigare har visats (se 3.3.2.2 och 3.4.3.2), att sådana
är påkallade med hänsyn till ordningen på offentlig plats eller med hänsyn till
ordningen och säkerheten i en hamn. I förarbetena till ordningslagen framhölls
det emellertid, liksom det hade gjorts i motiven till allmänna ordningsstadgan
(jfr 3.3.2),394 att det inte var möjligt – eller ens önskvärt – att använda sig av
391

Vid barmark är terrängkörning som huvudregel alltid förbjuden, se TKL 1 §.
Se regeringsbeslut 1995-06-01, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer
och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 193 ff.
393
Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 195.
394
Se prop. 1956:143 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till allmän ordningsstadga m.m., s. 109 f. Detta krav föranleddes troligen, även om inget uttryckligen sades därom,
i sin tur av det faktum att den lokala normgivningsmakten vid flera tillfällen tidigare i historien
hade visat sig lätt kunna leda till mycket ingripande och detaljerade föreskrifter kring ordningen
(se 3.2.1 och 3.2.2).
392
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lokala föreskrifter för att reglera varje enskild situation som i och för sig kunde
påstås kräva en författningsreglering. Tvärtom ansågs en alltför långtgående
detaljreglering av ordningen eller säkerheten lätt kunna uppfattas som onödig
av allmänheten och i sin tur leda till att respekten för reglerna undergrävdes.
Det bedömdes därför vara angeläget att behovet av en viss ordningsföreskrift
även fortsättningsvis noga vägdes mot intresset av att den enskildes handlingsfrihet inte blev föremål för opåkallade inskränkningar till följd av den. För att
understryka betydelsen av att samhällsorganen endast beslutar sådana lokala
ordningsföreskrifter som verkligen behövs, liksom att de begränsas till sådana
geografiska områden där ett verkligt behov av föreskrifter föreligger, togs det
på samma sätt som tidigare in en bestämmelse i ordningslagen om dylika inte
får lägga onödigt tvång på allmänheten m.m.395 Stadgandet, som till slut kom
att tas in i OL 3 kap. 12 § 2 men. (se 3.3.1 och 3.4.1), lyder:
”Föreskrifterna [med stöd av OL 3 kap. 8–11 §§] får inte lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.”

Regeln, vilken alltså är en slags specialregel om proportionalitet (jfr 2.3.2.3) i
den lokala normgivningen med stöd av ordningslagen, är i stort sett identisk
med sin föregångare i AOst 7 § (se 3.2.2).396 Den språkliga avfattningen är
dock möjligen något strängare i ordningslagen än i allmänna ordningsstadgan
i så måtto att det numera uppställs ett regelrätt förbud mot att bestämmelserna
lägger onödigt tvång på allmänheten eller gör obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet; Enligt regeln i allmänna ordningsstadgan skulle det bara ”tillses” att de lokala föreskrifterna inte fick den effekten. Att någon ändring i sak
skulle vara avsedd kan emellertid inte utläsas ur förarbetena.
Någon vägledning för bedömningen av vad som utgör ett ”onödigt” tvång
på allmänheten respektive en ”obefogad” inskränkning i den enskildes frihet
ges vare sig i förarbetena till ordningslagen eller till dess föregångare. Istället
har det explicit överlåtits till de rättstillämpande organen att fastlägga den närmare innebörden av dessa, påtagligt subjektiva, rekvisit.397 Av den praxis som
står till buds förefaller därvid följa att de lokala reglerna, för att vara förenliga
med OL 3 kap. 12 § 2 men., måste hållas tillbaka i vart fall i tre huvudsakliga
avseenden, närmare bestämt till sitt sakliga innehåll, till sitt geografiska tilllämpningsområde och till sin tidsmässiga giltighet.398 I det följande ska några
stycken ägnas åt var och en av dessa tre begränsningar. Det bör emellertid
påpekas att gränsen mellan sådana regler som är onödiga eller obefogade och
sådana som inte ”behövs” enligt rekvisiten i själva bemyndigandebestämmelserna av naturliga skäl är tämligen flytande.
395

Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 192 samt prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 43
och s. 142.
396
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 288.
397
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 192 och prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 142.
398
Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 196 f. och s. 204.
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Begränsningen i OL 3 kap. 12 § 2 men. anses alltså, för det första, innebära
att det sakliga innehållet i en lokal bestämmelse inte får sträcka sig längre än
vad som är motiverat med hänsyn till sakens beskaffenhet. Som exempel har
ett förbud mot användning av luft- och fjädervapen samt slangbellor och pilbågar inom stads- eller byggnadsplanelagt område ansetts innebära en onödig
inskränkning i den enskildes frihet, åtminstone i den del som förbudet riktade
sig till vuxna personer (se RÅ 1959 I 25).399 Det har också ansetts vara fråga
om en alltför långtgående bestämmelse när en kommun – vid sidan av starkare
varor som spritdrycker, vin och starköl – även förbjudit förtäring av s.k. folköl
på offentlig plats i kommunen (se RÅ 1980 Bb 26).400 I ett mål i kammarrätten
har vidare en lokal ordningsföreskrift med förbud mot att på viss plats inneha
eller förvara spritdrycker, vin och starköl ansetts både lägga onödigt tvång på
allmänheten och konstituera en obefogad inskränkning i den enskildes frihet
(se Kammarrätten i Göteborgs dom 2009-07-30 i mål nr 1490-09).
Som ytterligare exempel på bestämmelser som i regel är alltför detaljerade
eller långtgående nämner Kazimir Åberg i sin kommentar till ordningslagen
förbud mot beträdande av gräsmattor på offentlig plats, kortspel på offentlig
plats, mattpiskning på eller invid offentlig plats, nedsläppande av flygblad
över offentlig plats samt föreskrifter om billarm, skällande hundar, skidliftar,
skidbackar och vattenrutschbanor.401 Denna uppräkning, som förefaller ha sin
bakgrund i de överväganden som gjordes i förarbetena till ordningslagen samt
i några äldre uttalanden av Justitieombudsmannen,402 måste emellertid nyanseras något. Såvitt gäller föreskrifter om beträdande av gräsmattor har nämligen
sådana i praxis ansetts vara oförenliga med ordningslagen redan av den anledningen att de inte angår den allmänna ordningen på offentlig plats (se 3.2.2.2).
Detsamma gäller nedsläppande av flygblad över offentlig plats (se 3.3.2.3).
Vidare har lokala förbud mot störande hundskall faktiskt godtagits i såväl ett
äldre avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (se RÅ 1955 I 186) 403 som
i ett överklagandeärende hos regeringen år 1994.404 Någon tvekan om att alla
399

Samma bedömning har i nyare tid gjorts av länsstyrelsen, se Länsstyrelsen i Värmlands läns
beslut 2012-04-24, diarienr 213-1051-12.
400
Se även Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut 2017-06-21, diarienr 213-2907-2017, i vilket styrelsen kom till motsvarande slutsats ifråga om ett kommunalt totalförbud mot att förtära
alkoholhaltiga drycker på offentlig plats. Angående förbud mot folköl, se också avsnitt 3.7.2.
401
Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer,
Stockholm, 2017, s. 186.
402
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 177 och s. 179 samt prop. 1992/93:210 om ny ordningslag
m.m., s. 134 ff. och s. 144. Se även JO 1957 s. 317 och JO 1966 s. 560.
403
Det bör dock, för ordningens skull, tilläggas att föreskriften ifråga inte var beslutad med stöd
av den vid tidpunkten gällande 1868 års ordningsstadga för rikets städer (jfr 3.2.1) utan med
stöd av ett specialbemyndigande i en av de dåvarande kommunallagarna, närmare bestämt lagen
(1930:251) om kommunal styrelse på landet. Det torde dock inte ha påverkat utgången.
404
Se regeringsbeslut 1994-03-30, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer
och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 192.
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de fall som räknas upp i lagkommentaren är företeelser som ligger i farozonen
för att uppfattas som helt obefogade inskränkningar i den enskildes frihet torde
emellertid knappast föreligga.
Vidare, för det andra, anses stadgandet i OL 3 kap. 12 § 2 men. – som nyss
sades – föra med sig att lokala ordningsföreskrifter inte heller får ges ett större
geografiskt tillämpningsområde än vad som är påkallat. Följaktligen har ett
generellt förbud mot förtäring av spritdrycker, vin och starköl på all offentlig
plats i en kommun ansetts vara en obefogad inskränkning i den enskildes frihet
(se RÅ 1997 ref. 41).405 Likaså har ett med hänsyn till ordningen i samband
med bad och strandliv infört förbud mot ridning inom strandområden ansetts
utgöra en onödigt vidsträckt begränsning i rummet, eftersom vissa av strandområdena vare sig kunde begagnas för bad eller solbad (se RÅ 1974 B 1010).
I ett äldre beslut av Justitieombudsmannen har det vidare bedömts vara fråga
om ett obefogat tvång när en lokal ordningsföreskrift med krav på tillstånd för
sprängning och skottlossning m.m. utöver tätorter också omfattade vidsträckta
områden av landsbygdskaraktär.406
En företeelse som vid åtskilliga tillfällen har gett upphov till spörsmål kring
lokala ordningsföreskrifters geografiska tillämpningsområden är hundar, eller
närmare bestämt åligganden avseende sådant som t.ex. att hålla medförd hund
i koppel (s.k. kopplingstvång) och att avlägsna eventuella fekalier efter sådan
(s.k. upplockningstvång). Eftersom lösspringande hundar och hundspillning i
främsta rummet har bedömts vara ett tätortsproblem, har det nämligen i flera
avgöranden ansetts vara fråga om en onödigt långtgående reglering när regler
därom också kommit att avse rena glesbygdsområden (se RÅ 1977 Bb 101 och
RÅ 1982 Ab 106).407 Även en föreskrift om kopplings- och upplockningstvång
på all offentlig plats har ansetts alltför långtgående (se RÅ 1980 2:55), liksom,
i ett avgörande av regeringen år 1991, en motsvarande bestämmelse begränsad
till detaljplanelagt område.408 Däremot har ett i sakligt hänseende något mildare krav – att hund på offentlig plats ska hållas ”under tillsyn” – accepterats
i ett regeringsbeslut från 1994.409
Det torde således kunna sägas vara en relativt fast linje att kopplingstvång
och upplockningstvång, för att vara förenliga med OL 3 kap. 12 § 2 men., inte
får avse hela kommunen eller all offentlig plats i den utan måste begränsas till

405

Se även Örebro tingsrätts dom 2011-12-21 i mål nr B 3615-11.
Se JO 1965 s. 489.
407
Se även regeringsbeslut 1982-01-08, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 190.
408
Se regeringsbeslut 1991-03-21, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer
och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 191.
409
Se regeringsbeslut 1994-03-30, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer
och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 192.
406
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områden av någotsånär tätortskaraktär.410 Den upprätthålls emellertid inte helt
utan undantag. I ett opublicerat brottmål avseende överträdelse av koppeltvång
har en hovrätt tvärtom uttryckligen frångått den med motiveringen att äldre
praxis – och då främst RÅ 1980 2:55 – inte utan vidare kunde läggas till grund
för bedömningen i målet, eftersom det under senare år hade skett en förändring
i synen på hållande av hund till följd av de tilltagande problemen kring bl.a.
lösspringande hundar och s.k. kamphundar. Domstolen fann därför inte skäl
att genom lagprövning åsidosätta den lokala föreskriften om kopplingstvång
(jfr 9.3), trots att den avsåg all offentlig och därmed jämställd plats i hela den
aktuella kommunen (se Svea hovrätts dom 2004-03-29 i mål nr B 8211-03).
Uttalandena i avgörandet synes inte ha gjort några djupare avtryck hos övriga
rättstillämpande samhällsorgan; Tvärtom förefaller den ovan nämnda huvudlinjen alltjämt efterlevas mycket noga i t.ex. myndighetspraxis.411
Slutligen, för det tredje, så innebär stadgandet i OL 3 kap. 12 § 2 men. alltså
troligen också att lokala bestämmelser i möjligaste mån måste begränsas till
sådana tidpunkter då en reglering verkligen är påkallad. En ordningsföreskrift
om generellt förbud mot ridning på allmänna badplatser har nämligen i ett, låt
vara äldre, avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen ansetts som alltför
långtgående, eftersom förbudet därmed även kom att gälla nattetid, alltså då
det normalt sett inte förekom något strandliv där (se RÅ 1965 I 11). I ett överklagandeärende från år 1995 bedömde regeringen en snarlik ordningsföreskrift
på samma sätt.412 Hur omsorgsfullt lokala bestämmelser avseende andra företeelser än just ridning på allmänna badplatser måste avgränsas i tiden för att
vara förenliga med ordningslagen är oklart. Nära till hands ligger emellertid
att anta att motsvarande försiktighet kan tänkas behöva iakttas när det gäller
regler om andra angelägenheter vars olägenheter för omgivningen typiskt sett
varierar över dygnet. Några exempel skulle kanske kunna vara lokala ordningsföreskrifter om störande buller, högtalarutsändning och användningen av
pyrotekniska varor; Man får ju nog våga sig på att förmoda att dessa företeelser i allmänhet stör mindre på dagen än på natten. I praktiken verkar emellertid
regler begränsade till viss tid på dygnet i princip bara användas när det gäller
förbud mot störande buller, vilket ibland begränsas till att gälla just nattetid.413
410

Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 185. Jfr dock RÅ 1952 I 12, i vilket Högsta förvaltningsdomstolen, dessvärre utan någon motivering alls, faktiskt godtog ett kopplingstvång inom hela
Pajala socken. En sökning på www.google.se/maps indikerar att nämnda område knappast i alla
delar torde vara att betrakta som tättbebyggt och sannolikt inte heller var det år 1952.
411
Se t.ex. Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2010-01-26, diarienr 213-1013-10; Länsstyrelsen
Värmlands läns beslut 2012-04-24, diarienr 213-1051-12 och Länsstyrelsen i Västmanlands
läns beslut 2013-11-25, diarienr 213-5182-2013.
412
Se regeringsbeslut 1995-06-01, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer
och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 193 ff.
413
Se 7 § lokala ordningsföreskrifter (Grums kommun, 1996-02-08); 7 § Lekeberg kommuns
lokala ordningsföreskrifter (Lekebergs kommun, 2008-03-27) och 6 § lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun (Uppsala kommun, 2013-03-25).
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En i detta sammanhang till synes helt ouppmärksammad fråga är om det då
också kan krävas att lokala regler, utöver till tiden på dygnet, även begränsas
till sådana tider på året då en reglering är nödvändig. I linje med nyssnämnda
avgöranden – i vilka det anlades en sträng syn på giltigheten i tiden – skulle
det onekligen vara inkonsekvent om så inte vore fallet. Att dra upp några närmare konturer kring ett eventuellt sådant krav låter sig givetvis inte göras så
lätt, men kanske torde åtminstone lokala föreskrifter till skydd för ordningen
vid utpräglat årstidsbetonade aktiviteter som t.ex. bad och skidåkning i så fall
behöva tidsbegränsas för att inte riskera att bedömas som alltför långtgående
inskränkningar i enskildas frihet.
Hur det än förhåller sig med den saken så är det i vart fall i praktiken inte
helt ovanligt att giltigheten av lokala föreskrifter om ordningen begränsas till
en viss tid på året. T.ex. förekommer det bestämmelser om dykning med tuber
från badbryggor,414 ambulerande försäljning,415 camping416 och medförande av
häst417 respektive hund418 till badplatser som bara gäller mellan vissa datum på
sommarhalvåret liksom regler om förbud mot löpning i skidspår,419 ridning i
skidspår420 samt vistelse i pistade nedfarter och i liftgator421 som enbart är tilllämpliga under vintersäsongen. Det finns också prov på lokala bestämmelser
som innehåller en kombination av både till tiden på året och till tiden på dygnet
begränsade regler, t.ex. ett förbud mot alkoholförtäring under vissa tider på
dygnet under sommarhalvåret.422 I den mån det är möjligt att utforma reglerna
med sådan tidsmässig exakthet är det självfallet, av proportionalitetshänsyn,
att föredra framför i tiden helt obegränsade föreskrifter. Å andra sidan får det
inte dras för långt, eftersom det då – åtminstone i extrema fall av tidsmässig
differentiering som t.ex. om det anges en mängd skilda datum, klockslag och
undantag, och sen kanske i sin tur också undantag från undantagen under vissa
dagar och tider – skulle kunna riskera att leda till att föreskrifterna blir så pass
oöverskådliga att de svårligen kan tillämpas (jfr 3.6.2).

414

Se 16 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höganäs kommun (Höganäs kommun,
2017-09-28).
415
Se 14 a § allmänna lokala ordningsföreskrifter (Strömstads kommun, 1995-12-14).
416
Se 15 § lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun (Falkenbergs kommun,
1995-12-21).
417
Se 19 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun (Borås kommun,
1995-12-14).
418
Se 16 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommun (Sölvesborgs kommun, 2007-06-25).
419
Se 22 § lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (Tyresö kommun, 2013-05-16).
420
Se 17 § allmänna lokala ordningsföreskrifter inkl. torghandelsföreskrifter (Mönsterås kommun, 2009-11-23).
421
Se 21 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun (Huddinge kommun,
1995-11-27).
422
Se 10 § lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun (Eskilstuna kommun,
2007-08-30).
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3.6.2 Svårtillämpade eller svårövervakade ordningsföreskrifter
Som nyss har visats så innebär således bestämmelsen i OL 3 kap. 12 § 2 men.
att de lokala föreskrifterna inte får sträcka sig längre än nödvändigt i sakligt,
geografiskt och tidsmässigt avseende. I nära samband med dessa krav står ett
annat – huvudsakligen ur mer underordnade rättskällor framvuxet – villkor för
den lokala normgivningen, nämligen att reglerna måste ges ett sådant innehåll
och utformas med en sådan exakthet att det finns en möjlighet att tillämpa och
övervaka efterlevnaden av dem. Det synes alltså i grunden röra sig om en slags
positivt artikulerad spinoff till det s.k. obestämdhetsförbudet i den straffrättsliga legalitetsprincipen (jfr 2.4.2.1). Just den sammankopplingen har dock aldrig gjorts uttryckligen, utan det nu aktuella kravet verkar ha utvecklats självständigt vid sidan av legalitetsprincipen och övriga rättsliga principer. I föreliggande avsnitt ska några stycken ägnas åt denna restriktion, vilken numera
även har fastlagts av Högsta förvaltningsdomstolen (se nedan).
Några lösa konturer kring ett krav med nämnda innebörd kan skönjas redan
i förarbetena till allmänna ordningsstadgan, i vilka det noterades att en nackdel
med detaljerade ordningsföreskrifter av den modell som hade förordats av de
sakkunniga i den första utredningen (se 3.2.2) var att sådana på grund av övervakningssvårigheter troligen inte skulle komma att efterlevas i tillräckligt hög
grad.423 Det förefaller annars främst ha varit inom Justitieombudsmannens
verksamhet som villkoret ifråga först började ta form, närmare bestämt genom
några uttalanden i 1957 års ämbetsberättelse. I den påpekade ombudsmannen
nämligen att det var av stor vikt att länsstyrelsen vid sin fastställelseprövning
avseende lokala ordningsstadgor (se 3.2.1 och 3.2.2) inte enbart kontrollerade
bestämmelsernas laglighet, behövlighet och lämplighet utan också såg till att
föreskrifterna var utformade med ”nödig fasthet” avseende deras innebörd och
räckvidd. Regler med alltför svävande eller mångtydiga bestämningar, vilka
kunde vålla framtida tillämpningssvårigheter, ansågs inte böra fastställas. Enligt ombudsmannen borde detsamma, i linje med vad som då nyligen hade
uttalats i propositionen till allmänna ordningsstadgan, också gälla bestämmelser med en sådan avfattning att efterlevnaden av dem i praktiken inte ens i
någorlunda omfattning skulle kunna upprätthållas.424
Justitieombudsmannens synpunkter vann av allt att döma tämligen snabbt
gehör hos de rättstillämpande organen, och under de följande åren åberopade
Högsta förvaltningsdomstolen vid flera tillfällen just övervakningssvårigheter
som skäl för att vägra fastställelse av lokala ordningsföreskrifter. Två sådana
regler var upplockningstvång på alla gångbanor respektive ett allmänt förbud
mot bl.a. alkoholförtäring och kortspel om pengar, vars efterlevnad alltså inte
ansågs möjlig att övervaka i tillfredställande utsträckning (se RÅ 1958 I 299
423
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och RÅ 1959 I 25, se 3.6.1).425 Detsamma synes gälla den juridiska litteraturen
i vilken Carl G. Persson, i andra upplagan av sin kommentar till allmänna ordningsstadgan, bara drygt ett decennium senare karaktäriserade essensen av Justitieombudsmannens uttalanden och av de två nämnda avgörandena – d.v.s.
att lokala föreskrifter måste ha sådant innehåll och vara utformade med sådan
exakthet att det finns möjlighet att tillämpa dem samt övervaka efterlevnaden
av dem – som en ”huvudprincip” vid utarbetande av nya lokala ordningsbestämmelser.426 Under arbetet med ordningslagen plockades denna tråd upp av
Ordningsstadgeutredningen, vilken i sitt slutbetänkande år 1985 framhöll just
framtida övervakningsproblem som ett skäl till återhållsamhet när det gällde
att reglera vissa företeelser genom lokala föreskrifter om ordningen.427
Det förefaller vara mot denna stegvisa utveckling som Högsta förvaltningsdomstolen sedermera lutade sig i ett avgörande år 1992, i vilket frågan var om
en kommun hade haft befogenhet att meddela en lokal ordningsföreskrift med
innebörden att ridning var förbjuden i alla ”preparerade och varaktigt märkta
skidspår”. I domskälen konstaterade domstolen nämligen, helt sonika och utan
någon närmare hänvisning, att ”[l]okala föreskrifter måste ha sådant innehåll
och vara utformade med sådan exakthet att möjlighet finns att tillämpa dem
och övervaka efterlevnaden av dem.” Frågan i målet besvarades därefter nekande med hänvisning till att det dels inte var entydigt exakt vilka skidspår
som egentligen avsågs med de använda begreppen, dels mötte svårigheter att
övervaka efterlevnaden av förbudet på ett så vidsträckt område på landsbygden som det var fråga om (se RÅ 1992 ref. 75).
Innebörden av den delen av kravet som går ut på att de lokala föreskrifterna
måste ges en så tydlig avfattning att de kan tillämpas synes vara ganska klar,
nämligen att svävande begrepp och mångtydiga formuleringar måste undvikas
eller, i vart fall, definieras så noga att det inte uppstår svårigheter att bestämma
innebörden och räckvidden av bestämmelserna. När det gäller den andra delen
av kravet, att det ska vara möjligt att övervaka efterlevnaden av föreskrifterna,
är betydelsen däremot lite mer osäker. Som Ulrik von Essen har konstaterat så
lär det emellertid i vart fall knappast kunna uppställas några mer långtgående
krav på att den faktiska åtlydnaden ska kunna kontrolleras, eftersom det redan
på ett allmänt plan är påtagligt svårt att övervaka att ingen bryter mot lokala
föreskrifter.428 Med utgångspunkt i det, och ordvalet i det ovan nyss nämnda
uttalandet av Justitieombudsmannen i 1957 års ämbetsberättelse, förefaller det
alltså röra sig om att föreskrifternas efterlevnad i ”någorlunda omfattning” ska
kunna upprätthållas. Sådana bestämmelser vars överträdelser på goda grunder
425
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kan förväntas sällan eller aldrig komma till rättsväsendets kännedom torde
alltså åtminstone inte få tas in i lokala ordningsföreskrifter.
Avslutningsvis kan det tilläggas att kravet på att en lokal ordningsföreskrift
måste ha sådant innehåll och vara utformad med en sådan exakthet att det finns
möjlighet att tillämpa den samt övervaka dess efterlevnad även har figurerat i
ett antal avgöranden på lägre nivå. Två av dem får här illustrera mängden. I
det första, ett underrättsmål, åberopades det av en länsrätt för att inte godta en
kommunal bestämmelse med skyldighet för fastighetsägare att inom viss tid
avlägsna fasadmålningar, graffiti, klotter och liknande som kunde tänkas ”bidra till bristande ordning”. Domstolen fann att bestämmelsen svårligen kunde
tillämpas (jfr 3.3.2.1).429 I det andra, ett ärende hos länsstyrelsen, hänvisade
styrelsen till nämnda krav som grund för att upphäva en lokal föreskrift med
förbud mot bad inom ”den del av hamnområdet som förvaltas av Vänerhamn
AB”. Länsstyrelsen pekade på att regelns avfattning gjorde det svårt för såväl
den allmänhet som ålades att följa den som för polisen som skulle övervaka
dess efterlevnad att veta var i den aktuella hamnen som det egentligen rådde
badförbud.430

3.7

Sanktioner och tvångsmedel

3.7.1 Straff
Överträdelser av sådana lokala föreskrifter om ordningen som en kommun eller länsstyrelsen kan meddela med stöd av ordningslagen är, som tidigare har
framgått, sanktionerade med straffansvar. Till skillnad från flertalet av de riksgemensamma ordningsföreskrifterna i OL 3 kap, för vilka stadgas dagsböter
(OL 3 kap. 22 § 1 st.), är en förseelse mot lokala bestämmelser bara förenad
med penningböter (OL 3 kap. 22 § 2 st.). Den mildare påföljden motiverades
i lagmotiven med att de senare i allmänhet avser frågor av mindre ingripande
karaktär än de förra. Straffansvaret gäller däremot både den som uppsåtligen
och den som av oaktsamhet bryter mot en lokal regel. Ordningslagen skiljer
sig i så måtto från den tidigare allmänna ordningsstadgan, i vilken ansvaret i
subjektivt avseende var begränsat till uppsåtliga gärningar (jfr AOst 28 §).
Ordningsstadgeutredningen förordade att det skulle gälla även fortsättningsvis, men under remissbehandlingen framhärdade bl.a. Riksåklagaren att det
skulle innebära en alltför långtgående begränsning av det straffbara området.
I propositionen kom ansvaret följaktligen också, utan någon diskussion därom,
att utvidgas även till oaktsamhet.431 Som exempel på vad som i praktiken har
429
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ansetts utgöra en oaktsam överträdelse kan lyftas fram ett opublicerat brottmål
från en hovrätt, i vilket en person stod åtalad för att ha överträtt en lokal regel
om ambulerande försäljning. Domstolen fann att den tilltalade – som sade sig
inte ha känt till bestämmelserna – i vart fall hade varit oaktsam genom att inte
ta reda på om det kommunen ifråga behövdes tillstånd (se Hovrätten för Västra
Sveriges dom 2009-08-20 i mål nr B1592-09).
Det kan också, apropå straffansvar, tilläggas att det i ordningslagen stadgas
ett särskilt straffansvar för vårdnadshavare. Av detta följer att om ett barn som
inte har fyllt 15 år gör sig skyldigt till en överträdelse av bestämmelserna om
sprängning, användning av pyrotekniska varor eller skjutning med vissa vapen
i ordningslagen, så kan en vårdnadshavare som inte har gjort vad som ankommer på honom eller henne för att förhindra handlingen dömas i barnets ställe
(OL 3 kap. 23 §). Den regeln gäller emellertid, väl att märka, enligt sin lydelse
bara om den unge åsidosätter lagbestämmelserna därom och sålunda inte om
barnet bryter mot eventuella lokala föreskrifter i dessa ämnen.

3.7.2 Förverkande
Under arbetet med den blivande ordningslagen gjordes bedömningen att brott
mot lagens regler generellt sett inte hade sådant straffvärde att det skulle finnas
skäl att förverka egendom som använts i strid med dem. För ett par speciella
situationer ansågs det emellertid ändå påkallat att uppställa sådan rättsverkan.
En dylik företeelse var tillståndslös gatuhandel, d.v.s. försäljning av varor på
offentlig plats utan att försäljaren har fått tillstånd till att använda platsen för
sådan verksamhet (jfr OL 3 kap. 1 §). I ordningslagen kom därför att införas
en möjlighet att förklara vid tillståndslös gatuhandel utbjudna varor m.m. som
förverkade, om det behövs för att förebygga fortsatt överträdelse och åtgärden
inte är oskälig (OL 3 kap. 25 § 1 st.). En annan specialsituation ansågs vara
användning av eld-, luft- eller fjädervapen i strid med reglerna i ordningslagen
(jfr OL 3 kap. 6 §). Även sådana, liksom tillhörande ammunition, får sålunda
efter vad som kan anses skäligt förklaras förverkade (OL 3 kap. 25 § 2 st.).432
Vid sidan av ovan innehåller OL 3 kap. inte några förverkandebestämmelser.
En inte helt ovanlig företeelse är att det i lokala ordningsföreskrifter tas in
bestämmelser som på olika sätt sluter an till vad som sägs i ordningslagen om
användningen av offentlig plats eller om vapen, t.ex. att än strängare regler om
försäljning gäller på vissa markområden (se t.ex. NJA 1997 s. 179) eller att
bruk av luft- och fjädervapen är helt förbjudet på särskilda platser. Den nyss
omtalade möjligheten att förklara egendom förverkad torde emellertid, med
tanke på att lagrummet endast hänvisar till bestämmelserna i ordningslagen,
inte kunna tillämpas vid överträdelse av dylika lokala föreskrifter. Inte heller
är det vid förseelser mot lokala ordningsföreskrifter möjligt att luta sig mot de
allmänna reglerna angående förverkande av egendom i brottsbalken, eftersom
432
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en förutsättning för att begagna sig av dem vid brott mot specialstraffrättsliga
författningar är att det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år (jfr BrB
36 kap. 2 §), vilket ju inte är fallet ifråga om ordningsföreskrifter (se 3.7.1). I
regel synes det alltså inte finnas någon möjlighet att förverka egendom som
har använts som t.ex. hjälpmedel vid brott mot lokala ordningsföreskrifter.433
Från det nu sagda finns det emellertid ett, inte minst praktiskt sett, betydelsefullt undantag. Såvitt gäller alkoholhaltiga drycker som hanteras i strid med
lokala föreskrifter så finns det nämligen vissa specialregler i lagen (1958:205)
om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. [cit. AlkhFL]. Av dessa följer
att spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som påträffas hos
den som förtär eller förvarar sådana i strid med en lokal ordningsföreskrift ska
förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma gäller
alkoholdrycker som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med
den som bröt mot den lokala bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna
även var avsedda för den personen (AlkhFL 1 §). Nämnda bestämmelser fanns
ursprungligen i allmänna ordningsstadgan (jfr AOst 30 § 3 st.), i vilken de år
1983 hade tagits in på förslag av Ordningsstadgeutredningen. Bakgrunden
därtill var att ordningsläget på vissa offentliga platser i landet hade försämrats,
någon som utredningen bedömde stod i ett direkt samband med en tilltagande
alkoholförtäring på dessa. Genom att vid sidan av bötesstraff också införa en
möjlighet att förverka resterande alkohol hos den felande och dennes sällskap
ansågs sanktionerna kring lokala föreskrifter om alkohol bli mer kännbara och
effekten av ett polisingripande större.434 I samband med ordningslagens tillkomst lyftes nämnda regler av överskådlighetsskäl över till alkoholförverkandelagen, men någon ändring i sak var inte avsedd.435
Vad som, mer exakt, avses med ”spritdrycker”, ”vin”, ”starköl” och ”andra
jästa alkoholdrycker” definieras inte i förverkandelagen, men avsikten synes
vara att begreppen ska ha samma innebörd som i alkohollagen.436 Det innebär
i så fall att med spritdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger
2,25 volymprocent och som innehåller sprit, med vin en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent och som framställts genom jäsning
433
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av druvor eller druvsaft samt med starköl en dryck med en alkoholhalt som
överstiger 3,5 volymprocent och som framställts genom jäsning med torkat
eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne (AlkhL 1 kap. 5–8 §§).
Med uttrycket annan jäst alkoholdryck, slutligen, avses i så fall en dryck med
en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent och som framställts genom
jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar men som vare sig utgör vin eller öl
(AlkhL 1 kap. 5 och 9 §§). Till den sistnämnda kategorin drycker hör enligt
motiven till alkohollagen sådant som t.ex. cider, fruktvin, bärvin, maskrosvin,
rabarbervin och mjöd.437
Som framgått av det föregående omfattar alltså förverkandelagen inte öl
med en alkoholhalt under 3,5 volymprocent. S.k. folköl eller lättöl som förtärs
i strid med en lokal ordningsföreskrift kan följaktligen inte bli föremål för
förverkande med stöd av den. I motiven till förverkandelagen diskuterades det
förvisso om förverkande borde kunna ske också av annan öl än starköl, något
som bl.a. polisen hade framfört önskemål om, men regeringen fann att det inte
förelåg något större behov av att införa en sådan möjlighet, eftersom lokala
ordningsföreskrifter med förbud mot lätt- eller folköl bara i rena undantagsfall
kunde tänkas vara behövliga.438 I den juridiska litteraturen har det sagda tagits
till intäkt för att förfäkta att lokala förbud mot förtäring av annan öl än starköl
överhuvudtaget inte bör meddelas.439 Riktigt så strängt uttryckte sig emellertid
regeringen faktiskt inte i förarbetena, även om det utrymme som lämnas för
bestämmelser kring folköl och lättöl får bedömas vara begränsat. Det är i det
sammanhanget intressant att notera att förbud mot förtäring av folköl på intet
sätt är ovanliga i de kommunala ordningsreglerna, tvärtom förekommer dylika
till synes tämligen frekvent.440 Här finns det alltså en tydlig diskrepans mellan
å ena sidan vad lagstiftaren förmodade att kommunerna skulle behöva reglera
och å andra sidan vad kommunerna själva, uppenbarligen, har ansett sig vara
nödgade att normera för att upprätthålla den allmänna ordningen.
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3.7.3 Administrativa sanktioner och tvångsmedel
Bestämmelserna om straff och förverkande i ordningslagen bedömdes i motiven till densamma inte vara tillräckliga när det gällde att komma till rätta med
den som underlåter att vidta en åtgärd som åligger honom eller henne enligt
lagen eller en lokal ordningsföreskrift. Förhållandena ansågs nämligen ibland
kunna vara sådana att myndigheterna också måste ha tillgång till en uppsättning andra tvångsmedel för att snabbt och verksamt kunna komma till rätta
med olika missförhållanden. Av den anledningen har det i lagen även tagits in
en möjlighet för Polismyndigheten att förelägga en felande att inom viss tid
vidta en åtgärd (OL 3 kap. 19 § 1 st.). Meningen är dock att ett föreläggande
bara ska tillgripas som sista utväg att få en försumlig att rätta till bristerna. Det
ska därför, enligt paragrafen, som huvudregel alltid föregås av en tillsägelse i
någon form; Först om den försumlige inte genast därefter vidtar rättelse, eller
om han eller hon efter rimlig efterforskning överhuvudtaget inte kan anträffas,
får ett föreläggande utfärdas. Med ”genast” ska enligt motiven förstås den tid
som kan åtgå för den felande att själv vidta rättelsen, något som naturligtvis
inte minst beror på vilken åtgärd det är som ska vidtas i det enskilda fallet.441
Under vissa förutsättningar får emellertid ett föreläggande beslutas utan att
den felande genom tillsägelse getts möjlighet att själv vidta rättelse. Det gäller
närmare bestämt beträffande skyldighet att ta bort upplag, försäljningsstånd,
ställningar, skyltar, containrar och andra anordningar som har placerats på en
offentlig plats utan tillstånd enligt OL 3 kap. 1 §, eller som placerats där i strid
med villkoren för tillståndet, samt eventuella anordningar som inte tagits bort
sedan tiden för ett beviljat tillstånd har gått ut (OL 3 kap. 19 § 2–3 st.). Nämnda
undantag från huvudregeln försvarades i lagmotiven med att det ur ordningsoch säkerhetssynpunkt, samt för att störningar i trafiken inte ska uppstå, är angeläget att se till att den som tar en offentlig plats i anspråk utan tillstånd eller
i strid med ett meddelat tillstånd skyndsamt vidtar rättelse.442 Eftersom det i
lagrummet bara talas om tillstånd enligt OL 3 kap. 1 § torde markanvändning
i strid med lokala ordningsföreskrifter inte omfattas av detsamma; Vid sådan
gäller sålunda alltid det ordinarie förfarandet ovan.
Ett föreläggande enligt ovan, alltså med stöd av OL 3 kap. 19 §, får förenas
med vite eller, som särskild påföljd om föreläggandet inte följs, rättelse på den
försumliges bekostnad genom Polismyndighetens försorg (OL 3 kap. 20 § jfr
med 21 § 1 p.). Erforderliga åtgärder på den försumliges bekostnad får även
vidtas om denne inte kan anträffas (OL 3 kap. 21 § 2 p.). I vissa situationer
kan Polismyndigheten dessutom besluta om s.k. omedelbart tvångsutförande,
nämligen om det med hänsyn till trafiken eller till allmän ordning och säkerhet
är nödvändigt att en rättelseåtgärd vidtas utan dröjsmål (OL 3 kap. 21 § 3 p.).
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Enligt förarbetena bör den befogenheten användas med försiktighet och enbart
när det föreligger en påtaglig fara för allmän ordning och säkerhet eller för
trafiken,443 men någon formell avgränsning i relation till lokala ordningsföreskrifter har inte gjorts. Vid sidan av den normala ordningen med tillsägelser
och förelägganden förefaller åtlydnaden av dylika alltså, i vart fall principiellt
sett, också kunna genomdrivas med omedelbara tvångsutföranden.
Som visats ovan och i det föregående (se 3.7.1) så innehåller ordningslagen
alltså två skilda typer av påtryckningsmedel för att framtvinga efterlevnad av
lokala ordningsföreskrifter, ett generellt i form av straff och ett individuellt i
form av möjligheten att besluta förelägganden i förening med bl.a. vite. Enligt
allmänna straffrättsliga principer innebär en sådan kollision mellan å ena sidan
straff och å andra sidan vite att vite inte får föreläggas (se NJA 1982 s. 633).444
I syfte att möjliggöra ett vidare utnyttjande av vitesförelägganden har det emellertid i ordningslagen tagits in en regel som kastar om det sakläget och istället
slår fast att den som åsidosätter ett vitesföreläggande inte också får dömas till
straff enligt lagen för samma gärning (OL 3 kap. 24 §),445 Därmed ansluter ordningslagsregleringen, kan det noteras, till vad som är brukligt i de flesta andra
specialstraffrättsliga sammanhang.

3.8

Sammanfattning

Ordningslagen innehåller två olika bemyndiganden till lägre samhällsorgan att
besluta föreskrifter om ordningen. Det ena avser ordningen på offentlig plats,
vilken det överlåts till kommunerna att reglera, och det andra avser ordningen
i hamnar, som det uppdras till kommunerna och till länsstyrelsen att normera.
Möjligheten för en kommun att besluta lokala föreskrifter om ordningen på
offentlig plats har rötter långt tillbaka i tiden, dels i stadsmyndigheternas plikt
att hålla god ordning i städerna, dels i de lokala menigheternas kompetens att
reglera ordningen inom sina områden, bl.a. sockenstämmans behörighet att
hantera ordningen och sedligheten i socknen. Även de lägre samhällsorganens
rätt att besluta föreskrifter om ordningen i en hamn har i princip sin bakgrund
i menigheternas regelgivningsmakt, låt vara att befogenheten tidvis har legat
hos Kunglig Majestät. Denna relativt fria normgivningsmakt har vid flera tidpunkter i historien konstaterats ha lett fram till ett bestånd av alltför ingripande
och detaljerade lokala ordningsföreskrifter, vilket – förmodligen – ligger till
grund för att det numera uppställs ett krav på att lokala bestämmelser med stöd
av ordningslagen inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra
obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Det nyss sagda, som kommer till
443

Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 197.
Se även Lavin, Rune, Viteslagstiftningen. En kommentar, 3 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 73 ff.
445
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 299.
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uttryck i en särskild regel i lagen, anses föra med sig att föreskrifterna måste
hållas tillbaka ifråga om såväl sakligt innehåll som i tiden och rummet.
Bemyndigandena i ordningslagen uppställer annars bara vaga villkor kring
de ämnen som får bli föremål för reglering, varför nära nog vad som helst i och
för sig går att kvalificera som en angelägenhet för lokala ordningsföreskrifter
enligt lagen. Vissa gränser utstakas emellertid genom att det krävs att reglerna
som meddelas ska vara behövliga för att upprätthålla den allmänna ordningen
på offentlig plats respektive med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i en
hamn. Vidare kringskärs föreskriftsmakten också genom att det ställs krav på
att de lokala bestämmelserna inte heller får angå förhållanden som är reglerade
i ordningslagen eller i någon annan författning eller som enligt den lagen eller
annan författning kan normeras på annat sätt. Slutligen anses det finnas en viss
tradition kring vad som får hanteras i lokala ordningsföreskrifter.
Såframt gäller det möjliga geografiska tillämpningsområdet för lokala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen så är det delvis diffust. Förvisso
går det i många fall att utläsa av definitionen i lagen vilka områden som utgör
offentlig plats, som den ena normgivningsmakten är knuten till, men samtidigt
lämnas en öppning för att även andra områden kan vara sådan plats under vissa
förutsättningar. Dessutom förefaller ordningsföreskrifter även kunna beslutas
beträffande företeelser utanför dylika områden, nämligen om de påverkar ordningen på offentlig plats. Och när det gäller hamnar, som den andra kompetensen avser, så är det både diffust vad som konstituerar en hamn och, i synnerhet,
vilka områden – utöver hamnbassängen och det närmaste landområdet – som
egentligen hör till en hamn.
Efterlevnaden av de lokala ordningsföreskrifterna är tänkt att säkerställas
dels genom hot om straff, vilket kan komma att aktualiseras både vid uppsåtlig
och oaktsam överträdelse, dels genom en befogenhet för Polismyndigheten att
besluta om individuella förelägganden i förening med vite eller rättelse på den
felandes bekostnad. Myndigheten förefaller även ha rätt att föranstalta om ett
omedelbart tvångsvis genomdrivande av en lokal föreskrift, i vart fall i teorin.
Slutligen uppställs det en viss möjlighet till förverkande av egendom, närmare
bestämt i sådana fall då en person förtär vissa alkoholhaltiga drycker i strid
med en lokal föreskrift därom.
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4

Ordningen inom skyddade naturområden

4.1

Inledning

Det tredje bemyndigande som nu står på tur för en granskning gäller ordningen
inom skyddade naturområden. Bestämmelsen ifråga finns i miljöbalken och
förlänar Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och en kommun rätt
att besluta lokala ordningsföreskrifter för naturområden som har skyddats med
stöd av balkens regler om områdesskydd (MB 7 kap. 30 §). Till att början med,
i kapitlets andra avsnitt, utforskas det historiska ursprunget till normgivningsmakten liksom dess utveckling fram till idag. Denna bakgrund är betydligt mer
komplex än för övriga bemyndiganden som behandlas i förevarande studie, då
miljöbalken delvis är en sammansmältning av ett femtontal tidigare miljölagar
och ett flertal därmed förbundna normgivningskompetenser. Det avspeglar sig
ävenledes i sidomfånget.
Efter det redogörs, i det tredje avsnittet, kort för de olika typer av skyddade
naturområden som kan inrättas med stöd av miljöbalken. Med det som kuliss
presenteras och analyseras sedan, i det fjärde avsnittet, själva bemyndigandet
att besluta lokala ordningsföreskrifter för skyddade naturområden. I det femte
och, med reservation för den avslutande sammanfattningen, sista avsnittet i
kapitlet undersöks det vilka rättsliga sanktioner samt eventuella tvångsmedel
som har knutits till lokala ordningsföreskrifter av det nu aktuella slaget i avsikt
att bl.a. säkerställa att allmänheten verkligen efterkommer dem.

4.2

Föreskriftsmaktens framväxt

4.2.1 Nationalparkslagen och naturminnesmärkeslagen
Särskilda regler om uppträdandet i skog och mark kan, liksom bestämmelser
om den allmänna ordningen på offentlig plats (jfr 3.2), spåras långt tillbaka i
tiden. Exempelvis finns det stadganden om villebrådsbeståndets fredande som
är av mycket gammalt datum. Andra exempel på tidiga naturskyddsregleringar
kan hämtas från fiskets, skogshushållningens och bergshanteringens områden.
Gemensamt för dem alla var emellertid att de praktiskt taget helt och hållet
utgick från synpunkter av ekonomisk art, d.v.s. det var företrädelsevis frågan
om att förebygga ekonomiska förluster för markägaren. Att reglera vistelsen i
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naturen av sådant som t.ex. vetenskapliga, estetiska, kulturella och sociala skäl
är däremot en mera modern företeelse, vilken började uppmärksammas först i
slutet på 1800-talet då den tekniska och ekonomiska utvecklingen ledde till en
begynnande industrialisering, rationalisering samt intensifiering av jord- och
skogsbruket i Sverige.446
I lagstiftarens fokus kom skyddet av naturen som sådan under tidigt 1900tal. Anledningen var i främsta rummet en vid 1904 års riksdag väckt motion
som, i dramatiska ordalag, argumenterade för att åtgärder snarast borde vidtags för att vårda och uppehålla rikets natur och naturminnesmärken innan det
var för sent.447 Till motionen bifogades ett yttrande av ett tiotal forskare som
förklarade sig instämma i den. Initiativet ledde till att det tillsattes en utredning, vilken bl.a. föreslog att två särskilda naturskyddslagar skulle införas, en
om nationalparker och en om naturminnesmärken. Nationalparkerna föreslogs
därvid vara ett instrument för skydd av större naturlandskap, medan avsättning
som naturminnesmärke i första hand var en åtgärd som var avsedd för föremål
eller mindre områden.448 Förslaget flöt utan större ändringar in i en proposition
och år 1909 antogs lagen (1909:56) angående nationalparker respektive lagen
(1909:56) angående naturminnesmärkens fredande.449 Samma år tog riksdagen
beslut om att inrätta tio nationalparker.
Nationalparkslagen gick ut på att om riksdagen hade avsatt ett visst område
som nationalpark, så gällde ett antal särskilda regler i lagen för allmänhetens
uppträdande inom detta. Som exempel var det förbjudet att skada fasta naturföremål, plocka växter, jaga, medföra hund samt att sätta upp anordningar för
reklam. Kunglig Majestät förlänades behörighet att besluta om undantag från
bestämmelserna i lagen, men fick inte uppställa några ytterligare restriktioner.
Den andra lagen, naturminnesmärkeslagen, hade en annan konstruktion. Den
gav länsstyrelsen makt att fridlysa områden eller naturföremål – t.ex. jätteträd,
flyttblock eller geologiska formationer – av särskilt intresse för kännedomen
om landets natur eller på grund av dess märkliga beskaffenhet. I samband med
det fick länsstyrelsen även besluta de fridlysningsbestämmelser som behövdes
för att skydda området eller föremålet ifråga.450 Stadgandet därom, som fanns
i 6 § i nämnda lag, löd:
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”Tillika meddele Konungens befallningshafvande med ledning af hvad i ärendet
förekommit de fridlysningsbestämmelser, som till naturminnesmärkets fredande
må finnas nödiga.”

Bakgrunden till bemyndigandet eller de närmare avsikterna med det berördes
inte i förarbetena; Måhända var det uppenbart varför det behövdes och vad det
fick användas till.

4.2.2 Naturskyddslagen och strandlagen
Under perioden från 1930-talet och framåt förde urbaniseringen, de förändrade
arbetsformerna och den ökade fritiden för stora delar av befolkningen med sig
att allt fler människor från år till år sökte sig till skog och mark för rekreation
och friluftsliv. Samtidigt växte det emellertid fram förortsamhällen och stora
områden med sommarstugor, vilket gjorde att mer och mer av den ofördärvade
naturen försvann. I mitten av 1930-talet tillsattes det därför en utredning med
uppdraget att bl.a. lämna förslag på åtgärder som skulle kunna underlätta och
trygga möjligheterna att idka friluftsliv. Utredningen avgav två betänkanden.
I det första föreslog den en särskild lag med regler kring bebyggelse m.m. vid
landets stränder. Den förordade lagen, som syftade till att trygga allmänhetens
tillgång till stränderna, innebar att bebyggelse inom en upp till 500 meter bred
strandzon endast skulle få ske inom fastställda byggnadsområden. Dessutom
förslogs särskilda regler för allmänheten gälla inom området i form av förbud
mot att bl.a. störa och skräpa ner.451 I sitt andra betänkande rekommenderade
utredningen att det dessutom borde inrättas särskilda fritidsområden, vilka
skulle trygga allmänhetens tillgång till skog och mark för friluftsliv. Några
bestämda regler för de besökande till dessa områden föreslogs det dock inte.452
Inget av förslagen ledde till någon omedelbar åtgärd från lagstiftarens sida.
Strandskyddsidén fick emellertid genomslag ett decennium senare, då det
antogs en tidsbegränsad lag för att säkra allmänhetens tillgång till bad och
friluftsliv längs landets stränder, lagen (1950:639) om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden,453 vilken sedermera ersattes av en permanent
författning i ämnet, strandlagen (1952:382).454 Kärnan i båda lagarna var densamma, nämligen att de gav länsstyrelsen rätt att besluta att det inom ett visst
strandområde (högst 300 meter från vattenlinjen) inte fick uppföras byggnad
utan styrelsens tillstånd. I den permanenta strandlagen inflöt det emellertid
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också, i linje med vad utredningen hade föreslagit, en till den besökande allmänheten riktad regel med förbud mot att på stränderna lämna kvar avfall eller
andra föremål som kunde medföra vantrevnad eller risk för skada på person
eller egendom.
Samma år som strandlagen, 1952, antogs även naturskyddslagen. Genom
den upphävdes all äldre naturskyddslagstiftning, d.v.s. nationalparkslagen och
naturminnesmärkeslagen, men i allt väsentligt motsvarande regler om nationalparker och naturminnen togs in i den nya lagen. I linje med vad utredningen
hade förordat drygt ett decennium tidigare lanserades det emellertid också en
ny skyddsform – naturparker – vars funktion var mer socialt betonad, närmare
bestämt att reservera vissa naturområden för fritidsändamål. Nämnda områden
skulle erbjuda ett alternativ till vistelsen i städerna och vara mer lättillgängliga
än nationalparkerna.455 Det uppdrogs åt länsstyrelsen att avgöra vilka områden
i respektive län som skulle förklaras som sådana naturparker.
Liksom i naturminnesmärkeslagen (se 4.2.1) togs också i naturskyddslagen
in en befogenhet för länsstyrelsen att besluta regler för att trygga fridlysningen
av ett naturminne. Enligt förarbetena skulle sådana innehålla såväl behövliga
bestämmelser om naturminnets vård och förvaltning som de inskränkningar i
äganderätten och allemansrättens utövande inom området som behövdes med
hänsyn till grunden till fridlysningen.456 Bemyndigandet, som i förhållande till
sin föregångare var klätt i en betydligt modernare språklig dräkt, placerades i
NSL 6 § och stadgade:
”I samband med beslutet har länsstyrelsen att meddela de särskilda föreskrifter,
som beträffande naturminnets vård och förvaltning eller i övrigt finnas erforderliga för att trygga ändamålet med fridlysningen.”

En annan nyhet i naturskyddslagen var att det, förutom ett allmänt förbud mot
att sätta upp reklam och propaganda liksom mot att skräpa ner där, inte längre
uppställdes några regler kring allmänhetens uppträdande inom nationalparker
i lag. Istället lämnades det genom ett bemyndigande över till konungen eller
den myndighet som konungen bestämde att meddela de lokala föreskrifter som
behövdes i varje enskild park. Bemyndigandebestämmelsen fanns i NSL 3 §
och hade följande lydelse:
”Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger för varje särskild
nationalpark meddela de föreskrifter beträffande rätten att färdas över nationalparken eller eljest vistas där ävensom angående ordningen i övrigt inom området, som finnas erforderliga för att trygga ändamålet med nationalparken.”
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Nyordningen hade sin bakgrund i att det dittills rådande systemet – att i lagen
räkna upp de åtgärder som var förbjudna i kombination med en befogenhet för
Kunglig Majestät att medge undantag – hade visat sig vara behäftat med en del
olägenheter. En sådan var att lagtexten blev mycket omfångsrik, eftersom den
lagtekniska konstruktionen förde med sig att det var nödvändigt att ta med alla
förbud som överhuvudtaget kunde tänkas komma ifråga. En annan var att det
i praktiken hade visat sig vara svårt att genom en sådan uppräkning verkligen
täckta alla tänkbara fall. Den utredning som föregick naturskyddslagen hade
därför kommit till den slutsatsen att det skulle vara både enklare och smidigare
liksom mer ändamålsenligt att istället anförtro en myndighet att meddela de
bestämmelser som faktiskt behövdes i varje enskild park. 457 I propositionen till
naturskyddslagen förklarade sig departementschefen inte ha något att erinra
mot utredningens förslag, utan delade dess uppfattning att förslaget medförde
många fördelar i förhållande till den tidigare ordningen och ställde sig därför
bakom detta.458 Genom ett beslut av Kunglig Majestät uppdrogs det sedermera
också, kan det noteras, åt den dåvarande statliga myndigheten Domänstyrelsen
att meddela erforderliga sådana ordningsföreskrifter.459
Även såvitt gällde de nya naturparkerna togs det in ett bemyndigande till
en underordnad myndighet att meddela de lokala föreskrifter som behövdes i
varje enskild park. Bestämmelsen, som till sin avfattning var en slags hybrid
mellan motsvarande stadganden ifråga om nationalparker och naturminnen i
samma lag, fanns i NSL 13 § och var utformad på följande sätt:
”I samband med beslutet [att inrätta en naturpark] har länsstyrelsen att meddela
de särskilda föreskrifter som finnas erforderliga till tryggande av områdets
användning för därmed avsett ändamål samt beträffande allmänhetens rätt att
färdas över området eller eljest vistas där ävensom angående allmän ordning i
övrigt inom området.”

I specialmotiveringen förklarades det att den nya befogenheten anslöt till den
ordning som gällde beträffande naturminnen,460 men i övrigt kommenterades
den inte i propositionen. I det betänkande som låg till grund för propositionen
förklarade emellertid utredningen, utan att redovisa bevekelsegrunden för att
delegera till just länsstyrelsen att besluta ordningsföreskrifter i naturparkerna,
att avsikten med bemyndigandet var att ge länsstyrelsen rätt att meddela de
föreskrifter som i det aktuella fallet fordrades för att säkerställa fridlysningens
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syfte. Sådana bestämmelser kunde, enligt utredningen, behöva riktas såväl mot
områdets ägare och andra rättsinnehavare som mot allmänheten. Såvitt gällde
de förstnämnda omtalades bl.a. sådant som förbud mot att vidta åtgärder som
försvårade områdets användning som naturpark, t.ex. stängsling och byggande
av sportstugor, medan mot allmänheten riktade ordningsbestämmelser främst
kunde tänkas vara påkallade för att skydda naturen mot skador samt för att
trygga ordningen och främja trivseln inom naturparken.461

4.2.3 Naturvårdslagen och dess blivande släktingar
Den utveckling som föranledde tillkomsten av naturskyddslagen kom efter
dess ikraftträdande att fortskrida i ett allt snabbare tempo. Redan efter några
år tillsattes det därför en ny utredning med uppdrag att granska regelverket
kring natur- och strandskyddet. Utredningen fann att naturvården i landet led
av allvarliga brister och att ett betydande reformarbete vad gällde denna var
ofrånkomligt. Som en del i det föreslog utredningen att naturskyddslagen och
strandlagen skulle ersättas av en ny lag. Synpunkterna lade grunden till en
proposition, vilken i sin tur ledde fram till naturvårdslagen (1964:822) [cit.
NVL]. Tillsammans med den nya lagen så infördes det, delvis som ett substitut
för det tidigare institutet naturpark och i vissa hänseenden även för den form
av naturminnen av områdeskaraktär som samtidigt hade utmönstrats, också en
ny skyddsform, naturreservat.462 På samma sätt som när det gällde de tidigare
naturparkerna, ankom det på länsstyrelsen att bestämma vilka områden i länet
som skulle vara skyddade som naturreservat.
Några regler om allmänhetens uppträdande i de skyddade naturområdena
togs inte i själva lagen, utan på motsvarande sätt som tidigare, men denna gång
utan någon principiell diskussion därom, lämnades det genom bemyndiganden
över till konungen eller den myndighet som konungen utsåg och länsstyrelsen
att meddela erforderliga lokala sådana. Bemyndigandet att meddela regler om
ordningen i nationalparker (NVL 5 §) erhöll därvid precis samma lydelse som
i naturskyddslagen (se 4.2.2), vilket i förarbetena kort och gott förklarades med
att stadgandet i praktiken hade visats sig vara ändamålsenligt.463 Från början
hade utredningen föreslagit att även bemyndigandet att reglera ordningen i de
nya naturreservaten skulle utformas efter mönster från naturskyddslagen, mer
precist med reglerna om naturminnen (NSL 6 §, se 4.2.2) som förlaga,464 men
i den efterföljande propositionen delades istället den av utredningen förordade
bestämmelsen upp på flera paragrafer. Reservatsförutsättningarna kom därvid
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att tas in i ett lagrum, rätten att föreskriva inskränkningar i markägarens och
andra sakägares förfoganderätt över området i ett annat och bemyndigandet
avseende föreskrifter om vad allmänheten hade att iaktta i ordningshänseende
inom området i ett tredje. Det sistnämnda, som sedermera blev NVL 10 §, löd:
”Länsstyrelsen äger meddela sådana föreskrifter om vad allmänheten har att
iakttaga inom reservatet som erfordras för att trygga ändamålet med reservatet.”

Omarbetningen av utredningens förslag till bemyndigande motiverades inte i
propositionen. Sannolikt genomfördes emellertid dessa åtgärder i anledning
av att flera remissorgan hade efterlyst en närmare precisering av rekvisiten för
ett områdes avsättande till naturreservat samt av arten och omfattningen av de
inskränkningar i markägarens förfoganderätt som ett beslut därom kunde för
med sig. Inte heller innebörden av den nya regeln i NVL 10 § ägnades någon
närmare uppmärksamhet i propositionen. I specialmotiveringen pekades det
bara, i all korthet, på att det bl.a. torde kunna utnyttjas för att stävja olika sätt
att missbruka allemansrätten. Därutöver nämndes det, i förbifarten, i de allmänna motiven att bemyndigandet möjligen kunde tänkas begagnas för att
komma till rätta med sådant som t.ex. störande användning av grammofoner
och radioapparater i naturen.465 Till skillnad från förut togs det i den nya lagen
inte in något särskilt bemyndigande till länsstyrelsen att meddela föreskrifter
om naturminnen, utan istället hänvisades det enbart till att vad som sades om
naturreservat även gällde naturminnen (jfr NVL 13 § 2 st.). Därmed blev det
uttryckligen också möjligt att meddela föreskrifter om vad allmänheten hade
att iaktta i ordningshänseende inom sådana.
Med tiden kom en hel del kritik att riktas mot regelverket i naturvårdslagen,
och efter ett förslag därom av ännu en utredning i ämnet genomfördes år 1975
en rad förändringar i den.466 En av dessa var att det s.k. strandskyddet, vilket
allt sedan den första strandlagens tid (se 4.2.2) hade varit fakultativt i så måtto
att länsstyrelsen under vissa förutsättningar fick besluta om skydd för ett visst
strandområde, därvid istället blev obligatoriskt genom att det infördes ett i lag
fastställt generellt skydd för alla land- och vattenområden intill 100 m från
strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag. En annan var att det infördes ett
nytt skyddsinstitut, benämnt naturvårdsområde, i lagen i syfte att användas för
att bevara natur- och kulturlandskap i sådana fall då det visserligen behövdes
särskilda åtgärder för att skydda eller vårda naturmiljön, men det med hänsyn
till omständigheterna ändå inte var lämpligt att bilda ett formligt naturreservat.
Länsstyrelsens möjlighet att besluta föreskrifter om ordningen i naturreservat
utvidgades samtidigt till att även gälla ordningen inom naturvårdsområden
465

Se prop. 1964:148 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag,
s. 41 ff. och s. 100.
466
Se prop. 1974:166 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i naturvårdslagen
(1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237) m.m., s. 16.
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(NVL 10 § jfr med 19 §). En tredje förändring var att kommunernas ställning
inom naturvården stärktes, bl.a. genom att länsstyrelsen fick rätt att delegera
vissa naturvårdsbeslut till en kommun.467
Vidare infördes det en helt ny bemyndigandebestämmelse i lagen, närmare
bestämt en rätt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämde
att meddela föreskrifter om inskränkningar i rätten till jakt eller i allmänhetens
rätt att uppehålla sig inom ett område, om det behövdes till skydd för djurlivet
(NVL 14 §). Befogenheten i sig var visserligen inte ny, utan ett motsvarande
bemyndigande hade redan sedan tidigare funnits i kungörelsen (1965:57) om
lokala bestämmelser till skydd för djurlivet. Till följd av kravet på stöd i lag
för regler om bl.a. naturvård i 1974 års regeringsform (jfr 2.3.3), vilken trädde
ikraft samma år, bedömdes det emellertid nödvändigt att lyfta upp stadgandet
i naturvårdslagen.468 Bemyndigandet omlokaliserades senare till NVL 14 b §
och vidgades på så sätt att det även blev möjligt att meddela föreskrifter till
skydd för en växtart som behövde särskilt skydd.469 Därvid uppstod också den
nuvarande beteckningen djur- och växtskyddsområden.
Ytterligare en nyhet var att det i samband med 1975 års ändringar infördes
en möjlighet att även meddela lokala bestämmelser om vad allmänheten hade
att iaktta inom strandskyddsområden. Bemyndigandet togs in i NVL 16 § med
avfattningen:
”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter om vad allmänheten har att iakttaga inom strandskyddsområde
som behövs för att trygga ändamålet med strandskyddet.”

Genom ett subbemyndigande överlämnades det till länsstyrelsen att besluta de
bestämmelser som behövdes. Utöver en anmärkning om att föreskrifterna i
regel blir bindande även för markägarna, berördes inte det nya bemyndigandet
närmare i propositionen.470 Den utredningen som hade föregått 1975 års änd467

Det kan tilläggas att den möjligheten nog inte var fullt förenligt med 1974 års regeringsform
eftersom den – vid sidan av förvaltningsbeslut – också innebar en befogenhet för länsstyrelsen
att lämna vidare viss normgivningskompetens till kommunerna (jfr ovan 2.3.5).
468
Se prop. 1974:166 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i naturvårdslagen
(1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237) m.m., s. 117. I anledning av ikraftträdandet av den
nya regeringsformen justerades också, kan det tilläggas, bemyndigandena i NVL 5 och 10 §§,
i vilka "Konungen" byttes ut mot "regeringen" och "länsstyrelsen" mot frasen "regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer". Det antogs även en ny förordning, naturvårdsförordningen (1976:484), vilken vidarebefordrade föreskriftsmakten från regeringen till länsstyrelsen.
Bakgrunden därtill var förstås dels att Kunglig Majestät upphörde som formellt statsorgan, dels
att regeringsformen inte medger att normgivningsmakt delegeras direkt från riksdagen till en
myndighet under regeringen (se 2.3.5).
469
Se prop. 1990/91:90 En god livsmiljö, s. 395 ff. och s. 515 f.
470
Se prop. 1974:166 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i naturvårdslagen
(1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237) m.m., s. 118.
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ringar, och som från början hade föreslagit bemyndigandet, förklarade dock i
sitt slutbetänkande att avsikten med bestämmelsen var att ge länsstyrelsen
möjlighet att meddela föreskrifter om vad allmänheten hade att iaktta för att
områdets rekreativa värde skulle bevaras och för att nyttjandet skulle ske på
sådant sätt att annat behörigt nyttjande för friluftsändamål eller i näringsverksamhet inte skadades. Som några exempel på vad som kunde behöva regleras
nämnde utredningen uppställning av husvagnar, vattenskidåkning, ankring av
båt och färd med motorbåt eller annat motordrivet fordon. Även erforderliga
föreskrifter till skydd för själva strandområdet eller för flora eller fauna inom
detta ansågs i princip kunna ges med stöd av bemyndigandet.471
I takt med bl.a. den internationella miljörättens framväxt tillskapades under
de följande åren fler skyddsformer för att säkerställa värdefulla naturområden.
En del av dessa togs in i naturvårdslagen, medan andra placerades i annan
miljölagstiftning. Först ut var vattenskyddsområden, vilket infördes i den då
nya vattenlagen (1983:291) [cit. VL] i samband med en reform av vattenlagstiftningen år 1983. Reglerna innebar i korthet att länsstyrelsen kunde inrätta
skyddsområden för yt- och grundvattentillgångar som nyttjades, eller kunde
antas komma att nyttjas, för vattentäkt.472 I samband därmed togs det också in
en befogenhet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämde
att besluta lokala föreskrifter om vad allmänheten hade att iaktta inom sådana
områden. Bemyndigandet fanns i VL 19 kap. 3 § och fastslog:
”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter om vad allmänheten skall iaktta inom ett vattenskyddsområde
som behövs för att tillgodose syftet med området.”

Kommentarerna om bemyndigandet var få i förarbetena till vattenlagen, men
i specialmotiveringen i såväl propositionen som i det föregående betänkandet
förklarades i vart fall att bestämmelsen hade utformats efter mönster av NVL
10 § och att meningen var att länsstyrelsen skulle bemyndigas att meddela de
aktuella föreskrifterna. Föresatsen fullföljdes genom ett subbemyndigande till
länsstyrelsen i vattenrättsförordningen (1983:788). Som det får förstås av de
sammanhang i vilka regeln i övrigt omnämns i förarbetena verkar syftet med
den ha varit att möjliggöra inskränkningar i bl.a. den besökande allmänhetens
rätt att med stöd av allemansrätten utnyttja området för sådana aktiviteter som
kunde tänkas medföra en fara för vattenkvalitén, t.ex. motorbåtstrafik, bad och
camping.473 Genom en lagändring år 1989 förtydligades bestämmelsen så att
471

Se Ds Jo 1974:1 Naturvård I. Strandskydd, landskapsvård, förvaltning, s. 98.
Redan i den äldre vattenlagstiftningen fanns det förvisso, kan det tilläggas, en möjlighet att
skydda vissa vattenområden, men den skyddsformen byggde på att ett slags servitut tillskapades
genom ett beslut av vattendomstol, jfr 2 kap. vattenlagen (1918:523).
473
Se SOU 1977:27 Revision av vattenlagen, s. 219 f. och s. 285 f. samt prop. 1981/82:130 med
förslag till ny vattenlag, s. 138 och s. 601.
472
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det därefter direkt i lagen angavs att det var länsstyrelsen som fick bemyndigas
att meddela de angivna föreskrifterna.474
Några år efter införandet av vattenskyddsområden, år 1985, togs det in regler om miljöskyddsområden i dåvarande miljöskyddslagen (1969:387). Dessa
innebar i korthet att regeringen kunde förklara ett mark- eller vattenområde
som var utsatt för miljöfarlig verksamhet som miljöskyddsområde, om det var
särskilt angeläget att ge skydd åt området. Ytterligare några år senare, år 1991,
infördes det bestämmelser om biotopskyddsområden i naturvårdslagen, vilka
innebar att arbetsföretag som kunde skada naturmiljön inte fick utföras inom
vissa speciellt utpekade mindre mark- eller vattenområden (biotoper) som var
livsmiljö för utrotningshotade djur- eller växtarter eller som annars var särskilt
skyddsvärda (NVL 21 §). Slutligen, inför Sveriges anslutning till EU år 1995,
kompletterades naturvårdslagen med bestämmelser om särskilda skydds- och
bevarandeområden (NVL 19 a–19 c §§). Reglerna innebar att regeringen fick
rätt att förklara ett område som särskilt skyddsområde om det borde skyddas i
enlighet med Sveriges internationella åtaganden på naturvårdsområdet och att
regeringen blev skyldig att förklara ett område som särskilt bevarandeområde
om det av Europeiska ekonomiska gemenskapen hade utpekats som ett område
av intresse för gemenskapen. De nya bestämmelserna föranleddes i första hand
av det då nyligen initierade europiska nätverket Natura 2000 (jfr 4.3).475
Någon möjlighet för länsstyrelsen eller något annat lägre samhällsorgan att
normera allmänhetens uppträdande inom de fyra sist lanserade slagen av skyddade naturområden – miljöskyddsområden, biotopskyddsområden, särskilda
skyddsområden och särskilda bevarandeområden – tillskapades inte; Såvitt det
går att förstå av förarbetena till respektive lagstiftning övervägdes det inte ens
att införa en sådan ordning.476

4.2.4 Miljöbalken
Med tiden blev miljölagstiftningen allt mer omfattande och svåröverskådlig.
År 1989 tillsattes det därför återigen en utredning, Miljöskyddskommittén, för
att göra en översyn av regelverket. I ett första betänkande föreslog utredningen
474

Se prop. 1988/89:116 om vissa dammsäkerhets- och vattenkraftsfrågor m.m., s. 41. Såvitt
gäller tillåtenheten av sådana förtydliganden från riksdagens sida, se 2.3.5.
475
Se prop. 1994/95:117 Lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
m.m., s. 25 ff. och s. 55 ff.
476
Jfr Ds Jo 1983:1 Förorening av mark och grundvatten; SOU 1983:20 Bättre miljöskydd, del
II; prop. 1984/85:10 om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) m.m.; Ds 1988:35 Mark &
Vatten år 2010. Framtidsbedömningar om kulturlandskapets utveckling; SOU 1990:38 Översyn
av naturvårdslagen m.m.; SOU 1990:88 Sveriges internationella miljösamarbete. Nya mål och
nya möjligheter; SOU 1990:93 Miljön i Västra Skåne; prop. 1990/91:90 En god livsmiljö; Ds
1994:87 Naturvårdslagen och EU. Förslag till lagändringar inför ett svenskt medlemskap samt
prop. 1994/95:117 Lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter m.m.
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att bestämmelserna i naturvårdslagen, miljöskyddslagen, renhållningslagen
(1979:596), hälsoskyddslagen (1982:1080) och lagen (1985:426) om kemiska
produkter skulle föras samman till en ny miljölag.477 Regeringen konstaterade
att betänkandet visserligen var en god grund, men uppdrog åt kommittén att
gå ett steg längre och fortsatta utredningsarbetet med sikte mot att i en ny balk
samla alla lagar som i första hand avsåg att bevara, skydda och förbättra tillståndet i miljön, att garantera medborgarna rätten till en ren och hälsosam
miljö eller att säkerställa en långsiktig hushållning med naturresurserna.478 I
linje med direktiven föreslog utredningen senare, i sitt slutbetänkande, att det
skulle införas en miljöbalk till vilken – utöver de nyssnämnda – även reglerna
i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser samt i miljöskadelagen
(1986:225) skulle föras över.479 På grundval av det förslaget lade regeringen år
1994 fram en proposition om en ny sådan balk.480
Efter ett regeringsskifte senare samma år drogs dock propositionen tillbaka
med hänvisning till att den innehöll förslag som inte ansågs vara förenliga med
grunderna för den nytillträdda regeringens politik.481 I stället uppdrogs det åt
en ny utredning, Miljöbalksutredningen, att ta fram ett nytt utkast till balk med
en ännu närmare integrering av miljölagstiftningen.482 I sitt slutbetänkande förslog den senare således att inte bara de förut nämna miljölagarna utan också en
rad andra författningar, bl.a. vattenlagen, skulle arbetas in i den nya balken.483
Förslaget gillades av regeringen och efter att riksdagen bifallit dess proposition
trädde miljöbalken i kraft år 1999.484
Genom den nya miljöbalken upphävdes såväl naturvårdslagen, vattenlagen
och miljöskyddslagen som 13 andra miljörelaterade lagar.485 Alla de spridda
bestämmelser kring områdesskydd som tidigare hade funnits i dessa (se 4.2.3)
fördes därvid över till ett särskilt kapitel i miljöbalken, MB 7 kap. I samband
med det slogs skyddsformerna naturreservat och naturvårdsområde samman
och modifierades till en gemensam dito, kort och gott benämnd naturreservat.
Vidare skärptes reglerna för strandskyddsområden något och möjligheterna att
förklara ett område som miljöskyddsområde breddades. Det infördes också en
helt ny skyddsform, kulturreservat, vars primära syfte var att ge ökat skydd åt
kulturhistoriskt värdefulla landskap.486 Slutligen fick kommunerna befogenhet
477

Se SOU 1991:4 Miljölagstiftningen i framtiden, s. 9 ff.
Se prop. 1990/91:90 En god livsmiljö, s. 57 ff. och dir. 1991:54 Tilläggsdirektiv till kommittén om översyn av miljöskyddslagstiftningen, s. 1 f.
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Se SOU 1993:27 Miljöbalk, del I, s. 257 ff.
480
Se prop. 1994/95:10 Miljöbalk, s. 1 f.
481
Se skr. 1994/95:30 Återkallelse av vissa propositioner, s. 2.
482
Se dir. 1994:134 Tilläggsdirektiv om nytt förslag till miljöbalk, s. 1 f.
483
Se SOU 1996:103 Miljöbalken. En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling, del I, s. 21 f.
484
Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del I, s. 151 f.
485
Se lagen (1998:811) om införande av miljöbalken [cit. MP].
486
Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del I, s. 307 ff.
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direkt i lag att, jämsides med länsstyrelsen, själva besluta om skydd för vissa
naturområden; Som tidigare har sagts hade kommunernas beslutanderätt förut
vilat på delegation därtill från länsstyrelsen (se 4.2.3).
En för denna framställning särskilt relevant nyskapelse i ordningslagen var
också att alla de tidigare presenterade separata normgivningsbemyndigandena
i naturvårdslagen och vattenlagen (se 4.2.3) ersattes av ett enda bemyndigande
– MB 7 kap. 30 § – vilket, enligt sin avfattning, ger möjlighet att besluta lokala
ordningsföreskrifter inom alla de skilda typer av naturområden som skyddas
genom MB 7 kap. Därmed blev det möjligt, i vart fall i teorin, att även meddela
föreskrifter om ordningen inom t.ex. miljöskyddsområden och biotopskyddsområden, vilket tidigare inte hade varit möjligt. Man kunde måhända förvänta
sig att en dylik grundlig omstöpning och utvidgning av den lokala föreskriftsmakten på ordningsområdet skulle ha föregåtts av noggranna överväganden,
eller åtminstone av någon sorts motivering, men som kommer att ådagaläggas
i det följande (se 4.4.1) implementerades denna nyordning nära nog helt utan
kommentarer i förarbetena.

4.3

Miljöbalkens olika slag av skyddade
naturområden

Som det antyddes i inledningen till detta kapitel är en utsättning för att lokala
ordningsföreskrifter ska få meddelas för ett visst naturområde att det är fråga
om ett område som skyddas enligt MB 7 kap. I det följande ska därför ges en
kort översikt över de nio, inbördes tämligen disparata, slag av områdesskydd
som regleras i det kapitlet och tillvägagångssätten för de samhälleliga organen
att inrätta respektive skydd.487 Det kan vid en första anblick tyckas överflödigt;
Det räcker väl att veta att ett område är skyddat? Eftersom behörigheten att
meddela ordningsföreskrifter till viss del är kopplad till beslutet att inrätta ett
skyddsområde, och då det i bemyndigandet uppställs ett krav på att de lokala
487

Ett beslut om att ett visst naturområde ska åtnjuta skydd som t.ex. naturreservat anses, kan
det tilläggas, vara ett beslut i ett enskilt fall och inte ett beslut om föreskrifter (jfr 2.2), se prop.
1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar, s. 64. Se även Strömberg, Håkan,
Några aktuella problem om delegation av normgivningsmakt, FT 1989 s. 197 ff.; Magnusson,
Klas, Beslut i ett särskilt fall? FT 1990 s. 204 ff. och Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning,
Jure, Stockholm, 2000, s. 104 f. Det faktum att naturvårdsbeslut har bedömts kunna bli föremål
för rättsprövning talar givetvis i samma riktning, se t.ex. RÅ 1996 ref. 40 och – bland åtskilliga
andra notisfall – HFD 2011 not. 100. Ett beslut om områdesskydd skiljer sig således, intressant
nog, från ett beslut enligt OL 1 kap. 2 § 2 st. om att en viss plats ska vara jämställd med offentlig
plats, vilket, som nämnts (se 3.3.2.3), utgör ett normbeslut. Denna diskrepans beror förmodligen
på att ett beslut om områdesskydd i första rummet kan sägas beröra markägarna, vilka ju kan få
vidkännas avsevärda begränsningar i sina möjligheter att nyttja marken, med det ligger utanför
syftet med denna avhandling att närmare undersöka den saken. Det skulle emellertid vara trevligt
att få återkomma till den saken i ett annat sammanhang.
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reglerna ska behövas för att tillgodose syftet med det aktuella områdesskyddet
(se 4.4.1), är det emellertid relevant att också uppmärksamma den saken.
1. Nationalparker. Enligt MB 7 kap. 2 § får ett mark- eller vattenområde som
tillhör staten förklaras som nationalpark. Ändamålet ska vara att bevara
ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga
tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick, t.ex. ett orört fjällandskap. Som
tidigare har visats (se 4.2.1) har skyddsformen gamla anor och tillskapades
redan genom den år 1909 antagna nationalparkslagen. Beslutet att inrätta
en nationalpark ankommer på regeringen, efter medgivande av riksdagen,
medan föreskrifter om vård och förvaltning samt begränsningar i rätten att
använda mark och vatten inom sådana får meddelas av regeringen eller av
den myndighet som regeringen bestämmer (MB 7 kap. 2–3 §§). Genom en
särskild förordning, nationalparksförordningen (1987:938) [cit. NF], har
regeringen vidarebefordrat föreskriftsmakten ifråga till Naturvårdsverket
(NF 4 och 7 §§).
2. Naturreservat. Enligt MB 7 kap. 4 § får ett naturreservat bildas i syfte att
bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Det kan
t.ex. vara frågan om att bevara en skog med värdefulla djur- eller växtarter,
att skydda en geologiskt intressant formation eller att säkerställa att det
också i framtiden finns god tillgång till tätortsnära natur. Även områden
som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
eller livsmiljöer för skyddsvärda arter kan förklaras som reservat. Detsamma gäller, enligt praxis, kulturpräglade miljöer (jfr nedan).488 I sin nuvarande skepnad tillkom skyddsformen i samband med naturvårdslagen,
men den har, som tidigare har visats (se 4.2.2), en hel del drag av det äldre
institutet naturparker som lanserades redan i och med naturskyddslagen.
Såväl länsstyrelsen som en kommun kan bilda naturreservat. Det organ
som beslutar om skydd ska, enligt miljöbalken, i samband därmed ange de
begränsningar i rätten att begagna området som behövs för att uppnå syftet
med reservatsbildningen, s.k. skydds- och reservatsföreskrifter. Dylika kan
avse t.ex. förbud mot uppodling, plantering, uppförande av stängsel, fiske,
dikning, avverkning, bebyggelse, schaktning, täkt, jakt och användning av
bekämpningsmedel. Vidare kan det bli fråga om att tillträde till området
förbjuds under hela eller delar av året. Om det är behövligt får kommunen
eller länsstyrelsen dessutom ålägga ägaren, liksom eventuella innehavare
av särskild rätt till fastigheten, att tåla visst intrång som följer av ett allmänt
utnyttjande av marken eller vattnet ifråga (MB 7 kap. 4–6 §§).
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Se prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden, s. 30.
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3. Kulturreservat. Enligt MB 7 kap. 9 § får ett viss mark- eller vattenområde
förklaras som kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade
landskap. Som exempel kan nämnas miljöer som gestaltar det traditionella
småskaliga jordbruket, bruks- och industrimiljöer samt miljöer som präglats av fiskerinäringen, försvarsmakten eller samekulturen. Skyddsformen
infördes i samband med miljöbalken och är tänkt att komma till användning när det är just kulturmiljön som är det huvudsakliga skälet till att ett
område bör skyddas (jfr ovan).489 Institutet lanserades för första gången i
Miljöbalksutredningens huvudbetänkande (jfr 4.2.4).490 Ett snarlikt förslag
hade emellertid parallellt utarbetats av Kulturarvsutredningen, vilken i sitt
samma år avlämnade betänkande om skyddet för olika kulturminnen och
kulturmiljöer förordade att reglerna om kulturreservat istället skulle tas in
i dåvarande kulturminneslagen (se 5.2.3). Ett viktigt skäl angavs vara att
frågor kring skydd för kulturlandskap då kunde lösas i nära sammanhang
med frågor om bevarande av bebyggelse.491 Den nya skyddsformen kom
dock trots allt slutligen att tas in i miljöbalken, främst eftersom regeringen
ansåg att områdesskydd inom ramen för kulturminneslagen av olika skäl
inte fullt ut skulle kunna ersätta ett dito i miljöbalken.492
När det gäller bildande av kulturreservat, liksom inskränkningar i rätten
att använda mark- och vatten inom reservatet och andra förpliktelser, ska
reglerna om naturreservat tillämpas (MB 7 kap. 9 § 1 st. 2 men.).
4. Naturminne. Enligt MB 7 kap. 10 § får ett särpräglat naturföremål pålysas
som naturminne, om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Det kan
t.ex. vara fråga om märkliga träd, grottor, flyttblock, rullstensåsar eller s.k.
jättegrytor. Naturminnesförklaringen får även avse det område på marken
som erfordras för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme.
Skyddet för naturminnen kan, som ovan visats (se 4.2.1 och 4.2.2), spåras
ända tillbaka till 1909 års naturminnesmärkeslag, men att nya sådana tillskapas är numera förhållandevis ovanligt.493 Även för denna skyddsform
stadgas det att reglerna för naturreservat ska tillämpas ifråga om bildande
m.m. (MB 7 kap. 10 § 2 st.).
5. Biotopskyddsområde. Enligt MB 7 kap. 11 § får regeringen, såvitt gäller
små mark- eller vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper
är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars
489

Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II, s. 78 f.
Se SOU 1996:103 Miljöbalken. En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling, del I, s. 316 ff.
491
Se SOU 1996:128 Skyddet av kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn, s. 68 f. och s. 123 f.
492
Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del I, s. 323 ff.
493
Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del I, s. 310.
490
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är särskilt skyddsvärda, föreskriva att samtliga lätt igenkännbara områden
av visst slag i hela eller delar av landet ska utgöra biotopskyddsområden.494
Regeringen får också uppdra åt en myndighet eller en kommun att i det
enskilda fallet besluta att ett visst område ska utgöra ett sådant. Med stöd
av det har regeringen i en särskild förordning, förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. [cit. OF], förklarat alla alléer,
pilevallar, stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar samt alla småvatten,
våtmarker och källor i jordbruksmark som skyddade var de än förekommer
i landet (OF 5 § samt bilaga 1). Vidare har regeringen givit Skogsstyrelsen,
länsstyrelsen och en kommun behörighet att besluta att också vissa andra
områden – t.ex. örtrika allundar, ängar, myrholmar, äldre naturskogsartade
skogar, naturbetesmarker och alkärr – i just det enskilda fallet ska vara ett
biotopskyddsområde (OF 6–7 a §§ samt bilaga 2–3).
Reglerna om skydd för värdefulla småbiotoper infördes år 1991 genom
en ändring i naturvårdslagen (se 4.2.3). Nu som då följer inskränkningarna
i rätten att begagna mark- och vattenområden inom biotopskyddsområden
direkt av miljöbalken, i vilken det slås fast att man inom ett sådant område
inte får bedriva någon verksamhet eller vidta någon åtgärd som kan skada
naturmiljön där (MB 7 kap. 11 § 2 st.). Vissa undantag görs emellertid för
byggande av allmän väg eller järnväg, och för åtgärder som underlättar för
jordbruket finns särskilda dispensregler (MB 11 a–11 b §§). Eftersom det
är frågan om en relativt enkel skyddsform anses det därutöver normalt inte
krävas några ytterligare föreskrifter.495
6. Djur- och växtskyddsområde. Enligt MB 7 kap. 12 § får länsstyrelsen eller
en kommun – om det utöver en fridlysning med stöd av MB 8 kap. och de
begränsningar som redan följer av jakt- och fiskelagstiftningen behövs ett
ytterligare skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område – meddela
regler som inskränker rätten till jakt och fiske eller rätten att uppehålla sig
inom detsamma. Ett praktiskt vanligt exempel är landstigningsförbud vid
vissa havs- och insjöstränder under fåglarnas häckningstid. Enligt motiven
motsvarar paragrafen med endast redaktionella ändringar sin föregångare
i NVL 14 b §, vilken i sin tur, som tidigare har nämnts (se 4.2.3), hade sitt
ursprung i en äldre kungörelse om lokala regler till skydd för djurlivet. Ett
uttalat syfte med att behålla regleringen även i miljöbalken var att generera
alternativa möjligheter och fler instrument för att på bästa sätt genomföra
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Med små mark- eller vattenområden avses därvid, kan det tilläggas, enligt Skogsstyrelsens
allmänna råd områden som normalt inte överstiger 20 hektar, se Skogsstyrelsens allmänna råd
(SKSFS 2013:1) till 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och 6 § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
495
Se prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden, s. 31.
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det sammanhängande europeiska ekologiska nätverket Natura 2000.496
Områdena benämns, såväl i dagligt tal som i föreskriftsdokument, ofta med
sitt skyddsintresse som förled, t.ex. ”fågelskyddsområde” och ”sälskyddsområde”.497
496

Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del I, s. 82 och s. 301 f. Natura 2000 är, bör det nog kanske
förtydligas, ett nätverk som sedan år 1993 byggs upp inom Europeiska unionen och som avser
naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt
skyddsvärda. Områdena utses av medlemsstaterna efter särskilda kriterier i två direktiv, dels
rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (det s.k.
fågeldirektivet), dels rådets direktiv 92/43EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer
samt vilda djur och växter (det s.k. art- och habitatdirektivet). Det förstnämnda innehåller regler
till skydd för samtliga naturligt förekommande och vilt levande fågelarter inom i Europeiska
unionen och kräver att medlemsländerna avsätter skyddade områden, vidtar underhålls- och
skötselåtgärder inom och utanför de skyddade områdena samt återställer förstörda biotoper. Det
senare, art- och habitatdirektivet, kompletterar fågeldirektivet och innebär att medlemsländerna
ska vidta åtgärder för att bibehålla eller återuppbygga en god bevarandestatus ifråga om naturliga livsmiljöer för vilda djur och växter som har betydelse för gemenskapen.
I Sverige utses Natura 2000-områden av regeringen efter förslag av Naturvårdsverket och
länsstyrelserna, vartefter regeringen i sin tur föreslår EU-kommissionen att dessa områden ska
upptas i Natura 2000. Enligt MB 7 kap. 28 § 2 st. ska regeringen förklara ett sådant område som
enligt art- och habitatdirektivet har valts ut som ett område av intresse för unionen som särskilt
bevarandeområde. För att leva upp till kraven i fågeldirektivet har det därutöver, i lagrummets
första stycke, tagits in en befogenhet för regeringen att förklara ett område som är betydelsefullt
för skyddet av vilda fåglar som ett särskilt skyddsområde. Vare sig särskilda bevarandeområden
eller särskilda skyddsområden är emellertid – namnen till trots – några självständiga former av
områdesskydd, utan om det aktuella området behöver formellt skydd måste sådant tillskapas på
annat sätt, t.ex. genom att området förklaras som nationalpark, naturreservat eller biotopskyddsområde, se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del I, s. 307 f. Bestämmelserna om särskilda skyddsoch bevarandeområden kan alltså främst karaktäriseras som en slags ”garanti” för att de övriga
skyddsreglerna i MB 7 kap. tillämpas tillräckligt strängt ifråga om de områden som berörs av
direktiven, se Bengtsson, Bertil, Bjällås, Ulf, Rubenson, Stefan & Strömberg, Rolf, Miljöbalken.
En kommentar. Del I, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 7:71. Om denna ”garanti”, se t.ex.
RÅ 2004 ref. 109 och RÅ 2008 ref. 89 samt Warnling-Nerep, Wiweka, Skyddet för utter och
ävjepilört: Frågan om betydelsen av uppenbarhetsrekvisitet i rättsprövningslagen och av EGrättens lojalitetsprincip, JT 2004/05 s. 440 ff. Se även 4.2.3.
För en närmare redogörelse för det ekologiska nätverket samt, inte minst, en översikt över
svensk rättspraxis och viktiga frågeställningar kring det svenska Natura 2000-skyddet hänvisas
till t.ex. Darpö, Jan, Natura 2000 i Sverige. Del I: Om rättstillämpningen i miljödomstolarna,
JT 2007/08 s. 3 ff. och Natura 2000 i Sverige. Del II: Om processuella problem i tillämpningen
av EG-reglerna, JT 2007/08 s. 295 ff. samt Rätten att klaga på miljöbeslut i EU-rättslig belysning. Del 1: Svensk rättspraxis kring talerätten enligt miljöbalken i ljuset av nya avgöranden
av EU-domstolen, ERT 2013 s. 217 ff. och Rätten att klaga på miljöbeslut i EU-rättslig belysning. Del 2: Klagorätten utanför miljöbalken, ERT 2013 s. 481 ff. För en översikt över samtliga
centrala internationella överenskommelser på artskyddsområdet, se Schultz, Mikael & Marklund Andersson, Åsa, Artskydd. Grunder och tillämpning, Wolters Kluwer, Stockholm, 2016.
497
Se t.ex. Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:62) för sälskyddsområdet
Svenska Stenarna inom del av Skarv 1:1, Norrtälje kommun och Länsstyrelsen i Östergötlands
läns föreskrifter (05FS 2015:15) om fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård.
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Det bör noteras att utformningen av MB 7 kap. 12 § i ett avseende skiljer
sig från alla andra områdesskydd i miljöbalken, nämligen på så sätt att den
enbart innehåller ett bemyndigande till länsstyrelsen eller kommunen att
meddela föreskrifter. Någon befogenhet för de lägre organen att genom ett
särskilt beslut kvalificera en viss plats som ett djur- och växtskyddsområde
nämns inte. I praktiken synes förvisso djur- och växtskyddsområden inte
sällan hanteras på precis samma sätt som övriga områdesskydd, d.v.s. först
”förklaras” eller ”avsätts” det aktuella området såsom ett skyddat område
och därefter beslutas skyddsföreskrifter för det,498 men något rättsligt stöd
för ett sådant kvalifikationsbeslut finns det alltså egentligen inte.499 Istället
synes det, som lagtexten får förstås, helt enkelt förhålla sig så att det är det
mark- eller vattenområde som föreskrifterna avser som konstituerar själva
djur- och växtskyddsområdet. Skyddsområdet uppstår alltså i och med att
det beslutas föreskrifter för området.
Ytterligare en märklighet kring regeln om djur- och växtskyddsområden
måste faktiskt lyftas fram, närmare bestämt att den oblygt överlåter direkt
från riksdagen till länsstyrelsen eller en kommun att meddela de aktuella
skyddsföreskrifterna. I den mån dessa utgör föreskrifter i regeringsformens
mening, vilket nog oftast är fallet (jfr 2.2), är det sålunda av allt att döma
även fråga om en inkonstitutionell direktdelegation av normgivningsmakt
till de lägre samhällsorganen (jfr 2.3.5). Förmodligen beror den uppkomna
situationen på ett förbiseende av lagstiftaren i samband med att paragrafen
lyftes över från naturvårdslagen till miljöbalken. I stadgandets företrädare,
NVL 14 b § (se 4.2.3), lämnades nämligen befogenheten på vedertaget sätt
över till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, och
inget i motiven antyder att någon förändring i det avseendet skulle ha varit
avsedd.500
7. Strandskyddsområde. Enligt MB 7 kap. 13–14 §§ omfattas samtliga landoch vattenområden intill 100 meter från båda sidor om strandlinjen vid
498

Se t.ex. Länsstyrelsen i Stockholms län beslut (01FS 2005:14) om bildande av Råholmens
fågelskyddsområde, Täby, Vaxholms och Österåkers kommuner, samt föreskrifter för fågelskyddsområdet; Länsstyrelsen i Hallands län föreskrifter (13FS 2011:06) om bildande av fågelskyddsområdet Skallingaön, Laholms kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs läns kungörelse
(07FS 2012:04) med föreskrift om djur- och växtskyddsområdet Rörö, Ljungby kommun. Det
är i sammanhanget värt att notera terminologin i föreskrifternas rubriker; I Stockholm anges det
vara frågan om ett beslut, i Halmstad om föreskrifter och i Växjö om en kungörelse.
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Se dock Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 106 f. som synes göra
gällande att rätten att bilda området s.a.s. ligger ”inbakad” i bemyndigandet att meddela skyddsföreskrifter.
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Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II, s. 82 och s. 470. Denna konstitutionella fadäs demaskerades faktiskt redan innan miljöbalken trädde i kraft, se Adlercreutz, Thomas, Normgivningsbemyndiganden. Ett nyanserande tillägg, FT 1998 s. 145 ff., men har ännu 20 år senare alltså
inte åtgärdats av lagstiftaren.
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havet, insjöar och vattendrag i hela Sverige, såväl i tätort som i glesbygd,
av strandskydd. Regleringen har sitt ursprung i strandlagarna från början
av 1950-talet (se 4.2.2), men sin nuvarande gestaltning och innebörd fick
strandskyddsbestämmelserna år 1975 då det, som tidigare sagts (se 4.2.3),
infördes ett generellt strandskydd på land och i vatten i naturvårdslagen.
Syftet med skyddet är både att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och, efter en lagändring år 1994,
att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.501
Till skillnad från alla övriga områdesskydd i MB 7 kap. behöver någon
myndighetsåtgärd alltså inte vidtas för att skyddet ska inträda, utan det
gäller som utgångspunkt alltid. Länsstyrelsen kan emellertid i det enskilda
fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från
strandlinjen, om det erfordras för att säkerställa något av strandskyddets
syften. En dylik utvidgning kan t.ex. vara angelägen i närheten av tätorter
samt vid sjöar och kuster där det bara finns ett fåtal fria strandområden
kvar.502 Å andra sidan får länsstyrelsen också, bl.a. om det är uppenbart att
ett visst område saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
besluta att helt upphäva strandskyddet i det (MB 7 kap. 18 §).
I likhet med såvitt gäller biotopskyddsområden följer skyddsreglerna för
strandskyddsområden direkt av miljöbalken, i vilken det bl.a. föreskrivs
förbud mot att inom dylika områden uppföra nya byggnader eller ändra i
de befintliga, utföra grävningsarbeten eller vidta åtgärder som väsentligt
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (MB 7 kap. 15 §). Strandskyddsreglerna i balken är emellertid, bör det tilläggas, försedda med en
mängd förbehåll och därtill dispensmöjligheter (jfr MB 7 kap. 16–18 b §§).
8. Miljöskyddsområde. Enligt MB 7 kap. 19 § får regeringen tillkännage ett
större mark- eller vattenområde som miljöskyddsområde, om det behövs
särskilda föreskrifter på grund av att området eller en del av det är utsatt
för föroreningar eller på annat sätt innebär att en miljökvalitetsnorm inte
följs. Regleringen infördes ursprungligen i miljöskyddslagen år 1985, men
då med delvis annorlunda materiella förutsättningarna för att tillskapa ett
sådant område (se 4.2.3). Sedan ett mark- eller vattenområde har förklarats
som ett miljöskyddsområde får regeringen, eller efter regeringens bemyndigande länsstyrelsen, besluta de skyddsåtgärder, begränsningar och andra
försiktighetsmått för verksamheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området (MB 7 kap. 20 §). Det kan tilläggas att miljöskyddsområden skiljer sig från de flesta områdesskydd i MB 7 kap. på så
sätt att avsikten med skyddet inte är att bevara området i sin nuvarande
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Se prop. 1993/94:229 Strandskydd, s. 11 f.
Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II, s. 83.
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skepnad; Istället är syftet uppenbarligen att försöka förbättra miljön inom
det område som skyddas.503
9. Vattenskyddsområde. Enligt MB 7 kap. 21 §, slutligen, får länsstyrelsen
eller en kommun förklara ett visst mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde om det behövs till skydd för en grund- eller ytvattentillgång
som nyttjas eller kan antas komma att nyttjas för vattentäkt. Skyddsformen
tillkom i samband med en reform av vattenlagstiftningen år 1983, då regler
om sådana områden togs in i vattenlagen (se 4.2.3). Liksom nyssnämnda
miljöskyddsområden är inte heller ändamålet med vattenskyddsområden
primärt att bevara naturområdet; Istället är syftet att skydda vattentäkten
som sådan mot t.ex. kontaminering, d.v.s. att säkra den som en naturresurs
för dricksvattenförsörjningen.504 På motsvarande sätt som beträffande de
flesta andra skyddsformer i MB 7 kap. (se ovan) får länsstyrelsen eller en
kommun besluta de skyddsföreskrifter som behövs för att tillgodose syftet
med skyddsområdet (MB 7 kap. 22 §). Sådana kan t.ex. tänkas avse förbud
mot industriell verksamhet, bebyggelse, hantering av petroleumprodukter
eller andra kemikalier, grävning, transport av farligt gods, täktverksamhet,
infiltration av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten, spridning av
gödsel, anläggande av vägar samt bad, båtfart och fiske.505
Avslutningsvis bör det tilläggas att naturmiljön inom vissa områden, vid sidan
av genom områdesskydd enligt MB 7 kap., också kan skyddas på andra sätt.
Som ett exempel kan lyftas fram miljöbalkens regler kring hushållning med
mark- och vattenområden (MB 3 och 4 kap.), i vilka det bl.a. pekas ut ett antal
naturområden i riket som är av s.k. riksintresse och som sålunda inte får exploateras eller liknande. Vidare kan nämnas de civilrättsliga naturvårdsavtal som
kan tecknas mellan å ena sidan staten eller en kommun och å andra sidan en
fastighetsägare,506 liksom s.k. Natura 2000-områden (se ovan). Till dessa slag
av skyddade naturområden har det emellertid inte knutits någon befogenhet
för lägre samhällsorgan att meddela lokala ordningsföreskrifter, varför de helt
förbigås i den fortsatta framställningen.
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Se SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar, s. 95.
Se prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden, s. 32.
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Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II, s. 93 ff.
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Beträffande naturvårdsavtalen, som verkar vara en långtifrån problemfri rättslig företeelse,
se t.ex. Bengtsson, Bertil, Avtal om naturvård, SvJT 2014 s. 256 ff.
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4.4

Bemyndigandet att reglera ordningen inom
skyddade naturområden

4.4.1 Allmänt
Som ovan har omtalats ger naturvårdslagstiftningen bl.a. länsstyrelsen och en
kommun möjlighet att meddela lokala bestämmelser kring ordningen inom ett
skyddat naturområde. Grundstadgandet därom finns i MB 7 kap. 30 §, vilken
har följande lydelse:
”Föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område som skyddas enligt
detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området får meddelas av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att tillgodose
syftet med skyddet. I de fall kommunen beslutar om skydd av ett område får den
meddela sådana föreskrifter.
Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de överklagas.”

Bemyndigandebestämmelsen tillkom, som tidigare har nämnts (se 4.2.4), i och
med att miljöbalken lanserades och ersatte då de fyra separata bemyndiganden
som tidigare hade funnits i naturvårdslagen och i vattenlagen (NVL 5, 10 och
16 §§ samt VL 19 kap. 3 §, se 4.2.3). Lagregeln suppleras av två subbemyndiganden i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. respektive
i nationalparksförordningen, genom vilka föreskriftsmakten lämnas vidare till
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och en kommun (OF 22 § och
NF 4 §). Den inbördes fördelningen av kompetensen ifråga mellan dessa fyra
samhällsorgan är inte helt klar, eller i vart fall inte alldeles okomplicerad, och
analyseras därför särskilt i ett eget avsnitt nedan (se 4.4.3).
Utformningen av bemyndigandet förefaller ha sin bakgrund i Miljöskyddskommitténs förslag till miljöbalk (se 4.2.4), i vilket utredningen förordade att
alla olika skyddsformer skulle placeras i samma kapitel i balken och att detta
skulle avslutas med en bestämmelse om att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämde fick meddela de lokala föreskrifter om allmänhetens
uppträdande som behövdes för att trygga ändamålet med det skydd av områden
eller platser som föreskrevs med stöd av kapitlet.507 Skälen till att utredningen
stannade vid denna lagtekniska lösning berördes inte i betänkandet. Tämligen
uppenbart är däremot att utredningen, vid sin formulering av själva lagtexten,
hade hämtat vägledning ur de dåvarande bemyndigandena avseende ordningen
i naturreservat, strandskyddsområden och vattenskyddsområden i NVL 10 och
16 §§ samt VL 19 kap. 3 § (jfr 4.2.3). Efter en av Lagrådet föreslagen justering
av lydelsen, närmare bestämt så att också skydd av naturföremål uttryckligen

507

Se SOU 1993:27 Miljöbalk, del I, s. 99 ff.
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nämndes i bemyndigandet, inflöt det utan närmare kommentarer i den första
– men alltså sedermera återkallade – miljöbalkspropositionen (jfr 4.2.4).508
Det av Miljöskyddskommittén föreslagna arrangemanget med ett enda gemensamt bemyndigande fann även sin väg in i Miljöbalksutredningens utkast
till miljöbalk (se 4.2.4). Avfattningen hade emellertid ändrats på så sätt att det
i den nya utredningens förslag inte längre talades om regler om ”allmänhetens
uppträdande” utan om föreskrifter om ”rätten att vistas inom ett område som
skyddas enligt detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området”.509 Omarbetningen av stadgandet kommenterades inte av utredningen. Även denna
gång var det dock uppenbart att en äldre reglering hade stått som förebild för
utformningen, men inte som tidigare reglerna om naturreservat, strandskyddsområden och vattenskyddsområden utan nu istället det i sammanhanget något
annorlunda utformade bemyndigandet att meddela föreskrifter om ordningen
inom nationalparker i NVL 5 § (jfr 4.2.2 och 4.2.3). I den efterföljande andra
miljöbalkspropositionen modifierades bemyndigandebestämmelsen återigen,
varvid den erhöll sin nuvarande, ovan återgivna lydelse.510 Liksom i de tidigare
fallen berördes inte korrigeringen i lagmotiven.
En nyhet i den andra propositionen som inte heller diskuterades i motiven
var att det lades till en helt ny mening i det föreslagna bemyndigandet, vilken
gav en kommun befogenhet att besluta lokala föreskrifter om ordningen inom
sådana naturområden som den själv hade beslutat om skydd för enligt reglerna
i MB 7 kap. Det är emellertid uppenbart att tillägget gjordes i anledning av att
kommunerna samtidigt gavs rätt att besluta om skydd för vissa naturområden
(se 4.2.4) och att avsikten var att ge kommunerna möjlighet att själva hantera
ordningen inom dessa. Avfattningen av bestämmelsen blev dock inte lyckad,
i vart fall inte ur ett konstitutionellt perspektiv; Som flera gånger tidigare har
påpekats så tillåter ju reglerna kring normgivningsmakten och dess fördelning
i princip inte att riksdagen ”går förbi” regeringen och överlåter föreskriftsmakt
på ordningsområdet direkt till en kommun (se 2.3.5). Som citatet ovan utvisar
så kom tillägget trots det sedermera också att inflyta i den av riksdagen antagna
lagtexten.511
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Se prop. 1994/95:10 Miljöbalk, s. 318 f.
Se SOU 1996:103 Miljöbalken. En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling, del I, s. 53.
510
Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del I, s. 30.
511
En ändring av just denna mening förslogs i SOU 2004:37 Miljöbalkens sanktionssystem och
hänsynsregler, s. 359 f., men har ännu snart 15 år senare inte lett till någon åtgärd. Se även Essen,
Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 146.
509
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4.4.2 Bemyndigandets ram
4.4.2.1 Ämne
När det till att börja med gäller vilket eller vilka ämnen som får regleras med
stöd av det aktuella bemyndigandet, så anges det i MB 7 kap. 30 § att det ska
vara fråga om föreskrifter om ”rätten att färdas och vistas” inom ett område
som skyddas enligt MB 7 kap. eller om ”ordningen i övrigt” inom området.
Meningen med bemyndigandet är, enligt lagmotiven, att den myndighet som
regeringen bestämmer eller en kommun ska ha rätt att meddela föreskrifter om
färd, vistelse och uppträdande inom skyddade naturområden, bl.a. förbud mot
åtgärder som annars hade varit tillåtna enligt allemansrätten. Som exempel på
sådana företeelser som kunde behöva förbjudas nämnde regeringen därvid att
beträda vissa känsliga områden, tälta, ställa upp husvagn, göra upp eld, åka
motorbåt, plocka blommor och andra växter, åka vattenskidor, ankra med båt,
rida, lägga ut bojar, cykla, lägga upp båt på land, gå till fots i skidspår, sätta
ut orienteringskontroller och att ha hund okopplad.512 Till stor del är det alltså
fråga om samma företeelser som omtalades i motiven till naturvårdslagen och
vattenskyddslagen (jfr 4.2.3), frånsett att det i de senare också räknades upp
användning av grammofoner och radioapparater i naturreservat, bortförande
eller skadande av ägg eller bo eller ofredande av djur genom fotografering
eller liknande åtgärder inom djur- och växtskyddsområden samt badande inom
vattenskyddsområden.
I den juridiska litteraturen har ytterligare ett antal angelägenheter lyfts fram
som tänkbara att reglera genom lokala ordningsföreskrifter. I lagkommentaren
till miljöbalken talas det t.ex., vid sidan av de ovan berörda, även om förbud
mot att störa känsliga djur och att samla in insekter.513 Några andra exempel
gavs i motsvarande kommentar till den tidigare naturvårdslagen, i vilken det
– såvitt gällde naturreservat – också pekades på förbud mot att snitsla spår,
framföra eller parkera motorfordon, sätta upp tavlor och skyltar, plocka eller
gräva upp blommor, mossor eller lavar samt mot att ta frö eller frukt av vissa
slag. I samma verk talades det vidare om regler om lufttrafik i nationalparker
samt, med hänvisning till ett uttalande av den utredning som hade föregått
1975 års ändringar i naturvårdslagen (se 4.2.3), om föreskrifter till skydd för
flora och fauna inom strandskyddsområden. Det anmärktes dock att det nog
egentligen var lite tveksamt om de senare var möjliga att meddela med stöd
av bemyndigandet i NVL 16 §, eftersom bestämmelserna om strandskydd bara
syftade till att tillgodose friluftsintresset.514 Mot bakgrund av att strandskydds512

Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II, s. 102.
Se Bengtsson, Bertil, Bjällås, Ulf, Rubenson, Stefan & Strömberg, Rolf, Miljöbalken. En
kommentar. Del I, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 7:75 f.
514
Se Jonzon, Sven-Gösta, Delin, Lars & Bengtsson, Bertil, Naturvårdslagen. En kommentar,
3 uppl., Norstedts, Stockholm, 1988, s. 67, s. 85 och s. 112.
513
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reglerna numera uttryckligen även har som mål att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet i strandzonen (se 4.3), torde nämnda ambivalens inte längre
ha fog för sig.
I praktiken förekommer det, utöver nämnda företeelser, också ordningsföreskrifter om grävning,515 framförande av vattenskoter,516 fiske,517 bortförande
av sten eller mineral,518 jakt,519 borrning i eller ristande på berg,520 störande av
djurlivet,521 guldvaskning,522 skadande av träd, buskar, ris, örter, gräs, mossor,
lavar eller svampar,523 nedskräpning,524 användning av stängselgrindar,525 färd
med kanot,526 dykning,527 högsta tillåtna hastighet för motorbåt,528 tömning av
båttoalett,529 trädklättring,530 vetenskapliga undersökningar,531 genomförande
av tävlings-, läger- eller turistverksamhet,532 användning av motordrivet ladd515

Se 1 § Lissmadalens naturreservat – föreskrifter för naturreservatet (Huddinge kommun,
2014-06-09).
516
Se 9 § föreskrifter för Brandalsunds naturreservat inom Södertälje kommun (Södertälje kommun, 2016-04-12). Beträffande möjligheterna att reglera användning av vattenskoter, se 3.5.2.
517
Se 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:16) om Färnebofjärdens nationalpark.
518
Se 6 § föreskrifter för naturreservatet Bestorp i Falköpings kommun (Falköpings kommun,
2010-10-25).
519
Se 8 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:7) om Kosterhavets nationalpark.
520
Se 1 § Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17FS 2017:6) för Naturreservatet StorÄlgsjön.
521
Se 4 § Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter (10FS 2015:26) om bildande av naturreservatet Pieboda i Olofströms kommun.
522
Se 4 § Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter (06FS 2015:10) för naturreservatet Västanå.
523
Se 2 § Stockholms kommuns föreskrifter för Igelbäckens kulturreservat (Stockholms kommun, 2006-06-12).
524
Se 7 § Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter (23FS 2014:23) för naturreservatet StorKiller.
525
Se 10 § Södertälje kommuns föreskrifter för naturreservatet Parkudden-Lövsta (Södertälje
kommun, 2009-11-05).
526
Se 11 § Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter (25FS 2016:3) om bildande av naturreservatet Gammelstadsviken i Luleå kommun.
527
Se 3 § Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17FS 2012:19) för vattentäkten Kattfjorden.
528
Se 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:8) om Blå Jungfruns nationalpark.
529
Se 3 § Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter (10FS 2012:7) för naturreservatet Tjärö.
530
Se 1 § Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 1987:25) om fridlysning av en ek
vid Hålsjö som naturminne.
531
Se 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:8) för Store Mosse nationalpark. Man kan
förstås, om man nu vill märka ord, fundera över varför just vetenskapliga undersökningar är så
farliga att de måste regleras; Är det t.ex. mindre påfrestande för naturmiljön om en undersökning
genomförs på ett ovetenskapligt sätt? Så torde givetvis sällan vara fallet, utan vad normgivnaren
vill komma åt är troligen sådana mera omfattande studier av djur eller växter inom området som
skulle kunna tänkas påverka miljön där negativt.
532
Se 7 § Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17FS 2017:26) för naturreservatet Munkmossarna.
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ningsaggregat,533 uppläggning av s.k. geocachingskatt534 samt begagnande av
ett skyddat område i kommersiellt syfte.535 Inom kulturreservat finns det därtill
exempel på förbud mot att störa hemfriden för boende inom området536 liksom
mot att uppträda på ett störande eller respektlöst sätt i förhållande till de traditioner och lämningar som finns i området.537
Enligt förarbetena till miljöbalken kan lokala ordningsföreskrifter riktas till
såväl fastighetsägare och andra med särskild rätt till området som till allmänheten.538 Om bestämmelserna inte adresseras till någon viss kategori binder de
sålunda alla och envar.539 Till det sagda får dock läggas den reservationen att
det sannolikt inte gäller regler som inskränker markägarens förfoganderätt
över sin fastighet eller det ekonomiska utnyttjandet av den; Inskränkningar i
det grundlagsreglerade egendomsskyddet anses nämligen inte vara möjliga att
åstadkomma med stöd av bemyndigandet (jfr 8.2.4).540 Sålunda har det, i ett
avgörande av regeringen år 2002, inte ansetts godtagbart att införa ett generellt
tillträdes- och landstigningsförbud avseende en viss ö, eftersom förbudet därmed även kom att omfatta markägaren.541 När det gäller ordningsföreskrifter
för ett djur- och växtskyddsområde så innehåller områdesskyddsförordningen
vidare en särskild begränsning, nämligen att sådana inte får innebära någon
inskränkning i de skyddsföreskrifter som har föreskrivits för området med stöd
av MB 7 kap. 12 § (OF 22 § 2 st., jfr 4.4.3).
Däremot ställs det i miljöbalken, till skillnad från i ordningslagen (se 3.5),
inte upp något förbud mot att lokala föreskrifter med stöd av den angår sådana
förhållanden som redan är reglerade eller som kan regleras på något annat sätt.
Det ställs inte heller krav på att bestämmelserna ska vara proportionerliga eller
533

Se 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:5) för Hamra nationalpark.
Se 3 § Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter (12FS 2011:50) för naturreservatet FjärestadGantofta. Angående geocaching, se även 4.4.2.2.
535
Se 10 § Länsstyrelsen i Östergötlands läns föreskrifter (05FS 2008:1) för naturreservatet
Arnö i Valdemarsviks kommun.
536
Se 5 § Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2011:8) om kulturreservatet Axmarbruk.
537
Se 4 § Länsstyrelsen i Västerbottens läns föreskrifter (24FS 2014:9) för kulturreservatet Fatmomakke kyrkstad.
538
Se SOU 1996:103 Miljöbalken. En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling, del II, s. 113 f. och prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II s. 102. Se även Bengtsson,
Bertil, Bjällås, Ulf, Rubenson, Stefan & Strömberg, Rolf, Miljöbalken. En kommentar. Del I,
Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 7:76.
539
Jfr Jonzon, Sven-Gösta, Delin, Lars & Bengtsson, Bertil, Naturvårdslagen. En kommentar,
3 uppl., Norstedts, Stockholm, 1988, s. 85 och s. 113. För en motsatt uppfattning, se Herlitz,
Einar, Tillämpningen av naturvårdslagen, FT 1976 s. 1 ff.
540
Se Bengtsson, Bertil, Bjällås, Ulf, Rubenson, Stefan & Strömberg, Rolf, Miljöbalken. En
kommentar. Del I, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 7:76. Jfr Jonzon, Sven-Gösta, Delin,
Lars & Bengtsson, Bertil, Naturvårdslagen. En kommentar, 3 uppl., Norstedts, Stockholm, 1988,
s. 84 f.
541
Se regeringsbeslut 2002-07-25, diarienr M2002/1289/Na.
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att de måste ha ett sådant innehåll samt vara avfattade med en sådan exakthet
att det finns möjlighet att tillämpa dem och övervaka efterlevnaden av dem
(jfr 3.6). Vissa begränsningar i nämnda avseenden följer emellertid, som ovan
har påvisats, av den formella lagkraftens princip (se 2.3.1), legalitetsprincipen
(se 2.4.2.1) och proportionalitetsprincipen (se 2.4.2.3). Med hänsyn till obestämdhetsförbudet inom legalitetsprincipen torde det t.ex. nog inte vara tillåtet
med ett så vagt avfattat straffbud som det nyssnämnda förbudet mot att agera
”störande eller respektlöst” i relation till de ”traditioner och lämningar” som
finns inom området. Och nog tål det i vart fall att diskuteras om det verkligen
är proportionerligt att helt förbjuda sådant som t.ex. geocaching,542 med tanke
på de ringa störningar som aktiviteten i normalfallet torde orsaka. Relationen
mellan å ena sidan lokala ordningsföreskrifter med stöd av miljöbalken och å
andra sidan andra författningar och normgivningskompetenser återvänds det
mer i detalj till mot slutet av framställningen (se 8.2–8.4).
4.4.2.2 Syfte
Vid sidan av att det måste vara fråga om regler om färd, vistelse eller ordningen
i övrigt inom området, begränsas bemyndigandet i MB 7 kap. 30 § även genom
att det i den avslutande bisatsen i första stycket första meningen uppställs ett
krav på att de lokala bestämmelserna ska behövas för att tillgodose syftet med
det aktuella områdesskyddet (se 4.4.1). Frågan om en ordningsföreskrift ryms
inom kompetensen blir därmed i väsentlig mån avhängig vilket slag av skydddat naturområde som den är tänkt att meddelas för. En regel som framstår som
självklar i en typ av områden, låt säga nationalparker eller naturreservat, kan
alltså samtidigt vara mer eller mindre utesluten i områden av annan karaktär,
t.ex. biotopskyddsområden eller miljöskyddsområden. Så torde det t.ex. aldrig
vara motiverat att förbjuda användning av musikspelare och liknande i vattenskyddsområden, eftersom det inte kan påverka vattenkvalitén, men väl inom
naturreservat, eftersom högtalarutsändning där kan försämra andra besökares
naturupplevelser och friluftsliv (jfr 4.3). I lagmotiven har det vid flera tillfällen
understrukits att lokala ordningsföreskrifter inte bör tillgripas i onödan och att
sådana, i de fall då de behövs, inte får göras mer ingripande än nödvändigt.543
Att lokala ordningsföreskrifter med stöd av miljöbalken ska vara behövliga
för att tillgodose syftet med områdesskyddet ifråga för även med sig en annan
begränsning, nämligen att sådana inte får beslutas blott och bart för att mildra
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Geocaching är, bör det kanske tilläggas, en slags GPS-stödd variant av skattjakt utomhus, i
vilken utövarna söker efter dolda föremål vars koordinater är utlagda på internet.
543
Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II, s. 102; prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden, s. 117 f. och prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv, s. 40.
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eventuella negativa effekter för t.ex. markägaren.544 Det torde därför inte vara
tillåtet att t.ex. föreskriva att allmänheten inte får passera på en viss väg nära
markägarens bostad, om avsikten med regeln enbart är att säkerställa dennes
intresse av lugn och ro. I ljuset av det framstår den i föregående avsnitt nämnda
bestämmelsen om förbud mot att störa hemfriden för boende i kulturreservatet
(se 4.4.2.1) som oförenlig med miljöbalken. Därtill torde den vara helt onödig
eftersom det beteende som kriminaliseras – att störa hemfriden – redan sedan
tidigare är straffbelagt, närmare bestämt genom reglerna om hemfridsbrott i
brottsbalken (BrB 4 kap. 6 §, jfr 8.3).
4.4.2.3 Geografiskt tillämpningsområde
Till skillnad mot de äldre bestämmelser i naturvårdslagen och vattenlagen som
regeln ersatte, är bemyndigandet i MB 7 kap. 30 § inte begränsat till vissa slag
av skyddade naturområden. Lokala ordningsföreskrifter kan alltså, som förut
har omtalats (se 4.2.4), sedan ikraftträdandet av miljöbalken år 1999 inte bara
beslutas för nationalparker, naturreservat, naturminnen, strandskyddsområden
och vattenskyddsområden utan numera även för kulturreservat, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden och miljöskyddsområden.
Gränserna i rummet för lokala ordningsföreskrifter är dessbättre enkla att
fastställa för de flesta av dessa områden. Av bemyndigandets lydelse följer det
nämligen uttryckligen att normgivningsmakten är begränsad till föreskrifter
om färd eller vistelse eller ordningen i övrigt inom områden som skyddas med
stöd av MB 7 kap. Det medför i sin tur att det geografiska tillämpningsområdet
i de flesta fall kan utläsas direkt ur det beslut genom vilket ett område förklaras
som skyddat eller, såvitt gäller områden under generellt strandskydd, direkt ur
miljöbalken (MB 7 kap. 13–14 §§). För djur- och växtskyddsområden gäller
troligen att befogenheten att meddela föreskrifter om ordningen sammanfaller
med det område inom vilket skyddsföreskrifternas gäller, eftersom det ju är
den ytan som utgör själva skyddsområdet (se 4.3). Huruvida angelägenheter
utanför det särskilt skyddade naturområdet kan inverka på ordningen inom det
– och således vara möjliga att reglera – är oklart. Inget i förarbetena ger stöd
för en sådan tolkning och den har inte heller gjorts gällande i praxis eller i den
juridiska litteraturen. Med tanke på hur prepositionen ”på” i frasen ”ordningen
på offentlig plats” har tolkats (se 3.3.2.3) är det emellertid i vart fall inte helt
otänkbart att så någon gång skull kunna vara fallet.

544

Se Bengtsson, Bertil, Bjällås, Ulf, Rubenson, Stefan & Strömberg, Rolf, Miljöbalken. En
kommentar. Del I, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 7:75. Se även Bengtsson, Bertil, Friluftsliv, naturskydd, markägarintresse och grannhänsyn enligt miljöbalken, Gipperth, Lena &
Zetterberg, Charlotta (red.), Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö
och Gabriel Michanek, Iustus förlag, Uppsala, 2013, s. 86 f.
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4.4.3 Fördelningen av normgivningskompetensen
Som tidigare har nämnts (se 4.4.1) flankeras bemyndigandet i MB 7 kap. 30 §
av två subbemyndiganden som närmare fördelar normgivningsmakten mellan
de olika samhälleliga organen. Det första finns i områdesskyddsförordningen,
närmare bestämt i OF 22 §, och lyder:
”Länsstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken.
Föreskrifter enligt första stycket för ett djur- och växtskyddsområde får inte
innebära någon inskränkning i det som kan ha föreskrivits för området med stöd
av 7 kap. 12 § miljöbalken.
Vad som sägs i första stycket om länsstyrelsen skall gälla Skogsstyrelsen för
biotopskyddsområden enligt 6 §.
Av 7 kap. 30 § första stycket sista meningen miljöbalken framgår att kommunen, i de fall den beslutar om skydd av ett område, får meddela sådana föreskrifter som avses i första stycket.”

Det andra subbemyndigandet återfinns i NF 4 §, vars första stycke stadgar:
”Naturvårdsverket får meddela föreskrifter
1. om inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområden inom en
nationalpark, och
2. om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom en nationalpark.”

Regleringen är lite kryptisk. Av subbemyndigandena framgår det visserligen
klart och tydligt att Naturvårdsverket får meddela lokala ordningsföreskrifter
för nationalparker och att Skogsstyrelsen, i den mån det nu någon gång behövs
(se 4.3), har rätt att reglera ordningen inom sådana biotopskyddsområden som
myndigheten själv tillskapat. Uppenbart är också att tanken är att en kommun
som beslutar om skydd av ett naturområde även ska ha befogenhet att meddela
de bestämmelser om ordningen som behövs i området, låt vara att denna makt
sedan lagts i kommunernas händer på ett otillåtet sätt (se 4.4.1). Betydligt mer
osäkert är däremot vilken normgivningsmakt som bemyndigandet i områdesskyddsförordningen faktiskt tilldelar länsstyrelsen. Närmare bestämt inställer
sig frågan om den kompetens som lämnas till styrelsen i OF 22 § är generell,
och således avser alla typer av områden som skyddas enligt MB 7 kap., eller
tvärtom begränsad till sådana skyddade naturområden inom vilka ingen annan
myndighet eller en kommun får meddela ordningsföreskrifter.
Studier av förarbeten och praxis ger ingen ledning därvidlag. Förordningstextens avfattning går emellertid svårligen att förstå på något annat sätt än att
det är fråga om just en allomfattande föreskriftsmakt. Det ter sig alltså som om
länsstyrelsen inte enbart får reglera ordningen inom strandskyddsområden och
miljöskyddsområden, för vilka den är ensam normgivare (jfr 4.3), samt i sådana naturreservat, kulturreservat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden,
biotopskyddsområden och vattenskyddsområden som den själv har beslutat
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om skydd för, utan också i motsvaranden områden som bildats av en kommun.
Länsstyrelsens kompetens synes däremot inte omfatta biotopskyddsområden
som inrättats av Skogsstyrelsen, eftersom det för dessa särskilt stadgas att vad
som sägs om länsstyrelsen istället ska gälla Skogsstyrelsen ifråga om sådana
områden (OF 22 § 3 st.). Troligen är länsstyrelsen även förhindrad att meddela
föreskrifter för nationalparker. Denna begränsning följer förvisso inte uttryckligen av subbemyndigandet, men torde vara underförstådd eftersom det inledningsvis i områdesskyddsförordningen lämnas en upplysning om att reglerna
om nationalparker finns i nationalparksförordningen (OF 1 § 2 st.). Så har den
senare kompetensfördelningen också uppfattats i den juridiska litteraturen.545
Det verkar alltså förhålla sig så att såväl kommunen själv som länsstyrelsen
kan besluta ordningsföreskrifter inom ett sådant skyddat naturområde som en
kommun inrättat med stöd av miljöbalken. Hur dylika parallella normgivningsbefogenheter förhåller sig till varandra inbördes är inte helt apparent, förutom
den självklara utgångspunkten att kommunens kompetens i vart fall inte kan
vara begränsad av att länsstyrelsen får besluta föreskrifter för samma område
med stöd av samma bemyndigande och vice versa; Om så vore fallet skulle ju
båda organen vara förhindrade att meddela föreskrifter. Detta spörsmål, alltså
förhållandet mellan olika slag av lokala föreskrifter inom sådana geografiska
områden där regelverkens tillämpningsområden sammanfaller, analyseras på
djupet längre fram i studien (se 8.4).

4.5

Sanktioner och tvångsmedel

4.5.1 Straff
Den som överträder lokala ordningsföreskrifter som har meddelats med stöd
av miljöbalken kan som regel dömas till böter för förseelse mot områdesskydd.
Straffbestämmelsen återfinns i MB 29 kap. 2 a § och avser den situationen att
någon bryter mot en föreskrift som med stöd av MB 7 kap. har meddelats för
skyddet av en nationalpark, ett naturreservat, ett kulturreservat, ett biotopskyddsområde, ett djur- och växtskyddsområde, ett strandskyddsområde eller
ett vattenskyddsområde. Regeln, som lanserades i samband med en reform av
miljöbalkens sanktionssystem år 2007, riktar sig alltså såväl mot överträdelser
av skydds- och reservatsföreskrifter (jfr 4.3) som ordningsföreskrifter. Det var
visserligen redan tidigare kriminaliserat att inte efterleva vad som stadgades i
sådana,546 men då genom ett par korta blankettstraffstadganden med inbördes
545

Se Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, 4 uppl., Iustus,
Uppsala, 2017, s. 217 f.
546
Överträdelser av skyddsföreskrifter för nationalparker med stöd av MB 7 kap. 3 § var dock,
kan det tilläggas, troligen inte straffbelagda i miljöbalken före 2007 års lagändringar eftersom
det fram till dess saknades en hänvisning till just de reglerna i straffbestämmelsen.
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skilda straffskalor och adressatkretsar (jfr dåvarande MB 29 kap. 8–9 §§). Eftersom en av ambitionerna med reformen var att straffbara handlingar så långt
som möjligt skulle framgå av miljöbalken, ersattes i samband därmed nämnda
blankettstadganden av en gemensam straffbestämmelse med en något fylligare
brottsbeskrivning och en egen unik brottsbenämning. Vid omdaningen togs
även fängelse bort som påföljd för brottet, vilket motiverades med straffvärdet
i allmänhet var så lågt att det var tillräckligt med böter i straffskalan. Högsta
domstolens samtida uttalanden kring utfyllnad av blankettstraffbud med fängelse i straffskalan (se NJA 2005 s. 33, jfr 2.3.6) skymtar emellertid också fram
i motiven.547
Straffansvaret gäller både den som uppsåtligen och den som av oaktsamhet
överträder lokala ordningsföreskrifter. Så var även fallet i den tidigare miljöbalksregleringen liksom i naturvårdslagen och vattenlagen (jfr NVL 37 § och
VL 21 kap. 1 §). Ett exempel på när en oaktsam överträdelse har ansetts vara
för handen är då en besökare har underlåtit att förvissa sig om innehållet i de
lokala reglerna, d.v.s. inte har – men borde ha – tagit redan på vad som gäller
inom området (se t.ex. Svea hovrätts dom 2011-03-10 i mål nr B 4862-10 och
Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2014-12-11 i mål nr B 260-14). Ansvaret är dock subsidiärt i förhållande till reglerna i brottsbalken, men bara om
gärningen där är belagd med samma eller strängare påföljd än i miljöbalken.
Vidare får straff inte ådömas någon om ansvar istället kan dömas ut enligt
bestämmelserna om miljöbrott, brott mot områdesskydd eller artskyddsbrott i
miljöbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Ansvar
får inte heller dömas ut om överträdelsen är att anse som ringa, d.v.s. framstår
som obetydlig med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom
bestämmelsen (MB 29 kap. 11 §).548
I detta sammanhang måste en något märklig omständighet lyftas fram. Som
visats ovan (se 4.4.1 och 4.4.2.3) ger bemyndigandet i MB 7 kap. 30 § rätt att
meddela ordningsföreskrifter för alla slag av områden som skyddas med stöd
av MB 7 kap. Tidigare, innan 2007 års ändringar i miljöbalken, sanktionerades
överträdelse av sådana – oaktat vilket slag av skyddat område som de avsåg –
genom ett särskilt blankettstraffsbud (jfr dåvarande MB 29 kap. 9 § 1 p.). I
samband med reformen kom emellertid, som nyss nämndes, denna straffregel
att ersättas med en ny bestämmelse, MB 29 kap. 2 a §, vilken omspänner såväl
förseelser mot ordningsföreskrifter som mot skydds- och reservatsföreskrifter.
Till skillnad mot förut anges det också i det nya straffbudet inom vilka skyddade områden som det är förenat med straff att bryta mot sådana föreskrifter,
nämligen nationalparker, naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområden,
djur- och växtskyddsområden, strandskyddsområden och vattenskyddsområden. Två former av områdesskydd som kan beslutas med stöd av MB 7 kap.
547

Se prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, s. 33, s. 38 f., s. 67 ff. och s. 144.
Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del I, s. 530 och prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, s. 120.
548
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saknas alltså i uppräkningen, närmare bestämt naturminnen och miljöskyddsområden. Förseelser mot ordningen inom dylika områden förefaller inte heller
straffbeläggas genom något annat stadgande i miljöbalken. Detta förhållande
påkallar givetvis en närmare undersökning.
När det till att börja med gäller miljöskyddsområden så finns det visserligen
en bestämmelse om straffansvar för överträdelse av föreskrifter inom sådana
i miljöbalken. Av MB 29 kap. 8 § 2 p. följer nämligen att den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått, en term som
enligt förarbetena ska förstås som innefattande bl.a. olika slag av förbud och
begränsningar,549 inom ett miljöskyddsområde döms till böter eller fängelse. I
en efterföljande bisats begränsas emellertid lagrummets räckvidd på så sätt att
det anges gälla i förhållande till bestämmelser som har meddelats med stöd av
MB 7 kap. 20 §, d.v.s. i relation till skyddsföreskrifter för miljöskyddsområden. Någon hänvisning till MB 7 kap. 30 §, som ju är det lagrum som står till
buds för att besluta ordningsföreskrifter för dylika områden, görs däremot inte.
Därtill omfattar straffansvaret, enlig samma bisats, enbart föreskrifter som har
beslutats av regeringen och således inte normer från lägre samhällsorgan som
meddelats med stöd av subdelegation. Lagrummets avfattning för med sig att
den som överträder lokala ordningsföreskrifter för miljöskyddsområden, med
hänsyn till legalitetsprincipen (se 2.4.2.1), inte torde kunna hållas till ansvar
för det enligt detsamma.
Anledningen till att brott mot föreskrifter inom miljöskyddsområden regleras separat i MB 29 kap. 8 §, och inte som övriga förseelser mot områdesskydd
i MB 29 kap. 2 a §, förklarades i förarbetena vara att syftet med reglerna om
miljöskyddsområden är så olikt det för övriga områdesskydd att en gemensam
ansvarsregel inte var lämplig.550 Att särregleringen i kombination med att det
särskilda blankettstraffbudet för lokala ordningsföreskrifter avskaffades också
kom att eliminera den tidigare straffsanktionen för överträdelse av föreskrifter
om ordningen inom dessa områden verkar – såvitt det går att utläsa – inte ha
uppmärksammats av lagstiftaren. Möjligen rör det sig sålunda helt enkelt om
ett förbiseende i lagstiftningsarbetet.
Samma förklaring får nog hållas för sannolik ifråga om varför naturminnen
inte nämns i det gemensamma straffstadgandet. Denna skyddsform behandlas
nämligen inte alls i förarbetena till reformen, vilket väl troligen skulle ha varit
fallet om avsikten hade varit att avkriminalisera överträdelser av skydds- eller
ordningsföreskrifter inom sådana områden. Misstanken att det rör sig om ett
förbiseende styrks därtill av att det fortfarande är belagt med straff att bryta
mot ett interimistiskt förbud till skydd för ett eventuellt framtida naturminne
(MB 7 kap. 24 § jfr med 29 kap. 2 a § 1 st. 2 men.). Det framstår ju onekligen
som inkonsekvent om det skulle vara kriminaliserat att bryta mot ett tillfälligt
549

Se SOU 2004:37 Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler, s. 121 ff. och s. 269.
Se SOU 2004:37 Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler, s. 183 f. samt prop.
2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, s. 70 och s. 104 f.
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förbud under tiden som det utreds om ett visst naturföremål behöver skyddas
men inte, sedan det väl konstaterats att så är fallet, mot det efterföljande permanenta skyddet. Icke desto mindre torde det, så länge nuvarande utformning
av straffstadgandet i MB 29 kap. 2 a § består, av legalitetsskäl (se 2.4.2.1) inte
vara möjligt att lagföra någon som bryter mot permanenta ordningsföreskrifter
för naturminnen.

4.5.2 Förverkande
Alla miljöbalkens regler om förverkande finns samlade i MB 29 kap. 12 §. Av
dessa följer att förverkande får beslutas beträffande en mängd skilda slag av
egendom som har varit föremål för brott eller som har använts som hjälpmedel
vid brott mot MB 29 kap. 1, 2, 2 b, 3, 4, 5, 6 eller 8 §§. Någon hänvisning till
överträdelser av MB 29 kap. 2 a §, d.v.s. till förseelser mot områdesskydd, görs
däremot inte. I så måtto skiljer sig den nuvarande utformningen av lagrummet
från den som gällde före 2007 års ändringar i miljöbalken. Tidigare fanns det
nämligen även möjlighet att förklara egendom som hade varit föremål för brott
mot lokala ordningsföreskrifter, liksom hjälpmedel som hade begagnats eller
medförts vid sådana brott, som förverkade, förutsatt att det inte var uppenbart
oskäligt (jfr dåvarande MB 29 kap. 9 § 1 p. jfr med 12 §). Avskaffandet av den
sanktionen i förhållande till ordningsföreskrifter berördes inte i förarbetena till
reformen,551 och har inte heller kommenterats i samband med senare ändringar
av paragrafen.552 Den detaljerade utformning som förverkadestadgandet fick i
samband med lagändringen, med hänvisningar bara till de lagrum i balken som
stadgar ansvar för brott av mer allvarlig karaktär, låter emellertid sig ana att
lagstiftaren måhända haft för avsikt att för framtiden reservera möjligheten att
besluta om förverkande just för dessa svårare fall.
Eftersom påföljden för förseelser mot lokala ordningsföreskrifter med stöd
av miljöbalken är begränsad till böter, är det inte heller möjligt att använda sig
av de allmänna bestämmelserna om förverkande av egendom i brottsbalken
(BrB 36 kap. 1–2 §§). En grundläggande förutsättning för att tillämpa dessa
utanför brottsbalken är nämligen, som tidigare har lagts fram (se 3.7.2), att det
för det aktuella brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Sammantaget så
saknas det alltså – både enligt miljöbalken och brottsbalken – möjlighet att
förklara egendom som har varit föremål för brott eller använts som hjälpmedel
vid brott mot lokala ordningsföreskrifter som förverkad. Det betyder att t.ex.
vare sig olovligen plockade växter eller en båt som använts för att dra vattenskidåkare i strid med ett lokalt förbud mot att åka vattenskidor kan förverkas.553
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Jfr SOU 2004:37 Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler samt prop. 2005/06:182
Miljöbalkens sanktionssystem.
552
Jfr prop. 2010/11:76 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet och prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser.
553
Jfr dock vad som tidigare har sagts om s.k. utpräglade brottsverktyg (se 3.7.2).
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4.5.3 Administrativa sanktioner och tvångsmedel
För att nå miljöbalkens mål och säkerställa efterlevnaden av det miljörättsliga
regelverket har det, vid sidan av straff och förverkande, också ansetts behövligt
med sanktioner som mer direkt gör det möjligt att se till att bestämmelserna
på området följs.554 Av denna anledning tillhandahåller miljöbalken även en
möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som i det enskilda fallet
behövs för att balken eller föreskrifter som har beslutats med stöd av den ska
efterlevas (MB 26 kap. 9 §).555 Befogenheten tillkommer det samhällsorgan
som pekats ut som tillsynsmyndighet beträffande det aktuella tillsynsobjektet.
Såvitt gäller skyddade naturområden följer det av 2 kap. miljötillsynsförordningen (2011:13), i vilken det slås fast att länsstyrelsen ansvarar för tillsynen
i nationalparker och miljöskyddsområden medan kommunerna, i de flesta fall,
har ansvar för tillsynen i strandskyddsområden. För övriga typer av skyddade
områden gäller i princip den ordningen att det samhällsorgan som har bildat
området också har ansvar för tillsynen i det.
Ett föreläggande får, som brukligt, kombineras med vite (MB 26 kap. 11 §).
Som tidigare har omtalats (se 3.7.3) anses vite som huvudregel inte få utsättas
när straffansvar är föreskrivet, men i miljöbalken har, liksom i ordningslagen,
tagits in en bestämmelse som slår fast det motsatta sakförhållandet, d.v.s. att
om vite har satts ut och överträtts så får straffansvar inte dömas ut för samma
gärning (MB 29 kap. 11 § 3 st.).556 Med en sådan omkastad ordning blir det i
betydligt större utsträckning möjligt för tillsynsmyndigheterna att använda sig
av vitesförelägganden, något som vid tillskapandet av miljöbalken ansågs vara
bra och eftersträvansvärt.557
Om ett föreläggande – trots viteshot – inte åtlyds kan en tillsynsmyndighet
begära att det verkställs av Kronofogdemyndigheten i enligt med reglerna i
utsökningsbalken (1981:774) eller, i vissa fall när brott är för handen, bestämmelserna i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
(MB 26 kap. 17 §). Istället för en sådan begäran kan emellertid myndigheten
själv besluta att vidta rättelse på den felandes bekostnad (MB 26 kap. 18 §).
554

Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del I, s. 491 ff. samt del II, s. 266 och s. 275.
Lagrummet ger alltså inte en myndighet möjlighet att meddela mer generella förelägganden.
Så har t.ex. ett föreläggande med restriktioner kring eldning med ved på en viss gata i en tätort
inte godtagits i rättspraxis, eftersom det var alltför allmänt utformat (se MÖD 2013:30). Se även
bl.a. prop. 2009/10:28 Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter, s. 46 f.
556
Vad som utgör samma gärning verkar emellertid, kan det tilläggas, inte alltid vara så uppenbart som man först kan tro. Så har t.ex. en hovrätt funnit att den omständigheten att den tilltalade
hade överträtt ett vitesföreläggande genom att underlåta att ta bort en viss anläggning inom ett
strandskyddsområde inte utgjorde något hinder mot att senare också döma honom till straff för
att ha uppfört densamma (se Svea hovrätts dom 2011-10-06 i mål nr B 3557-11). Det bör dock
observeras att detta mål avgjordes i tiden före Högsta domstolens dom kring dubbla sanktioner
i NJA 2013 s. 502.
557
Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II, s 275.
555
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På så sätt kan saken tillrättaläggas på ett snabbt och enkelt sätt, utan att myndigheten behöver gå omvägen via Kronofogdemyndigheten. Om myndigheten
med hänsyn till risken för allvarliga skador finner att en sådan åtgärd inte kan
anstå, eller det annars finns andra särskilda skäl, får den vidtas direkt utan ett
föregående föreläggande. Enligt förarbetena kan ett sådant beslut tänkas vara
aktuellt om det t.ex. finns skäl att anta att ett föreläggande ändå inte skulle
efterlevas eller om det inte tillräckligt snabbt eller effektivt skulle leda till det
önskade resultatet.558 Ett konkret exempel skulle kunna vara att flytta ett i strid
med lokala ordningsföreskrifter uppställt motorfordon som läcker drivmedel,
men vars ägare gjorts sig oanträffbar (jfr t.ex. MÖD 2017:2).
Slutligen kan tilläggas att en tillsynsmyndighet under vissa förutsättningar
även kan besluta att den som bryter mot balken ska utge s.k. miljösanktionsavgift (MB 30 kap. 1–3 §§). Avgiften bestäms schablonmässigt och är avsedd
att begagnas som sanktion vid överträdelser av jämförelsevis mindre allvarlig
art.559 Av den särskilda förordning vari systemet med sådana sanktionsavgifter
närmare läggs fast, förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter, följer
emellertid att bestämmelserna i MB 7 kap. och föreskrifter som meddelats med
stöd därav inte omfattas av detsamma. Det saknas därför skäl att gå närmare in
på den sanktionsformen i detta sammanhang.

4.6

Sammanfattning

Miljöbalken ger såväl länsstyrelsen som Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och
en kommun möjlighet att besluta lokala föreskrifter om ordningen inom skyddade naturområden. Befogenheten kan spåras till de allra första miljölagarna
från 1900-talets början, särskilt regleringen kring naturminnen. Efterhand som
det därefter tillkom nya former av naturområdesskydd, t.ex. naturreservat och
vattenskyddsområden, så infördes det som regel också en möjlighet att reglera
allmänhetens uppträdande inom dessa. När miljöbalken trädde ikraft ersattes
dock alla dessa separata bemyndiganden av ett enda – MB 7 kap. 30 § – vilket
omfattar alla naturområden under områdesskydd med stöd av MB 7 kap.
De ämnen som får normeras med stöd av bemyndigandet är dels rätten att
färdas och vistas i området, dels ordningen i övrigt inom det. Det senare öppnar
upp för att reglera en mängd vitt skilda företeelser, men vad lagstiftaren främst
synes ha haft för ögonen är sådana åtgärder som annars hade varit tillåtna enligt
allemansrätten. En skarp gräns dras också upp genom att det krävs att reglerna
som beslutas ska behövas för att tillgodose syftet med områdesskyddet ifråga;
Därmed blir det uteslutet att reglera sådana ordningsfrågor som inte har bäring
på strandskyddets syften inom strandskyddsområden, skyddet för kulturmiljön
inom kulturreservat o.s.v.
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Se prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del II, s. 278.
Se prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, s. 42 ff.
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Det möjliga geografiska tillämpningsområdet för lokala ordningsföreskrifter med stöd av miljöbalken är relativt klart och framgår vanligen av det beslut
varigenom det aktuella områdesskyddet tillskapas. Lite mer osäkert är däremot
vilket eller vilka samhällsorgan som får besluta föreskrifterna ifråga. Troligen
har emellertid länsstyrelsen en nära nog allomfattande kompetens på området
medan övriga organ får reglera ordningen inom sådana områden som de själva
har beslutat om skydd för. Delegationen av normgivningsmakt från riksdagen
till en kommun i ämnet sker dock, kan det noteras, på ett inkonstitutionellt sätt.
Efterlevnaden av de lokala ordningsföreskrifterna är tänkt att säkerställas
dels genom hot om straff, vilket kan komma att aktualiseras både vid uppsåtlig
och oaktsam överträdelse, dels genom en befogenhet för tillsynsmyndigheten
att besluta om individuella förelägganden, vid behov i förening med viteshot.
Myndigheten kan även besluta om rättelse på den felandes bekostnad. Däremot
uppställs det inte någon möjlighet till förverkande av egendom som använts i
strid med lokala ordningsföreskrifter eller som varit hjälpmedel vid brott mot
sådana. Slutligen har det visat sig föreligga en viss diskrepans mellan de lokala
föreskrifter som kan meddelas med stöd av bemyndigandet i miljöbalken och
de som omfattas av straffbudet i balken; Överträdelser av ordningsföreskrifter
inom miljöskyddsområden eller naturminnen är, förmodligen av förbiseende,
nämligen inte straffbelagda.
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5

Ordningen vid fornminnen

5.1

Inledning

Det fjärde bemyndigande som ska undersökas hänför sig till ordningen på och
invid fornminnen. Bestämmelsen ifråga finns i kulturmiljölagen och utrustar
länsstyrelsen med en möjlighet att meddela lokala ordningsföreskrifter för s.k.
fornlämningsområden samt, under vissa förutsättning, för platser där fornfynd
har anträffats (KML 2 kap. 9 §). Till att börja med, i kapitlets andra avsnitt,
kartläggs det historiska ursprunget till denna normgivningsmakt och dess utveckling fram till idag.560 Därefter, i det tredje avsnittet, analyseras två begrepp
av särskild betydelse för föreskriftsrätten, nämligen ”fornlämning” respektive
”fornfynd”. I samband därmed sägs också något om det regelverk som kringgärdar sådana. Med det som bakgrund presenteras och skärskådas sedan, i det
fjärde avsnittet, bemyndigandet att besluta lokala föreskrifter om ordningen
vid fornlämningar och på fornfyndsplatser.
I det femte och, vid sidan av sammanfattningen, avslutande kapitelavsnittet
undersöks det vilka rättsliga sanktioner och tvångsmedel som eventuellt har
knutits till lokala ordningsföreskrifter av det aktuella slaget i avsikt att bl.a. se
till att allmänheten verkligen efterlever dem.

560

När det gäller den historiska framväxten av den kulturminnesvårdande lagstiftningen bör det
tilläggas att denna, ända fram till införandet av kulturmiljölagen år 1989, i allt väsentligt hade
utvecklats längs två skilda linjer. Den ena var det regelverk som allt sedan 1700-talet hade vuxit
fram kring byggnadsväsendet, till en början bara för t.ex. kyrkor och slott men sedermera också
för byggnader i enskild ägo, och den andra var fornminneslagstiftningen. I denna framställning
om lokala ordningsföreskrifter är det i princip uteslutande den senare utvecklingslinjen som är
intressant, av det enkla skälet att det är ur den som dagens skydd för fornlämningar och fornfynd
har vuxit fram. Evolutionen av ett värn för kulturhistorisk värdefulla byggnader, liksom dagens
regler på området, förbigås av den anledningen helt i framställningen. Beträffande det senare,
se t.ex. Adlercreutz, Thomas, Kulturegendomsrätt. Med en kommentar till kulturminneslagen,
Fakta Info Direkt, Stockholm, 2001, s. 30 ff. Se även SOU 1996:128 Skyddet av kulturmiljön.
En översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar,
kyrkstäder och ortnamn, bilaga 2.
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5.2

Föreskriftsmaktens framväxt

5.2.1 1600-talets plakat och 1800-talets fornminnesförordningar
Spår efter människors aktiviteter i förfluten tid, fornminnen, har sedan århundranden tillbaka ett starkt skydd i Sverige. Dess ursprung kan ledas tillbaka till
1600-talet, då den första regleringen av fornminnen antogs i form av ett kungligt plakat, Kongl. Mayst:tz Placat och Påbudh Om Gamble Monumenter och
Antiquiteter av den 28 november 1666. Genom författningen ställdes ett antal
kategorier av fornminnen, t.ex. borgar, skansar, runstenar och forntida gravar
under kungligt skydd och det blev bl.a. förbjudet att skada eller ändra på dessa.
Regleringen motiverades med att de historiska lämningarna for så illa av samtidens vårdslösa hantering, t.ex. skattletning och bruket av fornlämningar som
byggnadsmaterial, att de dagligen försvann ur tiden.561 För den som överträdde
författningen föreskrevs det inte bara straff, utan illgärningsmannen riskerade
också – enligt lagtexten – att ådra sig kungens onåd.
Några år efter 1666 års plakat om fornminnen beslutades även de första reglerna om fornfynd, vilka togs in i Kongl. May:tz Placat Angående Allehanda
Gammalt Hittemynt, och Fynd, Uthi Guld, Sölff, Koppar och Metall-Käril,
sampt andra rare Stycker, som myckit upfinnes och undandöllies av den 5 juli
1684. Författningen var ett komplement till de medeltida bestämmelserna om
fynd och hittegods, och innebar i korthet att den som hittade föremål av angivet
slag – d.v.s. mynt och andra föremål av ädlare valörer – var skyldig att erbjuda
staten att lösa in det upphittade, s.k. hembudsplikt.562 Genom ett tillägg år 1755
infördes bötesstraff för den som inte efterlevde påbudet.563
De två plakaten om fornminnen kom att gälla i mer än 140 år, men ersattes
år 1828 av förordningen (1828:78) angående forntida minnesmärkens fredande
och bevarande. Den nya förordningen, genom vilken de båda regelverken fördes samman, innehöll liksom sina föregångare dels en uppräkning av ett antal
kategorier kulturminnen som det ansågs angeläget att freda och bevara, dels
regler om hembudsplikt för fornfynd. I stora drag var det samma slag av fynd
och lämningar som tidigare som gavs skydd. Såvitt gällde reglerna om fornfynd så kvarstod också straffsanktioneringen. Någon bestämmelse om ansvar
för överträdelse av fornlämningsskyddet togs, i motsats till tidigare, däremot
inte in i 1828 års nya förordning; Ett tillräckligt skydd ansågs nämligen kunna
561

Ett annat motiv var troligen att stärka bilden av den då unga stormakten Sverige som en anrik
nation, se t.ex. Lindroth, Sten, Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden, Norstedt, Stockholm,
1997, s. 80 ff. och s. 320 ff. samt Jensen, Ola W., Fornlämningsbegreppets historia. En exposé
över 400 år, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2006, s. 14 ff.
562
Se Adlercreutz, Thomas, Kulturegendomsrätt. Med en kommentar till kulturminneslagen,
Fakta Info Direkt, Stockholm, 2001, s. 28.
563
Se SOU 1922:11 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården, del I, s. 11.
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uppnås genom att länsstyrelsen fick befogenhet att, på förekommen anledning,
fastställa särskilda generella viten för att freda minnesmärkena.564
På 1860-talet ersattes 1828 års förordning av ett nytt regelverk med samma
titel, förordningen (1867:71) angående forntida minnesmärkens fredande och
bevarande. Reglerna kring fornfynd fördes därvid oförändrade över till den nya
förordningen, men när det gäller skyddet för fornlämningar lanserades ett par
nyheter. I 1867 års förordning förklarades nämligen alla forntida lämningar i
riket som svarade mot vissa närmare fastställda kriterier vara skyddade. Vidare
återinfördes ett regelrätt straffbud, genom vilket det bl.a. kriminaliserades att
olovligen rubba, undanröja, förstöra eller på något annat sätt ”ofreda” en fornlämning. Som en följd av det avskaffades länsstyrelsens befogenhet att ställa
upp generellt vite till skydd för en fornlämning, men samtidigt gavs styrelsen
en annan möjlighet, nämligen att, som det uttrycktes, ”offentligen fridlysa” en
lämning. Något ytterligare skydd tillskapades visserligen inte genom en sådan
åtgärd, men om någon skadade en fornlämning som var fridlyst så skulle det
betraktas som en försvårande omständighet vid påföljdsbedömningen.565

5.2.2 Fornminneslagen
Som visades i förra kapitlet (se 4.2.1) kom det allmänna intresset för naturen
att öka under 1800-talets senare del, vilket bl.a. resulterade i en lagstiftning om
nationalparker. Även fascinationen för forntiden upplevde under samma tid en
renässans, och år 1913 tillsattes det en utredning för att bl.a. se över vården av
kulturminnen i riket. I sitt slutbetänkande föreslog utredningen en rad åtgärder
när det gällde lösa kulturföremål, bl.a. ett exportförbud, men lagreglerna kring
fornlämningar och fornfynd ansågs inte behöva ändras.566 Förslaget ledde inte
till någon lagstiftning.
På 1930-talet togs emellertid tråden upp av en ny utredning i samma ämne.
Kulturminnesvårdssakkunniga, som den senare utredningen kallade sig, föreslog liksom sin föregångare att de rådande principerna på fornminnesområdet
skulle stå fast. Skyddet för fornlämningar ansågs emellertid behöva utsträckas
något i rummet, närmare bestämt så att inte enbart själva lämningen utan också
ett visst område kring denna fredades. Vidare föreslogs förbudet mot att ofreda
en fornlämning, vilket ansågs vara alltför svävande till sin innebörd, ersättas
av ett bemyndigande till länsstyrelsen att meddela de lokala bestämmelser som
behövdes för att skydda fornlämningens ”helgd”. I första rummet skulle den
564

Se SOU 1922:11 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården, del I, s. 15 och s. 17.
565
Se SOU 1922:11 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården, del I, s. 41 ff. och SOU 1922:12 Betänkande med förslag till lag
angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården, del II, s. 66.
566
Se SOU 1922:12 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården, del II, s. 1 ff. och s. 65 ff.
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föreslagna befogenheten bara gälla själva fornlämningen och området närmast
denna, men utredningen förordade att regler om ordningen också skulle kunna
meddelas för markområden lite längre bort från fornlämningen i de fall då det
behövdes. Som enda exempel nämndes anordnande av dans i närheten, vilket
ansågs önskvärt att kunna motverka även om tillställningen inte var förlagd
omedelbart på eller invid fornlämningen.567
Utredningens synpunkter och förslag kom att läggas till grund för en ny lag,
1942 års lag om fornminnen.568 Liksom sin föregångare (jfr 5.2.1) innehöll den
nya lagen dels en definition av vad som konstituerade en fornlämning, dels ett
generellt förbud mot att förändra, skada eller ta bort sådana. Som utredningen
hade rekommenderat fanns det emellertid i lagen också ett bemyndigande till
länsstyrelsen att meddela de ytterligare lokala föreskrifter som var behövliga
med hänsyn till platsens värdighet. Stadgandet, som placerades i FML 4 §, löd:
”Länsstyrelsen äger att meddela särskild föreskrift, som finnes påkallad för att
bevara fast fornlämnings helgd, så ock stadga för ändamålet erforderligt vite.
Sådan föreskrift må jämväl avse område som icke enligt 3 § hör till fornlämningen, såvitt ej markens ägare eller annan därigenom åsamkas intrång av någon
betydelse.
Länsstyrelsens beslut ska kungöras genom anslag på lämplig plats i fornlämningens närhet.”

Utformningen av bemyndigandebestämmelsen eller vilka angelägenheter som
avsågs att kunna regleras genom den berördes inte i propositionen. I anledning
av ett påpekande från en remissinstans om att den föreslagna möjligheten att
meddela föreskrifter till bevarande av en fornlämnings helgd föreföll ligga vid
sidan av avsikten med lagstiftningen framhöll emellertid departementschefen
att fornminnen inte bara behövde skyddas mot osnygghet – som remissorganet
hade hävdat – utan också mot olika former av störande företeelser,569 men vilka
företeelser mer i detalj som det kunde tänkas vara fråga om utvecklades inte.
Något egentligt straffansvar föreskrevs inte för den som överträdde ordningsföreskrifterna. Istället hade länsstyrelsen återigen utrustats med en befogenhet
att uppställa ett för ändamålet tillräckligt avskräckande generellt vite. Orsaken
till denna återgång till äldre ordning (jfr 5.2.1) framgår inte av lagmotiven.
En annan nyhet i fornminneslagen, som helt saknade motsvarighet i utredningens lagförslag, var att länsstyrelsen fick möjlighet att fridlysa en plats där
fornfynd påträffats till dess att området hade undersökts. Bemyndigandet togs
in i FML 15 § i vilken det, efter att det i de två inledande styckena hade slagits
567

Se SOU 1938:60 Betänkande med förslag till reviderad fornminneslagstiftning m.m., s. 6,
s. 17 f., s. 25 ff. och s. 34 f.
568
Se prop. 1942:8 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om fornminnen
m.m., s. 20 ff.
569
Se prop. 1942:8 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om fornminnen
m.m., s. 37 f.
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fast att riksantikvarien ägde samma rätt att inspektera en fornfyndsplats som
att undersöka en fornlämning, i tredje stycket stadgades:
”Länsstyrelsen äger att vid vite fridlysa platsen intill dess undersökningen
utförts, om det kan ske utan att därigenom vållas väsentlig olägenhet.”

Avsikten med den nya befogenheten var att vinna ett temporärt skydd för sådant som t.ex. depåfynd, d.v.s. fynd av i marken avsiktligt deponerade föremål,
fynd i våtmark och boplatsfynd fram till dess att en vetenskaplig undersökning
av platsen kommit till stånd.570 Några upplysningar kring vilka företeelser som
en dylik fridlysning kunde tänkas ta sikte på, eller vad som utgjorde en sådan
väsentlig olägenhet som det talades om i lagrummet, lämnades inte i motiven.
För att se till att en fridlysning verkligen efterlevdes utrustades länsstyrelsen
som synes även i detta fall med en behörighet att föreskriva generellt vite.

5.2.3 Kulturmiljölagen
Under 1980-talet påbörjades ett arbete inom Regeringskansliet med att vigda
och effektivisera insatserna inom kulturminnesvården.571 Arbetet resulterade i
en promemoria, i vilken det bl.a. förordades att reglerna i fornminneslagen
och ett antal andra författningar på kulturmiljöns område av systematiska skäl
skulle föras samman i en ny kulturminneslag. En språklig överbearbetning av
bestämmelserna ansågs också behövas, liksom smärre materiella ändringar för
att få till stånd en enklare och mer ändamålsenlig tillämpning av reglerna. Som
ett led i det senare förordades att de två bemyndigandena i FML 4 och 15 §§
(se 5.2.2) skulle slås ihop till en enda bestämmelse. Några andra förändringar
i regelverket kring fornminnen ansågs däremot inte påkallade.572 Promemorian
ledde fram till en ny lag, lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. [cit. KML].
I enlighet med vad som föreslagits i departementspromemorian hade merparten av reglerna i fornminneslagen därvid i stort sett oförändrade lyfts över
till den nya lagen, närmare bestämt till KML 2 kap.573 Det nya gemensamma
bemyndigande som hade förordats, och som vunnit gillande i propositionen,
placerades i KML 2 kap. 9 §. I sin ursprungliga form hade lagrummet följande
avfattning:
“Länsstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter till skydd för en fast fornlämning.

570

Se prop. 1942:8 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om fornminnen
m.m., s. 53.
571
Se prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88, s. 386.
572
Se Ds U 1987:9 Kulturminneslag. Sammanförd och bearbetad lagstiftning om kulturminnen,
s. 40 ff. och s. 83 ff.
573
Se prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 26 f. och s. 32 f.
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Föreskrifterna får även meddelas för område som enligt 2 § inte hör till fornlämningen under förutsättning att pågående användning av marken härigenom
inte försvåras avsevärt.
Länsstyrelsen får fridlysa en plats där fornfynd påträffats, om det kan ske
utan att någon väsentlig olägenhet uppstår. Fridlysning får ske intill dess platsen
har undersökts enligt 8 §.
Föreskrifter eller fridlysning får förenas med vite.
Ett beslut om föreskrifter eller fridlysning skall kungöras på lämpligt sätt.”

Utformningen av bemyndigandebestämmelsen byggde i allt väsentligt på det
förslag som arbetsgruppen bakom departementspromemorian hade lade fram.
Lydelsen hade emellertid omarbetats lätt inför propositionen, närmare bestämt
på så sätt att ordet ”ordningsföreskrifter” hade ersatts med ”föreskrifter” och
frasen ”plats för fornfynd” med ”plats där fornfynd anträffats”.574 Justeringarna
kommenterades inte av regeringen.
Stadgandet i KML 2 kap. 9 § ådrog sig snart kritik i den judiska litteraturen.
Synpunkterna avsåg främst den från fornminneslagen nedärvda behörigheten
att utsätta vite till skydd för fornlämningar och fornfyndsplatser, vilken ansågs
vara både otidsenlig och oförenligt med de dåvarande grundlagsreglerna kring
normgivningsmakten och dess fördelning.575 I anledning av bl.a. den anförda
kritiken tillsattes år 1994 en utredning, Kulturarvsutredningen, för att se över
problematiken.576 I sitt slutbetänkande noterade utredningen att det inte enbart
var fråga om en otillåten delegation av föreskriftsmakt direkt från riksdagen
till länsstyrelsen (jfr 2.3.5), utan också om ett ämnesområde (kulturmiljö) som
enligt den dåvarande utformningen av regeringsformen överhuvudtaget inte
var möjligt för riksdagen att lämna ifrån sig (jfr 2.3.3). För att undanröja detta
konstitutionella dubbelfel rekommenderade utredningen dels att grundlagen
skulle ändras så att det hädanefter blev tillåtet att delegera föreskriftsmakt även
i kulturmiljöfrågor, dels att bemyndigandebestämmelsen i kulturminneslagen
skulle justeras så att normgivningsmakten lämnades vidare på korrekt manér,
d.v.s. via regeringen. Den förordade också att vitesbemyndigandet skulle bytas
ut mot ett ordinärt straffbud.577 Efter långdragen beredning av saken ändrades
regeringsformen och kulturminneslagen år 2003 i stort sett i enlighet med vad
utredningen hade förordat.578 År 2014 bytte lagen rubrik till kulturmiljölagen.579
574

Se Ds U 1987:9 Kulturminneslag. Sammanförd och bearbetad lagstiftning om kulturminnen,
s. 16 och prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 5.
575
Se Strömberg, Håkan, Några kommentarer till ordningslagen, FT 1994 s. 1 ff.
576
Se dir. 1994:57 Vissa frågor om kulturminnesskydd m.m., s. 1 f.
577
Se SOU 1996:128 Skyddet av kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens bestämmelser
om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn, s. 284 ff. Se därom också
Adlercreutz, Thomas, Några frågor om normgivningsmakten i ett utredningsbetänkande, FT
1997 s. 7 ff. och Normgivningsbemyndiganden. Ett nyanserande tillägg, FT 1998 s. 145 ff.
578
Se prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 11 ff. och
s. 45 ff.
579
Se prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald, s. 31 f., s. 37 f. och s. 42 ff. För enkelhets skull
benämns lagen fortsättningsvis bara med detta sitt nya namn.
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5.3.

Begreppen fornlämning och fornfynd samt
något om reglerna beträffande sådana objekt

Bemyndigandet i kulturmiljölagen ger, som nämnts i det föregående (se 5.1),
länsstyrelsen möjlighet att meddela föreskrifter om ordningen inom två slag av
kulturmiljöområden, dels inom och i närheten av fornlämningsområden, dels
på sådana platser där fornfynd har påträffats. Ett fornlämningsområde utgörs
enligt kulturmiljölagen av en fornlämning samt nödvändigt område runt denna
(KML 2 kap. 2 §, se 5.4.2.3), medan en plats där fornfynd har påträffats förstås
är just en plats på vilken ett sådant, på ett eller annat sätt, har kommit i dagen.
Innan en närmare analys av föreskriftsmakten med stöd av bemyndigandet kan
inledas måste det således först klarläggas vad som konstituerar en fornlämning
respektive ett fornfynd. Det bör också sägas något litet om det regelverk som
idag kringgärdar sådana. Så ska göras i förevarande avsnitt. Det bör emellertid
understrykas att det är fråga om en översikt i syfte att sätta in föreskriftsmakten
i sitt sammanhang, varför vad som sägs om fornlämningar och fornfynd inte
nödvändigtvis återspeglar alla nyanser som har utvecklats i t.ex. rättspraxis.
Vad som utgör en fornlämning fastställs primärt i KML 2 kap. 1 §. Efter en
inledande förklaring i första stycket om att alla fornlämningar är skyddade i
lag, anges det i andra och tredje styckena:
”Fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet under forna
tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna:
1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser,
2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och
bilder samt andra ristningar eller målningar,
3. kors och minnesvårdar,
4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål,
5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång,
6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar
samt av andra byggnader och byggnadsverk,
7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken
och likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, och
8. fartygslämningar.
Fornlämningar är också naturbildningar som ålderdomliga bruk, sägner eller
märkliga historiska minnen är knutna till liksom lämningar efter äldre folklig
kult.”

Som synes uppställs det delvis olika förutsättningar i andra respektive tredje
stycket för något ska vara en fornlämning. Enligt det andra stycket ska, till att
börja med, tre överordnade kriterier vara uppfyllda: det ska vara fråga om en
lämning efter människors verksamhet under forna tider, den ska ha tillkommit
genom äldre tiders bruk och den ska vara varaktigt övergiven. Dessutom ska
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lämningen kunna inordnas under en eller flera av de åtta kategorier som räknas
upp, t.ex. som gravfält, ruin eller fartygslämning.
När det gäller innebörden av de tre övergripande kriterierna kan följande
sägas. Uttrycket ”forna tider” är inte avsett att enbart peka ut minnesmärken
från den egentliga forntiden. Under arbetet med fornminneslagen, i vilken det
infördes, dryftades först fraser såsom t.ex. ”från äldre tider” och ”från avlägsen
tid”, men inför propositionen valdes slutligen det nuvarande, forna tider, med
hänvisning till att det stod i bäst språklig överensstämmelse med beteckningen
fornlämning.580 Begreppet har därefter kommit att kvarstå i lagstiftningen.581 I
stort sett på samma sätt förhåller det sig med kravet på att lämningarna måste
ha tillkommit genom ”äldre tiders bruk”; Uttrycket syftar inte till att fastställa
någon exakt tidsgräns, utan till att avgränsa fornlämningsbegreppet till företeelser av ålderdomlig art.582 Vad det egentligen handlar om i det senare fallet är
således ett slags funktionskriterium som kräver att lämningarna ska relatera till
metoder, tekniker och brukningssätt som i inte längre används, t.ex. jakt med
hjälp av fångstgropar eller framställning av träkol i kolmilor.583
Slutligen, såvitt gäller rekvisitet att lämningarna ska vara ”varaktigt övergivna”, så innebär det att det måste vara fråga om anläggningar eller lämningar
från forna tider som inte längre används eller brukas för sin ursprungliga eller
primära funktion.584 Ett ålderdomligt järnbruk som ännu är i drift eller ett bebott medeltidshus kan således inte utgöra en fornlämning i kulturmiljölagens
mening, men väl ruiner av sådana från samma tid. Även en varaktigt övergiven
del av ett i övrigt aktivt område kan troligen utgöra en fornlämning.585
Enligt tredje stycket i samma lagrum räknas även naturbildningar dit sägner
eller märkliga historiska minnen är knutna samt lämningar efter äldre folklig
kult som fornlämningar i kulturmiljölagens mening. Som exempel kan nämnas
jättegrytor, jättekast, flyttblock, tandvärkstallar och ättestupor samt sådant
som offerkast och samiska offerplatser.586 För dessa bildningar och lämningar
580

Se SOU 1938:60 Betänkande med förslag till reviderad fornminneslagstiftning m.m., s. 28
och s. 34 samt prop. 1942:8 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om
fornminnen m.m., s. 35.
581
I sitt slutbetänkande år 2012 föreslog Kulturmiljöutredningen, kan det noteras, att begreppet
skulle utgå ur fornminnesregleringen såsom bl.a. alltför oprecist, men regeringen delade inte den
uppfattningen, se SOU 2012:37 Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 181 ff. och prop. 2012/13:96
Kulturmiljöns mångfald, s. 45 f.
582
Se prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 72.
583
Se SOU 2012:37 Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 190.
584
Se prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 34 f.
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Se Adlercreutz, Thomas, Kulturegendomsrätt. Med en kommentar till kulturminneslagen,
Fakta Info Direkt, Stockholm, 2001, s. 92 och Äganderätten till kroppen. En replik till Richard
Åkerman, SvJT 2004 s. 809 ff.
586
Se prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 73. Se även Riksantikvarieämbetet (utg.), Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring. Vägledning från Riksantikvarieämbetet för tilllämpning av 2 kap. 1 och 1a §§ kulturmiljölagen, Stockholm, 2013, s. 19 ff.
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krävs det, som paragrafen är utformad, inte att de tre fornlämningsrekvisiten i
andra stycket är uppfyllda, t.ex. att det måste vara fråga om spår efter mänsklig
verksamhet. Även en naturbildning som aldrig har rörts av människohand kan
alltså utgöra en fornlämning enligt tredje stycket, t.ex. därför att en lokal folklig berättelse är knuten till objektet eller platsen.
Så snart en lämning uppfyller de rekvisit som anges i nyssnämnda paragraf
är den att betrakta som en fornlämning och är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Därmed gäller att den inte får rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd av länsstyrelsen (KML 2 kap. 6 §). Även en nyupptäckt fornlämning har
sålunda omedelbart lagskydd utan något föregående myndighetsbeslut därom.
Sedan år 2014 uppställs det emellertid ett, väsentligen förtydligande, undantag
från denna huvudregel, nämligen att det sagda inte gäller om det kan antas att
lämningen har tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist år 1850 eller
senare (KML 2 kap. 1 a §).587 Om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl
för det med hänsyn till lämningens kulturhistoriska värde får länsstyrelsen
dock förklara även en sådan lämning som fornlämning. Tidsgränsen kan alltså
främst sägas medföra att en yngre lämning inte automatiskt blir en fornlämning
i och med att lagens övriga rekvisit är uppfyllda.
Bestämmelserna om fornfynd, d.v.s. fynd av lösa föremål från äldre tid, står
givetvis i nära förbindelse med reglerna om fornlämningar. I kulturmiljölagen
definieras sådana som föremål som saknar ägare när de hittas och antingen
påträffas i eller vid en fornlämning och har samband med denna eller påträffas
under andra omständigheter och kan antas vara från tiden före år 1850 (KML
2 kap. 3 §). Ett fornfynd kan således vara för handen i två fall. För det första är
det fråga om fornfynd då ett föremål hittas invid en fornlämning och har koppling till den, t.ex. pärlor som bryter fram ur marken på ett järnåldersgravfält.
Något krav på viss ålder hos fynden uppställs då inte uttryckligen, men genom
att det krävs att de står i samband med fornlämningen utesluts ju i praktiken
nyare objekt. För det andra är ett föremål ett fornfynd om det har hittats under
andra omständigheter och kan antas vara från tiden före år 1850. Dylika fynd
benämns vanligen ”lösfynd”.588 Som exempel kan nämnas en forntida pilspets
som råkas på i samband med jordbruks- eller trädgårdsarbete.
En grundförutsättning för att sådana lösa föremål som nyss omtalades ska
utgöra fornfynd är därtill, enligt lagrummet, att de saknar ägare när de hittas.
För de allra flesta fynd, och då förstås särskilt sådana som har samband med
en fornlämning, torde det naturligtvis stå klart att det inte längre kan finnas
någon känd ägare till de påträffade föremålen. När det gäller lösfynd från tiden
närmast före år 1850 och fynd invid yngre fornlämningar, kan det emellertid
587

Se prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald, s. 44 f.
Se Adlercreutz, Thomas, Kulturegendomsrätt. Med en kommentar till kulturminneslagen,
Fakta Info Direkt, Stockholm, 2001, s. 92 och s. 107.
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tänkas existera någon som gör anspråk på det upphittade. Det förhåller sig då
förmodligen på det sättet att om denne kan visa att han eller hon har rätt till
föremålet, är fornfyndsreglerna inte tillämpliga (se t.ex. NJA 1940 s. 413).589
I sådana fall är det givetvis inte heller möjligt att meddela ordningsföreskrifter
för fyndplatsen med stöd av kulturmiljölagen.
Om ett föremål väl utgör ett fornfynd så omfattas det av ett knippe speciella
regler som avviker från de bestämmelser i bl.a. hittegodslagen som i normala
fall tillämpas visavi upphittade saker. Dessa kan sammanfattas på följande sätt:
Föremål som hittas på eller vid en fornlämning och som har samband med den
tillfaller alltid med en gång staten. Ett s.k. lösfynd, däremot, blir som utgångspunkt omedelbart upphittarens egendom,590 men han eller hon måste i vissa fall
erbjuda staten att lösa in fyndet mot betalning, s.k. hembudsplikt (KML 2 kap.
4 §, jfr 5.2.1). Den som påträffar ett fornfynd som ska tillfalla eller hembjudas
staten är skyldig att snarast anmäla saken till länsstyrelsen, Polismyndigheten
eller, i vissa fall, Kustbevakningen (KML 2 kap. 5 §).

5.4

Bemyndigandet att reglera ordningen vid
fornminnen

5.4.1 Allmänt
Som flera gånger tidigare har nämnts (se 5.1 och 5.3) så ger kulturmiljölagen
länsstyrelsen befogenhet att besluta lokala föreskrifter om ordningen i och vid
fornlämningsområden och på platser där fornfynd har hittats. Bemyndigandet
därtill finns i KML 2 kap. 9 § och stadgar:
”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad allmänheten skall iaktta inom och i närheten av områden som
avses i 2 §.
Föreskrifter som avses i första stycket får även meddelas för en plats där
fornfynd har påträffats, om det kan ske utan att någon väsentlig olägenhet uppstår. Sådana föreskrifter får gälla längst till dess att platsen har undersökts enligt
8 §.
Länsstyrelsen får besluta om användningen av mark i närheten av områden
som avses i 2 § under förutsättning att den pågående användningen inte avsevärt
försvåras.
Ett beslut om föreskrifter skall kungöras på lämpligt sätt.”
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Se även SOU 2005:3 Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om stulna eller olagligt utförda kulturföremål, s. 86.
590
Se Adlercreutz, Thomas, Kulturegendomsrätt. Med en kommentar till kulturminneslagen,
Fakta Info Direkt, Stockholm, 2001, s. 90 f. och s. 98.
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De områden som det hänvisas till i lagrummets inledande stycke är just fornlämningsområden, vilka som förut har sagts består av fornlämningen i sig och
ett visst område runtom denna. Till dessa ska återkommas närmare längre fram
då föreskriftsmaktens geografiska tillämpningsområde analyseras (se 5.4.2.3).
Istället ska uppmärksamheten här, liksom i tidigare översiktsavsnitt, riktas mot
själva bemyndigandebestämmelsen.
I sin ursprungliga version tillskapades bemyndigandet när kulturmiljölagen
infördes år 1989, men som i det föregående har antytts (se 5.2.3) arbetades det
om en hel del år 2003 år då den tidigare grundlagsstridiga direktdelegationen
av föreskriftsmakt från riksdagen till länsstyrelsen åtgärdades och konstruktionen med generellt vite utmönstrades. I samband därmed omdisponerades även
lagtexten något så att länsstyrelsens möjlighet att meddela föreskrifter för fornlämningsområden tydligt separerades från dess rätt att i enskilda fall besluta
om markanvändningen i närheten av sådana områden; Den senare fick en egen
plats i tredje stycket. Vidare ändrades första stycket i paragrafen på så sätt att
den tidigare frasen om att styrelsen kunde besluta regler ”till skydd för en fast
fornlämning” stöptes om till den nuvarande, d.v.s. en rätt att meddela lokala
föreskrifter kring ”vad allmänheten skall iaktta” inom fornlämningsområden.
Slutligen knöts länsstyrelsens befogenhet att meddela föreskrifter för en fornfyndsplats, som togs in i andra stycket, samman med bemyndigandet avseende
fornlämningsområden i första stycket på så sätt att det stadgades att sådana
ordningsföreskrifter som där avsågs också fick beslutas för fornfyndsområden,
om det kunde ske utan väsentlig olägenhet. Termen ”fridlysa” eliminerades
samtidigt helt ur lagrummet.
Ändringarna i bemyndigandet, som i huvudsak motsvarande vad som några
år dessförinnan hade föreslagits av Kulturarvsutredningen (se 5.2.3), berördes
bara i förbigående i den aktuella propositionen. Bortsett från frågan huruvida
det var förenligt med grundlagarna att delegera normgivningsmakt direkt från
riksdagen till länsstyrelsen, som behandlades ingående av utredningen,591 ägnades de inte heller någon större uppmärksamhet i det föregående betänkandet.
Det kan emellertid noteras att Kulturarvsutredningen, i likhet med arbetsgruppen bakom 1987 års promemoria, förordade en bemyndigandebestämmelse av
vilken det uttryckligen framgick att befogenheten avsåg just regler kring ordningen. Den föreslagna frasen – ”skydds- och ordningsföreskrifter” – ändrades
emellertid utan någon förklaring i propositionen till ”föreskrifter”, d.v.s. utan
något avgränsande förled.592
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Se SOU 1996:128 Skyddet av kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens bestämmelser
om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn, s. 275 ff.
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Se prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 11 samt SOU
1996:128 Skyddet av kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn, s. 24 f.
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Genom ett kort subbemyndigande i kulturmiljöförordningen (1988:1188) 593
[cit. KMF] har regeringen, utan att ställa upp några begränsningar eller villkor,
lämnat vidare helt normgivningskompetensen enligt grundbemyndigandet till
länsstyrelsen (KMF 9 §).

5.4.2 Bemyndigandets ram
5.4.2.1 Ämne
När det till att börja med gäller vilket eller vilka ämnen som får normeras med
stöd av det aktuella bemyndigandet, så fastslås det i KML 2 kap. 9 § att det ska
vara fråga om bestämmelser om ”vad allmänheten skall iaktta” inom området
eller på platsen ifråga. Såvitt gäller fornlämningsområden så innebär det enligt
motiven just ordningsföreskrifter.594 Som exempel på sådana företeelser som
kunde behöva regleras inom dylika områden nämndes i förarbetena camping,
uppställning av husvagn, eldning, framförande av motorfordon, nedskräpning,
försäljningsverksamhet, blomplockning samt tillträdesförbud och förbud mot
dykning och ankring i närheten av skeppsvrak.595 I förarbetena till 1942 års lag
om fornminnen talades det också om förbud mot att anordna dans i anslutning
till en fornlämning.596 I den juridiska litteraturen är det framförallt förbud mot
tillträde, dykning och ankring som specifikt har lyfts fram. 597
Om man vänder blicken mot den praktiska tillämpningen så framgår det att
bemyndigandet därutöver har begagnats för att reglera cykling, beträdande av
593

Även denna författning benämns hädanefter med sitt nya namn – kulturmiljöförordningen –
trots att den före 2014 års ändringar i kulturmiljölagstiftningen egentligen bar rubriken förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
594
Se prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 37 och s. 77.
595
Se Ds U 1987:9 Kulturminneslag. Sammanförd och bearbetad lagstiftning om kulturminnen,
s. 83 och s. 85 samt SOU 1996:128 Skyddet av kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens
bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn, s. 284 ff.
Det kan i sammanhanget tilläggas att det i motiven till kulturmiljölagen gjordes det gällande att
förevarande bemyndigande, vid sidan av till att meddela föreskrifter av ordningskaraktär, också
skulle kunna tillgripas för att reglera sådant som t.ex. odling av växter över en viss höjd samt
betestryck och djupplöjning i närheten av fornlämningsområden, se prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 37. Genom den i samband med 2003 års lagändringar genomförda uppdelningen
av länsstyrelsens befogenheter på två skilda stycken i lagbestämmelsen (se 5.4.1) har emellertid
dessa uttalanden förlorat sin relevans; Numera torde det vara uppenbart att dylika begränsningar
i möjligheterna att bruka skog och mark i närheten av en fornlämning i förekommande fall ska
beslutas med stöd av den uttryckliga befogenheten därtill i KML 2 kap. 9 § 3 st., d.v.s. genom
ett individuellt förvaltningsbeslut riktat till markens ägare eller brukare, och inte genom lokala
ordningsföreskrifter med stöd av KML 2 kap. 9 § 1 st.
596
Se SOU 1938:60 Betänkande med förslag till reviderad fornminneslagstiftning m.m., s. 29 f.
597
Se Adlercreutz, Thomas, Kulturegendomsrätt. Med en kommentar till kulturminneslagen,
Fakta Info Direkt, Stockholm, 2001, s. 231 och Några frågor om normgivningsmakten i ett utredningsbetänkande, FT 1997 s. 7 ff.
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betesvallar eller växande grödor, ridning, störande av djurliv eller tamboskap,
mopedåkning, åverkan på stängsel eller informationstavlor,598 uppsättande av
tavlor, skyltar eller affischer, klättring,599 fiske,600 genomförande av geofysiska
karteringar601 samt framförande av undervattensfarkost.602 Några invändningar
mot dessa såsom ämnen för lokala ordningsföreskrifter kan svårligen anföras,
de handlar ju samtliga om allmänhetens uppträdande på området, men däremot
framstår det som överflödigt att normera t.ex. mopedåkning på en fornlämning
eller att förbjuda åverkan på stängsel m.m.; Körning i terräng med motordrivet
fordon är i princip redan förbjudet enligt terrängkörningslagen och den som
förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den begår redan
ett skadegörelsebrott (TKL 1 § och BrB 12 kap. 1 §).
Till skillnad från när det gäller fornlämningsområden, lämnades det vare sig
i förarbetena till kulturmiljölagen eller till fornminneslagen någon information
om vilka närmare företeelser som kunde tänkas bli aktuella att normera på en
fornfyndsplats. Saken har inte heller berörts i litteraturen eller, såvitt är känt,
i rättspraxis. Med tanke på att avsikten med bemyndigandet ursprungligen var,
och alltjämt synes vara, att ge länsstyrelsen möjlighet att tillskapa ett temporärt
skydd för en fyndplats fram till dess att en vetenskaplig undersökning av den
har kommit till stånd (se 5.2.2),603 lär det emellertid vara fråga om föreskrifter
av delvis annan karaktär än sådana som beslutas för att skydda en fornlämning.
Vad som i främsta rummet torde bli aktuellt är nog att begränsa eller uppställa
villkor för färd över och vistelse inom till det mark- eller vattenområde där
fyndet gjorts, för att på så sätt bevara området så intakt som möjligt inför den
stundande arkeologiska undersökningen. Förmodligen handlar det sålunda i
första hand om inskränkningar i allemansrätten. För närvarande finns det inga
lokala föreskrifter för fornfyndsplatser kungjorda i någon av rikets 21 regionala
författningssamlingar (jfr 7.3.1),604 och några sådana har inte heller uppdagats
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Se 4–9 §§ Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (1999:127) till skydd för fasta fornlämningar på fastigheten Runsa 1:1, Eds socken, Upplands Väsby kommun.
599
Se 2 och 8 §§ Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter (06FS 2010:67) till skydd för
fornlämningen RAÄ-nr 37:1 Visingsö, Visingsborgs slottsruin, Jönköpings kommun.
600
Se Länsstyrelsens i Södermanlands läns föreskrifter (04FS 2008:13) om ankrings-, fiske- och
dykförbud samt förbud mot framförande av undervattensfarkost i Östersjön mellan öarna Marieskär, Låga Mellskär, V. Vikarskär och Smörasken, Oxelösunds kommun [paragrafindelning
saknas].
601
Se 5 § Länsstyrelsen i Kalmar läns föreskrifter (08FS 2016:9) enligt 2 kap. kulturmiljölagen
gällande skyddsföreskrifter inom vrakområde.
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Se Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2007:113) om bl.a. dyknings- och ankringsförbud inom vattenområde nordväst om Edesön, Dalarö, Haninge kommun [paragrafindelning saknas].
603
Se även SOU 1996:128 Skyddet av kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn, s. 283 samt prop.
1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 77.
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Senast kontrollerat den 27 oktober 2018.
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i något annat sammanhang inom ramen för denna studie. Eventuellt kan alltså
denna föreskriftsmakt i praktiken sättas mellan parentestecken.
5.4.2.2 Syfte
Vid sidan av att det, som nyss nämndes (se 5.4.2.1), måste vara fråga om regler
som handlar om vad allmänheten ska iaktta inom ett fornlämningsområde eller
på en fornfyndsplats, så uppställs det i KML 2 kap. 9 § – till skillnad från i alla
de tre tidigare presenterade bemyndigandena i ordningslagen och miljöbalken
(se 3.3.2.2, 3.4.2.2 och 4.4.2.2) – inte något krav på att de lokala föreskrifterna
ska behövas med hänsyn till ett visst syfte. Kulturmiljölagen skiljer sig därmed
från sin från sin föregångare, fornminneslagen, enligt vilken länsstyrelsen bara
fick meddela de föreskrifter som var behövliga för att bevara lämningens helgd
(jfr FML 4 §). Med det avsågs dock, som tidigare har nämnts (se 5.2.2), såväl
regler till skydd mot osnygghet kring fornlämningen som mot olika former av
fridstörande företeelser. I samband med att bestämmelserna i fornminneslagen
år 1989 fördes över till kulturmiljölagen (se 5.2.3) så justerades emellertid, av
oklar anledning, lagtexten på så sätt att det istället föreskrevs att föreskrifterna
skulle gälla ”till skydd för en fornlämning”, vilket sedermera ändrades igen år
2003 då den nuvarande formuleringen om att de ska avse vad allmänheten har
att iaktta i fornlämningsområden infördes. Någon ändring i föreskriftsmakten
förefaller inte ha varit avsedd med någon av omarbetningarna,605 varför det får
förmodas att vad som sades under arbetet med fornminneslagen alltjämt bör
kunna vara vägledande.
Som det synes är tanken sålunda att lokala ordningsföreskrifter för fornlämningsområden ska kunna meddelas både i syfte att skydda en fornlämning mot
t.ex. nedsmutsning och skador från den besökande allmänheten, d.v.s. som ett
förstärkt och preciserat skydd utöver det som redan följer av KML 2 kap. 6 §
(se 5.3), och för att värna områdets frid och värdighet. Bestämmelser av det
senare slaget torde väl kanske främst aktualiseras för t.ex. gravfält och andra
lämningar efter mänskliga vilorum liksom för sakrala platser, vilka till följd
av sin karaktär får sägas påkalla särskild respekt, men kan säkert någon gång
också motiveras i relation till andra typer av lämningar. Mer osäkert är däremot
om det är möjligt att besluta lokala föreskrifter om ordningen för att normera
beteenden som i och för sig inte vanhelgar lämningen men som kan upplevas
som störande för personer som besöker den, d.v.s. för att befordra upplevelsen
i sig av en fornlämning. Dylika bestämmelser ryms numera utan tvekan inom
bemyndigandets ordalydelse och i litteraturen verkar det sedan länge ha tagits
för givet att sådana kan meddelas (se 5.4.2.3). Å andra sidan var den typen av
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Jfr Ds U 1987:9 Kulturminneslag. Sammanförd och bearbetad lagstiftning om kulturminnen,
s. 45 och 85; prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 36 f. och 76 f.; SOU 1996:128 Skyddet
av kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn, s. 280 ff. och s. 293 f. samt prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 45 ff. och s. 52 f.
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regler före 2003 års omformulering av lagrummet egentligen uteslutna till följd
av det dåvarande kravet på att bestämmelserna skulle gälla till skydd för själva
fornlämningen och inget i lagmotiven indikerar – som nyss nämndes – att en
utvidgning av bemyndigandet var avsedd genom 2003 års ändring.
Återigen torde saken förhålla sig lite annorlunda när det kommer till lokala
föreskrifter för en plats där ett fornfynd har påträffats. För att sådana ska anses
vara förenliga med bemyndigandet torde det nog, även om inget explicit sägs
därom heller, krävas att syftet med dem är att skydda fyndområdet mot sådant
som kan äventyra den kommande undersökningen, t.ex. obehörig utforskning,
sökande efter eventuella ytterligare fornfynd eller skador orsakade av nyfikna
besökare. Själva tanken med bemyndigandet är ju att ge länsstyrelsen verktyg
att säkerställa fyndplatsen (se 5.4.2.1). Några ordningsföreskrifter i avsikt att
vidmakthålla fyndområdets frid och värdighet torde sällan bli aktuella; Innan
fornfyndplatsen har undersökts kan man ju inte gärna veta vilka eventuella
ytterligare lämningar eller föremål som döljer sig under mark- eller vattenytan
och om det redan initialt visar sig vara fråga om en fornlämning så gäller ju
istället bestämmelserna om sådana.
Därtill måste lokala föreskrifter till skydd för en fornfyndsplats, till skillnad
mot andra ordningsföreskrifter med stöd av kulturmiljölagen, också vägas av
så att de inte orsakar ”väsentlig olägenhet”. Själv kravet framgår uttryckligen
av andra satsen i KML 2 kap. 9 § 2 st. 1 men., men intentionen med stadgandet
förklarades inte närmare i förarbetena och har inte heller berörts i litteraturen
eller i rättspraxis. Det är emellertid nog rimligt att förmoda att det i första hand
är markens ägare eller brukare som är avsedda att skyddas. Alltför stränga eller
geografiskt vidsträckta föreskrifter kan ju omintetgöra möjligheterna för dessa
att använda det aktuella området för t.ex. jakt, fiske, mark- eller skogsbruk.
Det kan självfallet ibland vara påkallat, men det måste som sagts då vägas mot
det intrång som det innebär (jfr 2.4.2.3). Dessutom måste hänsyn förmodligen
också tas till allemansrättsliga intressen, så att möjligheten för allmänheten att
använda området ifråga för rekreation och friluftsliv inte begränsas mer än vad
som behövs. I båda dessa fall är tidsfaktorn säkerligen avgörande; Regler som
gäller under lång tid innebär givetvis i allmänhet en större olägenhet än regler
med mycket kort giltighetstid, och t.ex. ett tillträdesförbud till ett visst område
medför nog vanligen ett mindre avbräck i lant- eller skogsbruksverksamheten
under vinterhalvåret än under sommarhalvåret.
Apropå tidsfaktorn så bör slutligen några ord även sägas om det tidsmässiga
krav av lite annan karaktär som uppställs för föreskrifter till skydd för en plats
där någon har hittat ett fornfynd. Enligt bemyndigandet får nämligen sådana
som längst gälla till dess att platsen har undersökts av Riksantikvarieämbetet
eller av länsstyrelsen (KML 2 kap. 8 § jfr med 9 § 2 st. 2 men.). Lokala regler
till skydd för en fyndplats måste alltså upphävas så snart den är genomgången.
Förbehållet innebär emellertid också att det ställs upp en slags bortre tidsgräns
för normgivningsmakten i så måtto att när fyndplatsen väl har undersökts får
inte längre några föreskrifter beslutas för den. En central fråga, som har bäring
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på såväl upphävandetidpunkten som gränsen i tiden för nya föreskrifter, är därför när – mer exakt – som denna brytpunkt infaller; Är det då behörig personal
har gjort en första inspektion av fyndplatsen eller tvärtom först när en eventuell
arkeologisk undersökning har slutförts? Mellan dessa två punkter i tidsflödet
kan ju avsevärd tid förflyta. Som så många andra spörsmål kring möjligheten
att besluta lokala ordningsföreskrifter berördes inte heller denna angelägenhet
i motiven. Ändamålshänsyn talar emellertid för lagstiftarens intention måste
ha varit att reglerna ska kunna äga giltighet, och föreskriftsmakten stå till buds,
ända fram till dess att alla de undersökningar som föranletts av fyndet har slutförts. Om så inte vore fallet skulle ju eventuella senare antikvariska insatser
riskera att stå helt och hållet utan skydd.
5.4.2.3 Geografiskt tillämpningsområde
Länsstyrelsens befogenhet att meddela lokala ordningsföreskrifter med stöd
av kulturmiljölagen gäller, som sagts flera gånger förut (se t.ex. 5.3 och 5.4.1),
dels inom och i närheten av fornlämningsområden, dels på platser där fornfynd
har hittats. I förevarande avsnitt ska emellertid de närmare gränserna i rummet
för denna föreskriftsmakt analyseras.
Som synes är alltså normgivningsmakten för det första knuten till fornlämningsområden. Vad som utgör ett sådant framgår av KML 2 kap. 2 § 1 st., vari
det slås fast att ett dylikt består av själva fornlämningen och ett så stort område
på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara lämningen och ge
den tillräckligt med utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Det rör
sig med andra ord om en slags skyddszon runt fornlämningen, i vilken samma
restriktioner gäller som på den egentliga lämningen. Hur långt bort från denna
som skyddsområdet sträcker sig förefaller, enligt de knapphändiga uttalandena
i förarbetena därom, inte enbart bero på vad som erfordras för fornlämningens
omedelbara skydd mot skador, utan också på vad som är påkallat för att bevara
den i en miljö som är lämplig och som så långt det är möjligt korresponderar
med de ursprungliga förhållandena på platsen.606 I den juridiska litteraturen har
det sagda beskrivits så att den synliga delen av en fornlämning kan behöva ett
visst respektavstånd, inom vilket angelägenheter som stör upplevelsen av den
inte bör få förekomma.607 För lämningar som både har ett högt upplevelsevärde
och ligger i öppet landskap är fornlämningsområdet sålunda troligen tämligen
vidsträckt, medan t.ex. en oansenlig runsten i tät skogsterräng inte torde omges
av ett tillnärmelsevis lika stort skyddsområde.
606

Se SOU 1938:60 Betänkande med förslag till reviderad fornminneslagstiftning m.m., s. 30;
prop. 1942:8 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om fornminnen m.m.,
s. 37; Ds U 1987:9 Kulturminneslag. Sammanförd och bearbetad lagstiftning om kulturminnen,
s. 59 och prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 73.
607
Se Adlercreutz, Thomas, Kulturegendomsrätt. Med en kommentar till kulturminneslagen,
Fakta Info Direkt, Stockholm, 2001, s. 63.
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För att undanröja eventuella oklarheter om vilka mark- eller vattenområden
som i det enskilda fallet hör till en viss fornlämning, har länsstyrelsen tillagts
behörighet att genom ett särskilt beslut fastställa de exakta gränserna för ett
fornlämningsområde (KML 2 kap. 2 § 2–3 st.). Dessa märks då ut på ett kartblad som biläggs beslutet samt eventuell också i terrängen. Ansökan om sådan
s.k. gränsbestämning kan göras av vem som helst,608 men trots att möjligheten
infördes redan genom 1942 års fornminneslag har den hittills inte använts för
fler än några hundra av rikets drygt 280 000 fornlämningar.609 För det alldeles
övervägande antalet fornlämningar framgår fornlämningsområdets ytmässiga
utbredning således endast av de svävande rekvisiten i lagtexten. Det medför att
det de allra flesta gånger är svårt att med någorlunda säkerhet veta exakt var
och när ett fornlämningsområde är för handen. Så fann t.ex. regeringen i ett
avgörande från år 1994 att fyra i terrängen knappast iakttagbara boplatser från
stenåldern tillsammans gav upphov till ett kringliggande fornlämningsområde
om ungefär en kvadratkilometer.610
Att fastslå det geografiska område inom vilket lokala ordningsföreskrifter
med stöd av kulturmiljölagen får beslutas är emellertid ännu svårare. Som nyss
sades är nämligen föreskriftsmakten inte begränsad till fornlämningsområdet
som sådant, utan kan också tillgripas för att reglera förhållanden i närheten av
det. Det möjliga tillämpningsområdet uppenbarar sig sålunda först genom en
tvåstegsanalys, enligt vilken man initialt – så gott det nu går – klarlägger fornlämningsområdets utbredning och därefter utreder vilka omgivande ytor som
kan anses vara belägna i närheten av detta. Några hållpunkter till ledning för
hur långt detta senare område sträcker sig står vare sig att finna i förarbetena,
i praxis eller i den juridiska litteraturen. I motiven till kulturmiljölagens framhölls det emellertid allmänt att även om normgivningsmakten i och för sig
också omfattade den omgivande miljön, borde föreskrifterna ändå i första hand
begränsas till själva fornlämningsområdet. Vidare underströks det att reglerna
inte får ges ett större territoriellt tillämpningsområde än vad som verkligen är
motiverat.611 Alltför fjärran företeelser lär således i vart fall inte kunna regleras
med stöd av bemyndigandet.

608

Möjligheten ska inte förväxlas med fastighetsbestämning enligt 14 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988), som ju handlar om gränserna mellan olika fastigheter.
609
I förarbetena till 2014 års ändringar i kulturmiljölagen uppskattades det att gränsbestämning
av fornlämningsområden hade skett i omkring 200–300 fall, se SOU 2012:37 Kulturmiljöarbete
i en ny tid, s. 204. Enligt Riksantikvarieämbetets statistik för år 2015, redovisad på webbplatsen
www.raa.se, fanns per den 14 december samma år 283 102 fornlämningsområden registrerade
hos myndigheten. Gränsbestämning förefaller alltså enbart ha skett för omkring en promille av
alla fornlämningar i riket. Sådan har emellertid faktiskt, i vart fall vid ett tillfälle, varit föremål
för prövning i domstol, se Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2015-05-27 i mål nr 31123-14.
Avgörandet i sig är dock inte av intresse i detta sammanhang.
610
Se regeringsbeslut 1994-12-01, diarienr Ku93/2867/K.
611
Se prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 37 och s. 77.
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Såvitt sedan gäller lokala föreskrifter till skydd för platser där fornfynd har
påträffats, så är sådana enligt bemyndigandets lydelse i territoriellt hänseende
begränsade till ”platsen” för fyndet. I dessa fall ges sålunda inte någon möjlighet att, som beträffande fornlämningsområden, även låta föreskrifterna avse
det närliggande området. Hur stort mark- eller vattenområde utöver just själva
fyndpunkten – vilken ju kan begränsa sig till några få kvadratcentimeter – som
får anses tillhöra en fyndplats är oklart; Förarbetena ger ingen vägledning och
vare sig domstolarna eller den juridiska litteraturen har såvitt är känt befattat
sig med frågan. Möjligen är valet av ordet ”plats” i lagtexten tänkt att indikera
att det handlar om en mer begränsad yta än sådana ”områden” som det i övrigt
talas om i bemyndigandet, d.v.s. fornlämningsområden (se ovan), men det är
osäkert om denna terminologiska avvikelse verkligen är avsiktlig eller enbart
en följd av att bemyndigandet bygger på FML 15 §, i vilken det som tidigare
har visats refererades till ”platsen” för ett fornfynd (se 5.2.2).
Avslutningsvis ska en annan angelägenhet med geografiska förtecken tas
upp till behandling, nämligen den omständigheten att det i motiven framhölls
att lydelsen av bemyndigandet – som då talade om en fast fornlämning – förde
med sig att det bara kunde begagnas för att meddela lokala föreskrifter för en
viss bestämd fornlämning och inte generella regler för t.ex. alla fornlämningar
inom länet.612 Efter 2003 års ändringar kan detta knappast längre sägas framgå
av stadgandet. Tvärtom synes den omarbetade bemyndigandebestämmelsen, i
vilken substantivet ”område” numera används i pluralform, snarare indikera
på motsatsen. Saken berördes inte i förarbetena till ändringen. Mot bakgrund
av att någon ändring i eller utvidgning av länsstyrelsens föreskriftsmakt av allt
att döma inte var avsedd med revideringen (se 5.4.1), och att andemeningen
med bemyndigandet synes vara att ge länsstyrelsen rätt att meddela föreskrifter
som kan anpassas till de förhållanden som råder på varje enskild lämningsplats
(jfr 5.4.2.2), får det emellertid nog fortfarande anses förhålla sig så att reglerna
måste riktas mot en viss fornlämning. Så verkar läget också alltjämt uppfattas
i praktiken.613 Beträffande fornfyndsplatser så framgår det, nu som förr, direkt
av bemyndigandet att bestämmelserna måste avse en viss specifik plats.
En logisk följd av kravet på att de lokala ordningsföreskrifterna måste avse
en viss bestämd fornlämning eller en viss fyndplats är att länsstyrelsen enbart
kan meddela föreskrifter för sådana områden eller platser som är kända för
myndigheten vid tidpunkten för beslutet. Något skydd för eventuella ännu inte
upptäckta fornlämningar eller fornfynd lär alltså inte kunna tillskapas med stöd
av lagrummet ifråga. I denna riktning pekar även vissa uttalanden i anslutning
till ett äldre avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen, vilket handlade om en
612

Se prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 76 f.
Jfr t.ex. Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter (06FS 2010:67) till skydd för fornlämningen RAÄ-nr 37:1 Visingsö, Visingsborgs slottsruin, Jönköpings kommun och Länsstyrelsen
i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2007:113) om bl.a. dyknings- och ankringsförbud inom
vattenområde nordväst om Edesön, Dalarö, Haninge kommun.
613
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av länsstyrelsen meddelad generell fridlysning av varje sådan plats i länet där
fornfynd i framtiden anträffades. Frågan i målet var om en markägare hade
talerätt mot föreskrifterna (jfr 9.2). Domstolens majoritet ansåg så vara fallet,
men två justitieråd var skiljaktiga och anförde att de aktuella föreskrifterna
hade sådan räckvidd att de inte var förenliga med bemyndigandet i dåvarande
FML 15 § (jfr 5.2.2), som bara hade avseende på en viss plats för fynd. Enligt
minoriteten saknades det sålunda anledning att överhuvudtaget pröva frågan
om besvärsrätt (se RÅ 1982 2:76).

5.5

Sanktioner och tvångsmedel

5.5.1 Straff
Den som överträder lokala ordningsföreskrifter som har meddelats med stöd
av kulturmiljölagen kan dömas till böter (KML 2 kap. 21 b §). Straffansvaret
infördes år 2003 som ett modernare alternativ till den tidigare befogenheten för
länsstyrelsen att själv förena sina bestämmelser med ett lämpligt generellt vite
(jfr 5.2.3), men sin nuvarande dräkt fick stadgandet först år 2014 då det bröts
loss ur ett annat straffbud och placerades i ett eget lagrum. I samband därmed
utgick även fängelse som möjligt straff för brottet. Avsikten med det senare
changemanget var enligt motiven att anpassa den straffrättsliga regleringen till
Högsta domstolens uttalanden kring s.k. blankettstraffbud (se NJA 2005 s. 33,
jfr 2.3.6). Som ett annat sätt att komma till rätta med den konstitutionella problematiken hade det initialt övervägts att lyfta upp ordningsföreskrifterna på
förordningsnivå, men regeringen konstaterade att en sådan tingens ordning
vare sig skulle vara ändamålsenlig eller lämplig med hänsyn till bl.a. behovet
av flexibilitet i regelgivningen. Därtill förmodades den mildrade straffskalan
för överträdelser av lokala föreskrifter i praktiken inte medföra någon skillnad,
eftersom bötesstraff som huvudregel redan utgjorde den normala påföljden för
brott med böter eller fängelse i högst sex månader i straffskalan.614
Straffansvaret gäller både den som uppsåtligen och den som av oaktsamhet
överträder lokala ordningsföreskrifter. Några närmare överväganden kring de
subjektiva rekvisiten gjordes inte i motiven till bestämmelsen, vare sig då den
infördes i kulturmiljölagen eller när den senare lyftes över till ett eget lagrum.
Av motiven till ansvarsbestämmelsen om fornminnesbrott (KML 2 kap. 21 §),
vilken ursprungligen också innehöll de lindrigare förseelser som sedermera
kom att brytas ut och bilda KML 2 kap. 21 a och b §§ (se ovan), framgår det
emellertid att ett avgörande skäl till att även oaktsamhetsansvar infördes i det
straffbudet var att det i praktiken ofta hade visat sig vara svårt att styrka uppsåt
614

Se prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald, s. 51 ff.
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till sådant som skador på fornlämningar m.m.615 Möjligen är det således främst
omsorg om det allmännas bevissituation som ligger bakom utformningen av
den aktuella straffbestämmelsen.
Såvitt är känt har ansvar för överträdelser av lokala ordningsföreskrifter för
fornlämningsområden eller för fornfyndsplatser aldrig kommit under prövning
i domstol.616 Det aktuella straffstadgandet har inte heller ägnats någon närmare
uppmärksamhet i den juridiska litteraturen.617 Den språkliga avfattningen av
straffbudet framstår emellertid i sammanhanget som klar och tydlig, varför det
knappast finns skäl att befara att det i sig kommer att leda till några bekymmer
i rättstillämpningen.

5.5.2 Förverkande
I samband med en allmän uppstramning av fornminneslagstiftningen år 1991
infördes, vid sidan av skärpta straff för olovliga ingrepp i fornlämningar, också
vissa möjligheter att besluta om förverkande av egendom med koppling till
fornminnesbrottslighet.618 Bestämmelsen därom, KML 2 kap. 22 a §, medger
sedan en utvidgning år 2005 förverkande i tre situationer.619 För det första får
ett fornfynd som har varit föremål för brott enligt kapitlet, alltså KML 2 kap.,
liksom utbyte av sådant brott eller vad någon har tagit emot som ersättning i
samband därmed m.m., förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.
Undantag görs för sådana fynd som ändå ska tillfalla staten (jfr 5.3). För det
andra kan samma rättsverkan bli aktuell ifråga om sådan apparat som kan användas för att på elektronisk väg spåra upp metallföremål under markytan, s.k.
metallsökare, som begagnats vid brott enligt kapitlet. Slutligen, för det tredje,
får även annan egendom förklaras förverkad i vissa fall, nämligen om den har
615

Se prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 43 och prop. 1990/91:123 om fornminnesbrott
m.m., s. 11.
616
I ett avgörande från 2015 hänvisade i och för sig en tingsrätt i domslutet till KML 2 kap. 9 §
jfr med 21 b §. En genomläsning av skälen och den aktuella stämningsansökan ger emellertid
vid handen att domstolen nog rätteligen borde ha uppehållit sig vid KML 2 kap. 6 § jmf med
21 § 1 st. 2 p., eftersom den gärning som lades den tilltalade till last var att han hade skadat en
fornlämning och inte att han hade brutit mot en lokal ordningsföreskrift, se Luleå tingsrätts dom
2015-09-02 i mål nr B 654-15.
617
Den ende som har berört straffbudet är Thomas Adlercreutz, som i sin annars omfångsrika
kommentar till kulturmiljölagen nöjer sig med att konstatera att ”[b]estämmelsen infördes den
1 januari 2014 för att undvika ett eventuellt tolkningsproblem avseende s.k. blankettstraffbud”,
se Adlercreutz, Thomas, Kulturmiljölagen (1988:950), Karnov, kommentaren till 2 kap. 21 b §,
version 2018-07-01.
618
För ordningens skull kan det tilläggas att det faktiskt fanns en viss begränsad möjlighet till
förverkande redan tidigare, nämligen beträffande s.k. metallsökare som använts på vissa platser,
bl.a. inom Gotlands län (jfr FML 16 § 3 st. och dåvarande KML 2 kap. 21 § 3 st.).
619
Se prop. 1990/91:123 om fornminnesbrott m.m., s. 12 f. samt prop. 2004/05:135 Utökade
möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m., s. 102 f. och 180 f.
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använts eller har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt
kapitlet och ett förverkande behövs för att förebygga brott eller det finns andra
särskilda skäl till det.
Vad som får bli föremål för förverkande med stöd av bestämmelsen är alltså
i korthet fornfynd som har varit föremål för brott enligt KML 2 kap., inklusive
utbyte av brottet m.m., samt metallsökare och annan egendom som begagnats
som hjälpmedel vid brott mot samma kapitel. Intentionen med regleringen var
förvisso främst att få bukt med den vid tidpunkten tilltagande plundringen av
fornlämningar med hjälp av metallsökare och annan teknisk utrustning,620 men
som bestämmelsen är avfattad synes det inte finnas något som hindrar att den
tillämpas även vid förseelser mot lokala ordningsföreskrifter som har beslutats
med stöd av KML 2 kap. 9 §. Även i sådana fall är det ju fråga om brott enligt
KML 2 kap., mer precist enligt straffstadgandet i KML 2 kap. 21 b § (se 5.5.1).
Såväl praxis som juridisk litteratur tiger därom, men närmast till hands ligger
nog i så fall förverkande av sådant som t.ex. dykar- eller klättringsutrustning
samt eventuellt också enklare fortskaffningsmedel som upprepade gånger har
begagnats vid brott mot lokala regler, varför det är mer eller mindre nödvändigt
att ta hand om egendomen för att förebygga fortsatt brottslighet av samma slag.

5.5.3 Administrativa sanktioner och tvångsmedel
Som tidigare har visats (se 3.7.3 och 4.5.3) innehåller både ordningslagen och
miljöbalken, förutom straffbestämmelser, också ett knippe med administrativa
maktbefogenheter. Sådana saknas helt i regelverket runt fornminnen. Vare sig
länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet har befogenhet att besluta om förbud
eller förelägganden mot den som inte rättar sig efter fornminneslagstiftningen
och några möjligheter för myndigheterna ifråga att t.ex. tvångsvis genomdriva
sina beslut eller att låta utföra åtgärder på den felandes bekostnad stadgas inte
heller. Som enda remedium när en felande inte frivilligt följer myndigheternas
beslut hänvisas till s.k. särskild handräckning genom Kronofogdemyndigheten
försorg i enlighet med bestämmelserna i lagen om betalningsföreläggande och
handräckning (KML 2 kap. 22 §), d.v.s. till i princip samma möjlighet som står
till buds för enskild vid t.ex. en besittningsrubbning eller någon annan olovlig
åtgärd med hans eller hennes egendom.621
Frånvaron av egna tillsyns- och ingripandemöjligheter för länsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet berördes inte i motiven till kulturmiljölagen, utan däri
förklarades bara kort att systemet i fornminneslagen med möjlighet att begära
handräckning av kronofogden skulle föras över till den nya lagen.622 Inte heller
i förarbetena till fornminneslagen, varigenom hänvisningen till kronofogden i
verkställighetsfrågor infördes, övervägdes det, som det får förstås, att ge myn620

Se prop. 1990/91:123 om fornminnesbrott m.m., s. 7 f.
Jfr 4 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning.
622
Se prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 84.
621
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digheterna behörighet att själva ombesörja den saken. En möjlig förklaring till
denna tingens ordning skulle förstås kunna vara att det helt enkelt inte har ansetts behövligt med administrativa befogenheter för länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet i ämnet, t.ex. därför att det samrådsförfarande som sedan länge
har föreskrivits i fornminneslagstiftningen (jfr FML 8 § och KML 2 kap. 10 §)
redan ger myndigheterna goda möjligheter att kommunicera sina ståndpunkter
i olika angelägenheter med presumtiva felande och således förebygga framtida
överträdelser av lagens bud.
Apropå administrativa sanktioner bör avslutningsvis noteras att det alltjämt
finns lokala föreskrifter om ordningen vid fornminnen som hotar med ett visst
vite för den som överträder bestämmelserna.623 Dylika generella viten fick ju
ställas upp ända fram till 2003 års lagändringar (se 5.2.3 och 5.4.1) och många
författningar har synbarligen ännu inte reviderats i det avseendet. Som tidigare
nämnts (se 3.7.3) så innebär en kollision mellan straff och vite enligt allmänna
straffrättsliga principer att vite inte får utdömas. Eftersom överträdelser av ordningsföreskrifter numera även är straffbelagda (se 5.5.1), torde vitestadganden
av nämnda slag, meddelade med stöd av kulturmiljölagen i dess äldre lydelse,
alltså inte längre få läggas till grund för påförande av vite (jfr dock 7.4.2).

5.6

Sammanfattning

Kulturmiljölagen ger länsstyrelsen möjlighet att besluta lokala föreskrifter om
ordningen kring vissa fornminnen, närmare bestämt dels inom och i närheten
av fornlämningsområden, dels på sådana platser där ett fornfynd har påträffats.
Befogenheten har sitt ursprung i två förordningar från 1800-talet, genom vilka
styrelsen fick rätt att meddela fridlysningar och att uppställa generella viten till
skydd för fornlämningar, och i 1942 års fornminneslag, genom vilken myndigheten tillades behörighet att tillfälligt fridlysa fornfyndsplatser. Efterhand kom
dessa två bemyndiganden att sammansmälta till ett, KML 2 kap. 9 §.
Vad som får regleras med stöd av bemyndigandet är ”vad allmänheten skall
iaktta” inom området eller på platsen ifråga. För fornlämningsområden så innebär det ordningsföreskrifter till skydd mot skador och för att värna områdets
frid och värdighet, medan det för fornfyndsplatser främst torde handla om begränsningar i tillträdet. Det uppställs inte något generellt krav på att de lokala
föreskrifterna ska vara behövliga eller tillgodose något speciellt syfte, men när
det gäller regler för fyndplatser så krävs det att dessa inte för med sig väsentlig
olägenhet för någon, troligen i första rummet markägaren.
Det möjliga geografiska tillämpningsområdet för lokala ordningsföreskrifter med stöd av kulturmiljölagen är högst otydligt. Såvitt gäller fornlämnings623

Se t.ex. Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2002:597) om ankringsförbud i
del av Kuggmarssund, Nämdö socken, Värmdö kommun, i vilka det uppställs ett generellt vite
om 10 000 kronor för den som överträder förbudet.
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områden så råder det både osäkerhet om hur långt från fornlämningen som ett
sådant sträcker sig och kring vilka utanförliggande mark- eller vattenområden
som i sin tur är belägna i närheten av området. Och när det sedan kommer till
fornfyndsplatser så är det visserligen uppenbart att normgivningsrätten måste
avse ett större område än just själva fyndpunkten, men hur stort är oklart.
Efterlevnaden av ordningsföreskrifterna är primärt avsedd att säkerställas
genom hot om straff, vilket kan komma att aktualiseras både vid uppsåtlig och
vid oaktsam överträdelse. Det finns emellertid också möjlighet till förverkande
av egendom som använts i strid med lokala ordningsföreskrifter eller som varit
hjälpmedel vid brott mot sådana. Däremot förfogar vare sig länsstyrelsen eller
den ansvariga centralmyndigheten Riksantikvarieämbetet över några som helst
administrativa påtryckningsmedel för att tvinga fram en åtlydnad av reglerna;
Vid behov av tvångsvisa ingripanden får myndigheterna istället vända sig till
Kronofogdemyndigheten med en begäran om handräckning.
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6

Ordningen på flygplatser

6.1

Inledning

Det femte och sista normgivningsbemyndigandet som ska rannsakas i denna
framställning rör ordningen på flygplatser. Den aktuella grundbestämmelsen
finns i luftfartslagen och öppnar för att ge den myndighet som regeringen utser
befogenhet att meddela lokala föreskrifter om ordningen på flygplatser och på
andra anläggningar för luftfarten (LL 6 kap. 16 §). Regeringen har därvid utsett
Transportstyrelsen och tillagt den rätt att besluta vissa sådana regler, nämligen
kring ordningen på flygplatser (LF 6 kap. 16 §). Inledningsvis, i kapitlets andra
avsnitt, kartläggs det historiska ursprunget till denna föreskriftsmakt liksom
dess utveckling fram till idag. Med det som dekor presenteras och analyseras
sedan, i det tredje avsnittet, bemyndigandet att meddela lokala föreskrifter om
ordningen på flygplatser.
I det fjärde och, bortsett från sammanfattningen, avslutande avsnittet läggs
det under lupp vilka eventuella rättsliga sanktioner och tvångsmedel som har
knutits till lokala ordningsföreskrifter av det ifrågavarande slaget för att se till
att adressaterna verkligen rättar sig efter dem.

6.2

Föreskriftsmaktens framväxt

6.2.1 1957 års luftfartslag
Till skillnad från föreskrifter om ordningen på offentlig plats, inom skyddade
naturområden och invid fornlämningar kan regler om ordningen på flygplatser
inte härledas särskilt långt tillbaka i tiden. Anledningen till det är givetvis att
permanenta start- och landningsplatser för flygplan i princip inte existerade
förrän någon linjetrafik att tala om kom igång i slutet av 1910-talet. Därtill var
det inledningsvis fråga om mycket blygsamma anläggningar, t.ex. bryggor till
sjöflygplanen, varför det knappast är förvånande att förhållandena på marknivå inte ägnades någon uppmärksamhet alls i eller inför den första svenska
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luftfartsregleringen, förordningen (1922:383) om luftfart.624 Att störningar av
ordningen på flygplatser inte var ett okänt fenomen ens i flygets barndom låter
sig emellertid anas av en några år därefter beslutad tillämpningskungörelse,
kungörelsen (1928:85) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av luftfartsförordningen. Genom denna ålades nämligen all personal som var anställd
på en flygplats att sörja för upprätthållande av ordning och säkerhet inom flygplatsens område samt gavs rätt att avlägsna eller omhänderta den som trots allt
störde ordningen där.
Till följd av stora tekniska och organisatoriska framsteg inom luftfarten under bl.a. andra världskriget kom regelverket som omgärdade trafikflyget snart
att framstå som förlegat, och år 1945 tillsattes därför en utredning med uppdrag göra en översyn av det. I sitt slutbetänkande förordade utredningen att
bestämmelserna i 1922 års luftfartsförordning skulle ersättas av en ny och mer
tidsenlig författning i lagform.625 På grundval av utredningens föreslag antogs
några år senare luftfartslagen (1957:297) [cit. ÄLL].626 Med undantag av en
liknande regel som i 1928 års tillämpningskungörelse om att all personal vid
en flygplats skulle medverka i upprätthållandet av ordningen och säkerheten,
kom emellertid inte heller den nya lagen att innehålla några bestämmelser om
ordningen på flygplatser. I en senare kungörelse med tillämpningsföreskrifter
till lagen, luftfartskungörelsen (1961:558) [cit. LK], överläts det istället till den
dåvarande centrala myndigheten Luftfartsstyrelsen att besluta kring den saken.
Stadgandet fanns i LK 59 § och hade följande lydelse:
”Föreskrifter om tillträde till allmän flygplats och om upprätthållande av ordningen därstädes utfärdas av luftfartsstyrelsen. För viss flygplats avsedda föreskrifter skola utfärdas efter samråd med länsstyrelsen.”

Bakgrunden till bemyndigandet är höljd i dunkel. Någon motsvarighet till det
fanns ju, som ovan påvisats, inte i den äldre luftfartslagstiftningen och frågan
om ordningen på flygplatserna berördes inte i förarbetena till luftfartslagen.
Den synes inte heller ha lyfts fram av någon av remissinstanserna. En möjlig
förklaring till dess lansering skulle emellertid kunna vara den då nyligen ikraftträdda allmänna ordningsstadgan och det utredningsarbete som hade föregått
den (jfr 3.2.2), men denna eventuella koppling är osäker. I samband med en
624

Jfr prop. 1922:127 Förslag till förordning om luftfart samt Lufttrafikkommittén, Betänkande
och förslag angående reguljär lufttrafik och åtgärder från statens sida för dess främjande, Stockholm, 1921. Den allra första författningen som berörde luftfartsområdet var egentligen, kan det
noteras, lagen (1914:182) angående förbud mot lufttrafik över svenskt område, men den mycket
kortfattade lagen – som tillkom i anledning av första världskrigets utbrott samma år – reglerade
bara en enda angelägenhet, nämligen just tillträdet till svenskt luftrum.
625
Se SOU 1955:42 Luftfartslag, s. 41 f.
626
Se prop. 1957:69 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till luftfartslag m.m.,
s. 31 f. För en närmare genomgång av utformningen av och bakgrunden till 1959 års luftfartslag,
se Sundberg, Jacob, Luftfartslagstiftningen i norden, Institutet för offentlig och internationell
rätt, Skrifter till minnet av Halvar G.F. Sundberg, Stockholm, 1978, s. 67 ff.
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förvaltningsreform år 1966 justerades lydelsen på så sätt att Luftfartsverket,
som hade övertagit Luftfartsstyrelsens tidigare uppgifter, istället angavs som
bemyndigandets adressat.
Ett stycke in på 1970-talet kom luftfartsbestämmelserna återigen att framstå
som föråldrade, varför regeringen tillsatte en ny utredning med uppdrag att se
över dem. Utredningen föreslog i sitt slutbetänkande att 1957 års luftfartslag
skulle omarbetas i såväl språkligt som i materiellt hänseende. En ändring som
därvidlag rekommenderades var att det i lagen skulle tas in ett allmänt hållet
bemyndigande som, framförallt av besparingsskäl, i ännu större utsträckning
än tidigare gav regeringen möjlighet att delegera vidare sin föreskriftsrätt till
Luftfartsverket.627 Utredningsförslaget ledde fram till att det år 1987 togs in ett
nytt stadgande i luftfartslagen, vilket gav regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämde möjlighet att besluta de ytterligare föreskrifter om skydd
för liv, personlig säkerhet eller hälsa eller trafik som behövdes i de avseenden
som behandlades i lagen (ÄLL 14 kap. 3 §).628
Till följd av revideringen av luftfartslagen beslutade regeringen också en ny
författning med tillämpningsbestämmelser, luftfartsförordningen (1986:171)
[cit. ÄLF]. Liksom i dess föregångare togs det därvid in en bestämmelse som
gav Luftfartsverket befogenhet att meddela föreskrifter om ordningen på rikets
flygplatser. Stadgandet placerades i ÄLF 57 § och löd:
”Luftfartsverket utfärdar föreskrifter om tillträde till allmänna flygplatser och
om upprätthållande av ordningen där. Föreskrifter som gäller en viss flygplats
utfärdas efter samråd med länsstyrelsen.”

Som synes svarade bemyndigandet i förordningen i allt väsentligt mot det som
tidigare hade funnits i 1961 års luftfartskungörelse. Förmodligen, även om
inget angavs därom, ansågs emellertid den nya bemyndigandebestämmelsen
nu vila på det likaledes nya allmänna bemyndigandet i luftfartslagen i fråga
om skydd för liv och säkerhet m.m. I så måtto passade den betydligt bättre in
i det konstitutionella system som hade inrättats genom 1974 års regeringsform
än sin föregångare, vilken hade beslutats av Kunglig Majestät i enlighet med
1809 års regeringsform (jfr 2.3.1 och 2.3.3).

6.2.2 2010 års luftfartslag
Redan under decenniet efter 1987 års ändringar genomgick den svenska civila
luftfarten stora förändringar, inte minst till följd av att det svenska inrikesflyget
avreglerades i början av 1990-talet och Sverige anslöt sig till Europeiska unionen år 1995 (se 2.4.1.1). År 1996 tillsattes det därför ännu en gång en utredning för att göra en översyn av luftfartslagstiftningen. Dess huvuduppdrag var
627
628

Se Ds K 1981:12 Reviderad luftfartslagstiftning, s. 1 f. och s. 169.
Se prop. 1984/85:212 om ändring i luftfartslagen (1957:297) m.m., s. 62 och s. 174 ff.
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att modernisera regleringen, men i direktiven angav regeringen att utredningen
också skulle se över rätten att utfärda ordnings- och säkerhetsföreskrifter för
flygplatser.629 Upprinnelsen till deluppdraget att undersöka den aktuella normgivningsmakten, vilken i tidigare lagstiftningsärenden hade ägnats synnerligen
ringa uppmärksamhet, var sannolikt en skrivelse som Luftfartsverket några år
dessförinnan hade sänt till regeringen. I den pekade nämligen verket på en rad
av problem som det hade uppmärksammat vid sin tillämpning av regelverket,
däribland just att det rådde osäkerhet ifråga om vilka ordningsföreskrifter som
kunde beslutas med stöd av bemyndigandet i luftfartsförordningen.630
I sitt slutbetänkande förordade Lufträttsutredningen, som den kallade sig,
omfattande ändringar i luftfartsregleringen, bl.a. att den tidigare uppdelningen
mellan allmänna och enskilda flygplatser skulle utmönstras och ersättas med
gemensamma regler för alla flygplatser. Även beträffande ordningen föreslogs
det att samma system skulle gälla oavsett flygplatsens storlek eller ägarförhållanden. Så hade förut inte fullt ut varit fallet.631 Dessutom skulle det bli möjligt
att reglera ordningen inte bara på flygplatser utan också på andra anläggningar
för luftfarten. För att de lokala föreskrifternas innehåll skulle kunna avpassas
till flygplatsernas olika behov och de regionala förhållandena tillråddes vidare
att länsstyrelsen, och inte Luftfartsverket, fortsättningsvis skulle meddela ordningsbestämmelserna; Som ett ytterligare skäl anfördes att länsstyrelsen redan
sedan tidigare hade liknande uppgifter enligt ordningslagen. Slutligen ansåg
utredningen att befogenheten att meddela lokala ordningsföreskrifter av konstitutionella skäl borde framgå av ett explicit bemyndigande i den nya lagen
(jfr 6.2.1).632 Betänkandet remissbehandlades med överlag positiva omdömen
men kom, bl.a. i anledning av senare beslutade EU-regler på luftfartsområdet,
inte att leda till några omedelbara lagstiftningsåtgärder.633
År 2005 genomfördes en ny förvaltningsreform på luftfartsområdet, vilken
bl.a. innebar att många av Luftfartsverkets myndighetsuppgifter flyttades till
Luftfartsstyrelsen.634 Omdaningen föranledde några, i huvudsak redaktionella,
följdändringar i bl.a. luftfartslagen och luftfartsförordningen. I samband med
dessa passade emellertid regeringen på att också justera subbemyndigandet i
förordningen så att det därefter erhöll följande avfattning:
”Luftfartsstyrelsen utfärdar föreskrifter om tillträde till allmänna flygplatser
och om upprätthållande av ordningen där. Länsstyrelsen utfärdar föreskrifter
som gäller en viss flygplats efter samråd med flygplatsen.”
629

Se dir. 1996:32 Översyn av luftfartslagstiftningen s. 1 f.
Se Luftfartsverkets skrivelse 1994-12-22 till regeringen, rubricerad ”Förslag till översyn av
luftfarslagstiftningen”, diarienr Js 9412-432-0106.
631
Bemyndigandet i 1986 års luftfartsförordning avsåg bara allmänna flygplatser samt s.k. godkända enskilda flygplatser (se ÄLF 57 § jfr med 60–61 §§).
632
Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag, s. 43, s. 84, s. 165 f., s. 225 f. och s. 239 ff.
633
Se prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar, s. 118 och s. 401.
634
Se prop. 2004/05:10 En ny luftfartsmyndighet – lagstiftning, s. 1 ff.
630
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Som synes innebar omstöpningen att även länsstyrelsen fick makt att meddela
föreskrifter om ordningen på flygplatser. Regeringen gick dock inte fullt så
långt som Lufträttsutredningen hade förordat och tillade länsstyrelsen ensam
normgivningsmakt, utan stannade uppenbarligen vid en slags hybridlösning
där både Luftfartsstyrelsen och länsstyrelsen samtidigt erhöll sådan. Den förordningstekniska konstruktionen är inte lättolkad, men förefaller ha inneburit
att den centrala luftfartsmyndigheten behöll sin befogenhet att meddela regler
på de större, allmänna flygplatserna medan länsstyrelsen, å sin sida, fick rätt
att reglera ordningen på en specifik flygplats i det egna länet. I det senare fallet
skulle dock bestämmelserna i så fall beslutas i samråd med flygplatsen ifråga.
I praktiken förefaller bemyndigandet enbart ha begagnats av länsstyrelsen.635
Några år senare gjordes det återigen ett changemang i myndighetsstrukturen
på luftfartsområdet, vilket bl.a. innebar att Transportstyrelsen tog över alla de
myndighetsuppgifter som Luftfartsstyrelsen hade haft.636 I förbindelse med det
ändrades bemyndigandet i luftfartsförordningen ännu en gång, men bara på så
sätt att ordet ”Luftfartsstyrelsen” byttes ut mot ”Transportstyrelsen”.
Det behov av en ny lagstiftning som Lufträttsutredningen hade identifierat
kvarstod emellertid. År 2007 arbetades det därför inom Näringsdepartementet
fram en promemoria, i vilken utredningens betänkande från år 1999 sågs över
och uppdaterades i den mån det bedömdes vara erforderligt.637 Promemorian
lades till grund för en proposition och år 2010 trädde den nya luftfartslagen i
kraft.638 I samband därmed beslutade regeringen även en ny luftfartsförordning
(2010:770) [cit. LF].

6.3

Bemyndigandet att reglera ordningen på
flygplatser m.m.

6.3.1 Allmänt
Som ovan har sagts så ger luftfartslagstiftningen Transportstyrelsen möjlighet
att meddela lokala föreskrifter om ordningen på flygplatser. Grundstadgandet
därom finns i LL 6 kap. 16 §, vars andra stycke har följande avfattning:
”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om tillträde till flygplatser och andra anläggningar för luftfarten och om ordningen där.”
635

En genomsökning av samtliga föreskrifter i Luftfartsstyrelsens författningssamling beslutade
mellan åren 2005–2008, d.v.s. under den tid då styrelsen var bemyndigad att meddela ordningsföreskrifter, ger vid handen att den inte i något fall använde sig av den tilldelade kompetensen.
636
Se prop. 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet, s. 1 ff.
637
Se Ds 2007:36 Ny luftfartslag – supplement, s. 1 ff. och s. 185 f.
638
Se prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar, s. 118.
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I det stycke som föregår bemyndigandet föreskrivs ett generellt förbud mot att
beträda vissa känsliga delar av en flygplats och i det följande, och sista, stycket
i lagrummet ges vissa befattningshavare vid en flygplats befogenhet att bl.a.
avvisa den som obehörigen uppehåller sig där eller som stör ordningen eller
äventyrar flygsäkerheten eller luftfartsskyddet (jfr 6.2.1).
Bemyndigandebestämmelsen kom till i samband med att den nya luftfartslagen infördes år 2010, men har sina rötter i det förslag till ny lagstiftning på
luftfartsområdet som Lufträttsutredningen hade avlämnat drygt ett decennium
tidigare (jfr 6.2.2). I denna sin allra första skepnad omfattade det föreslagna
bemyndigandet enbart regler om ordningen på flygplatser och inte, till skillnad
från det dåvarande bemyndigandet i 1986 års luftfartsförordning, även tillträde
till dessa. Utredningen hade nämligen kommit till slutsatsen att det inte längre
fanns något behov av en särskild myndighetsprövning kring vilka områden på
en flygplats som allmänheten borde få tillträde till; Det ansågs helt och hållet
vara flygplatshållarens sak att avgöra det.639
Med anledning av terrordåden i USA år 2001 förändrades emellertid synen
på behovet av skyddsåtgärder, och under de följande åren infördes det en rad
nya regelverk i syfte att förebygga eller förhindra hot mot den civila luftfartens
säkerhet.640 Eftersom också frågan om vilka områden på en flygplats som borde
stå öppna för allmänheten kunde ha viss betydelse i det sammanhanget, ansågs
det vid tidpunkten för 2007 års departementspromemoria (jfr 6.2.2) motiverat
att behålla möjligheten att besluta bestämmelser kring tillträde till flygplatser.
Arbetsgruppen bakom promemorian omformulerade därför det av utredningen
föreslagna bemyndigandet så att det därefter både avsåg ordningen på och tillträde till flygplatser.641 Den justerade avfattningen upprepades sedan nära nog
ordagrant i den efterföljande propositionen.642 Någon närmare diskussion kring
bemyndigandet i sig fördes emellertid vare sig av gruppen bakom 2007 års
departementspromemoria eller av regeringen.
Bemyndigandet i luftfartslagen kompletteras av ett subbemyndigande i luftfartsförordningen. Stadgandet, som stringent nog finns i LF 6 kap. 16 §, lyder:
”Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillträde till flygplatser och om
ordningen där. Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om tillträde till en viss
flygplats efter samråd med flygplatsen.
I föreskrifter enligt första stycket ska det område där föreskrifterna ska gälla
anges.”
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Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag, s. 239 ff.
Se t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december
2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten samt den anslutande
nationella författningen, lagen (2004:1100) om luftfartsskydd.
641
Se Ds 2007:36 Ny luftfartslag – supplement, s. 41, s. 237 f. och s. 308.
642
Se prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar, s. 27 f. Närmare bestämt var den enda skillnaden mellan förslaget i promemorian och i propositionen att ordet ”meddelar” i den senare hade bytts ut
mot frasen ”får meddela”.
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Som synes har regeringen enbart överlämnat till Transportstyrelsen respektive
länsstyrelsen att reglera förhållandena på flygplatser och alltså inte, vilket vore
fullt möjligt (se ovan), också ifråga om andra anläggningar för luftfarten. Det
ger upphov till vissa komplikationer, men dessa tas upp och analyseras i detalj
i det stundande avsnittet om föreskriftsmaktens tillämpningsområde i rummet
nedan (se 6.3.2.3), varför inte mer ska sägas om det här.
En angelägenhet som däremot ska uppmärksammas redan i detta sammanhang är att regeringen i den nuvarande luftfartsförordningen alltså har frångått
den tidigare tudelningen av normgivningsmakten i ordningsfrågor mellan å
ena sidan den centrala luftfartsmyndigheten och å andra sidan länsstyrelsen i
det län där flygplatsen är belägen; Numera lämnas befogenheten att meddela
ordningsföreskrifter bara vidare till Transportstyrelsen, medan länsstyrelsens
föreskriftsrätt i materiellt hänseende har begränsats till regler om tillträde till
en flygplats. Det är följaktligen delvis fråga om en återgång till den ordning
som gällde före år 2005 (jfr 6.2.2). Skälen till omfördelningen är inte kända,
men det kan åtminstone konstateras att regeringen därmed har gått i en annan
riktning än vad som förordades i förarbetena till luftfartslagen. Lufträttsutredningen rekommenderade ju, som tidigare har visats (se 6.2.2), att det helt skulle
lämnas över till länsstyrelsen att besluta ordningsföreskrifter och i 2007 års
departementspromemoria föreslogs att den då rådande uppdelningen mellan
Luftfartsstyrelsen och länsstyrelsen skulle bestå.643
Möjligen rör det sig om ett olycksfall i förordningsarbetet. Helt uppenbart
är i alla fall att Transportstyrelsen inte var med på noterna; Styrelsen har hittills
inte begagnat sig av sin befogenhet att besluta lokala ordningsföreskrifter i ett
enda fall och i en skrivelse till regeringen år 2015 förklarade den sig inte heller
ha för avsikt att framledes göra det, eftersom den ansåg att ordningshållning
på flygplatser låg utanför det samhällsuppdrag som myndigheten hade erhållit
av regeringen. Transportstyrelsen förordade därför att ansvaret för att reglera
ordningen på flygplatser borde återgå till länsstyrelsen.644
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Se Ds 2007:36 Ny luftfartslag – supplement, s. 81.
Se Transportstyrelsens skrivelse 2015-02-20 till regeringen, rubricerad ”Förslag från Swedavia om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)”, diarienr TSL 2015-462. Förslaget har ännu
i november 2018 inte lett till någon ändring i bemyndigandet, men under sommaren 2018 sände
regeringen ut ett förslag därom på remiss. Enligt missivet föreslås LF 6 kap. 16 § 2 men. erhålla
följande avfattning ”Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om tillträde till och om ordningen
på en viss flygplats efter samråd med flygplatsen.”, se regeringens skrivelse 2018-07-02 till
länsstyrelserna m.fl., rubricerad ”Remiss av förslag till ändring av 6 kap. 16 § luftfartsförordningen (2010:770)”, diarienr N2013/05342/MRT.
644

195

6.3.2 Bemyndigandets ram
6.3.2.1 Ämne
När det till att börja med gäller vilket eller vilka ämnen som får normeras med
stöd av bemyndigandet, så anges det i LL 6 kap. 16 § att det ska vara fråga om
regler kring ”ordningen” på flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten.
Avsikten med stadgandet är, enligt förarbetena, att den berörda myndigheten
(jfr 6.3.1) ska ha möjlighet att meddela alla de ordningsföreskrifter som behövs
för att verksamheten vid en flygplats ska fungera på ett tillfredsställande sätt.
Några exempel på företeelser som kunde tänkas bli föremål för reglering med
stöd av bemyndigandet lämnades därvid inte, men som en illustration av vad
som dittills typiskt sett hade normerats genom lokala ordningsföreskrifter lyfte
Lufträttsutredningen (jfr 6.2.2) fram alkoholförtäring, störande uppträdande,
nedskräpning, anordnande av allmänna sammankomster och demonstrationer,
taxitrafik, utdelning av reklam, brandskydd, nödutrymning, försäljning samt
skyldighet att inneha körtillstånd och iaktta trafikregler inom sådana områden
dit det krävs särskild behörighet för tillträde. Som dess fortsatta diskussion får
förstås tog utredningen för givet att dylika angelägenheter också i framtiden
skulle vara möjliga att reglera i ordningsföreskrifter.645
En utblick över den praktiska tillämpningen av lagrummet ger vid handen
att lokala ordningsföreskrifter för flygplatser därutöver också har tillgripits för
att normera sådant som övernattning i fordon,646 hasardspel,647 fotografering
och filmproduktion,648 rökning,649 erläggande av parkeringsavgift,650 utdelning
av flygblad,651 användning av plats eller anordning som inte är avsedd för det
som viloplats,652 parkering,653 skyldighet att på fråga uppge ändamålet med sin
645

Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag, s. 239 ff.
Se 5 § Länsstyrelsen i Västernorrlands läns föreskrifter (22FS 2008:16) om ordningsföreskrifter för yrkesmässig taxitrafik vid Sundsvall Härnösand Airport.
647
Se 16 § Länsstyrelsen i Gotlands läns föreskrifter (09FS 2006:12) ordningsföreskrifter avseende yrkesmässig taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490), gällande Visby flygplatsområde,
Gotlands kommun.
648
Se 14 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:216) om ordningsföreskrifter för Stockholm Bromma flygplats, Stockholms kommun.
649
Se 15 § Länsstyrelsen i Gotlands läns föreskrifter (09FS 2006:12) ordningsföreskrifter avseende yrkesmässig taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490), gällande Visby flygplatsområde,
Gotlands kommun.
650
Se 6 § Länsstyrelsen i Västernorrlands läns föreskrifter (22FS 2008:16) om ordningsföreskrifter för yrkesmässig taxitrafik vid Sundsvall Härnösand Airport.
651
Se 13 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:216) om ordningsföreskrifter för Stockholm Bromma flygplats, Stockholms kommun.
652
Se 9 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:217) om ordningsföreskrifter
för Stockholm Arlanda Airport, Sigtuna kommun.
653
Se 13 § Länsstyrelsen i Södermanlands läns föreskrifter (04FS 2010:769) om ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats, Nyköpings kommun.
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vistelse på platsen654 sökande efter presumtiva taxikunder,655 medförande av
djur,656 affischering,657 användning av signalhorn,658 skyldighet att kunna styrka
sin ålder659 samt innehav av explosiva eller pyrotekniska varor.660 Det bör emellertid noteras att samtliga nu nämnda föreskrifter är beslutade med stöd det
tidigare bemyndigandet i 1986 års luftfartsförordning och alltså inte med stöd
av 2010 års luftfartslag (jfr 6.2.1 och 6.3.1).661
Till sist måste en egendomlig ordvändning ägnas några rader, nämligen den
att det i bemyndigandebestämmelsen uppställs ett krav på att det ska vara fråga
om ytterligare föreskrifter om tillträde till flygplatser eller andra anläggningar
för luftfarten och om ordningen där. Den begränsningen är förvisso helt stringent i såväl grammatiskt som systematiskt hänseende när det gäller regler om
tillträde till flygplatser, eftersom det i stycket före stadgas grundbestämmelser
därom (se 6.3.1). Såvitt gäller lokala ordningsföreskrifter så bli det däremot
märkligt att föreskriva ett sådant krav, med tanke på att luftfartslagen faktiskt
inte innehåller några regler om ordningen. Vad som varit lagstiftarens avsikt
med det inskjutna ordet framgår inte av förarbetena. Det kan emellertid konstateras att begränsningen inte fanns med i Lufträttsutredningens lagförslag,
utan lades till först i 2007 års promemoria då bemyndigandet utvidgades även
till tillträdesfrågor (jfr 6.2.2). Möjligen ska stadgandet sålunda förstås som så
att kravet på att det ska handla om ytterligare föreskrifter bara gäller regler om
tillträde och inte ordningsbestämmelser. En dylik tolkning ryms dock bara med
viss välvilja inom bemyndigandets lydelse.
6.3.2.2 Syfte
Vid sidan av att det, som nyss nämndes (se 6.3.2.1), måste vara fråga om regler
som angår ordningen på flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten, så
ställs det i LL 6 kap. 16 § – till skillnad från i bemyndigandena i ordningslagen
och miljöbalken (se 3.3.2.2, 3.4.2.2 och 4.4.2.2) men i likhet med i stadgandet
654

Se 5 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:217) om ordningsföreskrifter
för Stockholm Arlanda Airport, Sigtuna kommun.
655
Se 5 § Länsstyrelsen i Västernorrlands läns föreskrifter (22FS 2008:16) om ordningsföreskrifter för yrkesmässig taxitrafik vid Sundsvall Härnösand Airport.
656
Se 17 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:216) om ordningsföreskrifter för Stockholm Bromma flygplats, Stockholms kommun.
657
Se 13 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:216) om ordningsföreskrifter för Stockholm Bromma flygplats, Stockholms kommun.
658
Se 5 § Länsstyrelsen i Västernorrlands läns föreskrifter (22FS 2008:16) om ordningsföreskrifter för yrkesmässig taxitrafik vid Sundsvall Härnösand Airport.
659
Se 18 § Länsstyrelsen i Gotlands läns föreskrifter (09FS 2006:13) om ordningsföreskrifter
för Visby flygplatsområde, Gotlands kommun.
660
Se 6 § Länsstyrelsen i Västernorrlands läns föreskrifter (22FS 2008:15) om ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats.
661
Enligt övergångsbestämmelserna till luftfartsförordningen gäller dessa fortfarande enligt sitt
innehåll (LF öb 2 p., se vidare 7.4.1).
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i kulturmiljölagen (se 5.4.2.2) – inte upp något uttryckligt krav på att de lokala
ordningsbestämmelserna ska behövas, t.ex. med hänsyn till något visst syfte.
Så gjordes inte heller i bemyndigandets föregångare i 1986 års luftfartsförordning och i 1961 års luftfartskungörelse (se 6.2.1 och 6.2.2). Som visades i förra
avsnittet var emellertid avsikten med att behålla befogenheten att meddela ordningsföreskrifter i 2010 års luftfartslag att ge de lägre samhällsorganen rätt att
besluta de regler som behövdes för att flygplatsverksamheten skulle fungera
på ett tillfredsställande sätt. I det utkast till en ny luftfartsförordning som Lufträttsutredningen bifogade till i sitt slutbetänkande så togs det följaktligen också
– synbarligen med OL 3 kap. 10 § 1 st. som förebild (jfr 3.4.1) – in ett krav i
det rekommenderade subbemyndigandet om att lokala föreskrifter skulle vara
behövliga ”med hänsyn till den verksamhet som bedrivs vid flygplatsen eller
anläggningen.”662 Under de omarbetningar av utredningens författningsförslag
som skedde inför 2007 års departementspromemoria (se 6.2.2) togs kravet bort
ur förordningstexten,663 men inget pekar mot att en utvidgning av föreskriftsmakten var avsedd därmed.
Med hänsyn till det sagda får det hållas för troligt att syftet med ordningsföreskrifter för flygplatser och andra luftfartsanläggningar måste vara att styra
upp verksamheten där. Det är förstås ett föga konkret konstaterande, eftersom
det öppnar upp för en mängd vitt skilda företeelser. Flygplatser av idag är ju
ofta inte bara avgångs- och ankomstplatser för luftfartyg utan i hög grad också
kommersiella centrum med butiker, restauranger och banker. Vidare finns det
ibland järnvägsstationer, postkontor, tandläkarmottagningar, advokatkontor,
hotell, arrester, vårdcentraler, myndighetslokaler och en mängd olika serviceinrättningar med koppling till flygplatsens verksamhet. Vad lagstiftaren synes
ha haft för ögonen verkar emellertid, med utgångspunkt i de exempel som gavs
i förarbetena (se 6.3.2.1), främst vara resenärernas och den besökande allmänhetens uppträdande samt ordningsproblem relaterade till trafiksituationen på
flygplatsen. Att uppställa regler kring – för att ta några tillspetsade exempel –
vårdcentralens öppettider eller användningen av rengöringsmedel inom hotellverksamheten lär sålunda nog aldrig vara godtagbart. Men vid sidan därav är
det inte svårt att hitta mera besvärliga fall; Hur ska man t.ex. se på butikernas
och hotellens utplacering av s.k. trottoarpratare eller juldekorationer? Är det
ett problem som relaterar till flygplatsverksamheten? Det senare tål nog i vart
fall att diskuteras.
6.3.2.3 Geografiskt tillämpningsområde
En nyhet i 2010 års luftfartslag var, som tidigare har sagts (se 6.2.2), att skillnaderna i regelverken för allmänna och enskilda flygplatser avskaffades. Möjligheten att besluta lokala ordningsföreskrifter kom därmed att gälla direkt i
relation till alla flygplatser i riket. I förarbetena pekades det på att behovet av
662
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Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag, s. 84.
Jfr Ds 2007:36 Ny luftfartslag – supplement, s. 81.
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ordningsregler visserligen alltjämt var störst beträffande de stora flygplatserna,
vilka dagligen genomströmmades av mängder av resenärer och dessutom ofta
fungerade som såväl kommersiella centrum som träffpunkter och arbetsställen
(jfr 6.3.2.2), men att bestämmelser kring ordningen ibland också kunde tänkas
vara behövliga på mindre flygplatser, t.ex. för att förebygga olyckor eller konflikter inom området. Detsamma ansågs gälla inom andra luftfartsinrättningar,
t.ex. passagerar- eller godsterminaler, som inte var belägna i närheten av flygplatsens område.664
En klar ambition med regleringen förefaller sålunda ha varit att det skulle
komma att bli möjligt att normera förhållanden inom ett tämligen vidsträckt
geografiskt område. I linje därmed har bemyndigandet i luftfartslagen också
fått en sådan avfattning att det öppnas upp för lokala ordningsföreskrifter både
på flygplatser och på andra luftfartsanläggningar. Som förut har sagts (se 6.3.1)
har regeringen emellertid valt att inte lämna vidare hela denna föreskriftsmakt
till Transportstyrelsen, utan i subbemyndigandet i LF 6 kap. 16 § överlåts det
bara till styrelsen att meddela föreskrifter för just flygplatser. Normgivningsmakten beträffande andra anläggningar för luftfarten har regeringen sålunda
förbehållit sig själv. Bakgrunden till denna försiktighet från regeringens sida
är okänd, men det kan noteras att den därmed har avvikit från Lufträttsutredningens förslag till förordningstext (jfr 6.3.2.2), i vilket det rekommenderades
att föreskriftsrätten i sin helhet skulle lämnas vidare.665
Men hur som helst, så är Transportstyrelsens befogenhet att meddela lokala
föreskrifter om ordningen alltså, som nyss visades, begränsad till flygplatserna
som sådana. Några närmare upplysningar om vad som utgör en flygplats eller
vilka områden som tillhör en sådan ges inte i förordningen, men i luftfartslagen
förklaras att med termen ”flygplats” avses i den lagen ett mark- eller vattenområde som helt eller delvis har inrättats så att luftfartyg ska kunna ankomma,
avgå samt röra sig på marken eller vattnet (LL 6 kap. 1 §). Regeln, som inte
hade någon motsvarighet i 1957 års luftfartslag, infördes efter att lagrådet hade
pekat på att en sådan vore önskvärd ur rättssäkerhetssynpunkt.666 Preciseringen
innebär att till en flygplats i luftfartslagens mening hör i stort sett bara sådana
markområden som t.ex. rullbanor, taxibanor och anslutande manöverområden
samt – såvitt gäller sjöflygplatser – motsvarande ytor i vattnet. Sådant som t.ex.
gods- och passagerarterminaler, gallerior, parkeringshus, uppställningsplatser
för taxi, vägar och utomhusparkeringar faller med andra ord motsatsvis utanför
begreppet. Ur ordningssynpunkt är den snäva definitionen självfallet proble664

Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag, s. 240.
Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag, s. 84. Istället verkar det, kan det noteras, som om regeringen
har utgått från en omarbetad version av förslaget som bilades 2007 års departementspromemoria
(jfr 6.2.2 och 6.3.2.2), vilken innehöll just en snarlik formulering, se Ds 2007:36 Ny luftfartslag
– supplement, s. 81. Utkastet till förordningstext kommenterades inte alls i promemorian.
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Se prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar, s. 206 f., s. 327, s. 579 och s. 594 f. Ett embryo till
denna definition förefaller emellertid framskymta redan i Lufträttsutredningens slutbetänkande,
jfr SOU 1999:42 Ny luftfartslag, s. 377.
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matisk, eftersom nära nog ingen av de potentiellt ordningsstörande företeelser
som har berörts i det föregående (se 6.3.2.1) då blir möjlig att normera; Dessa
torde ju framförallt äga rum inom de områden på en flygplats som allmänheten
har tillträde till, och sällan eller aldrig på sådana känsliga delar som start- och
landningsbanor eller liknande områden.
En möjlig tolkning av subbemyndigandet i luftfartsförordningen är förstås
att begreppet flygplats där har en annan – vidare – innebörd än i luftfartslagen
och kanske också än i luftfartsförordningen i övrigt. En sådan interpretation
har stöd i substantivets allmänspråkliga användning och ligger dessutom mer
i linje med intentionerna bakom bemyndigandet (jfr 6.3.2.1 och 6.3.2.2). Samtidigt framstår den emellertid som tvivelaktig med hänsyn till författningarnas
inre systematik och det faktum att lagstiftaren noga har definierat den aktuella
termen i en omedelbart överordnad författning. I avvaktan på ett förtydligande
från de högsta statsorganen eller en prövning av saken i domstol får det nog
därför betecknas som osäkert huruvida bemyndigandet i luftfartsförordningen
medger att lokala ordningsföreskrifter beslutas för andra områden än sådana
som pekas ut i LL 6 kap. 1 §. Som torde ha framgått i det föregående begränsar
det i väsentlig mån den praktiska nyttan av bemyndigandet.
Avslutningsvis kan det tilläggas att det i förbindelse med bemyndigandet i
luftfartsförordningen, synbarligen återigen med OL 3 kap. 10 § som förebild,
också har tagits in en regel om att det i de lokala ordningsföreskrifterna måste
anges inom vilket område som de gäller (LF 6 kap. 16 § 2 st.). Vad som tidigare
har sagts kring den typen av krav (se 3.4.2.3) gör sig i lika mån gällande i detta
fall, varför det saknas skäl att här ånyo gå in på den saken.

6.4

Sanktioner och tvångsmedel

6.4.1 Straff
Den som sätter sig över lokala ordningsföreskrifter som har beslutats med stöd
av luftfartslagen kan dömas till dagsböter (LF 13 kap. 1 § 10 p.). Så var jämväl
fallet enligt 1986 års luftfartsförordning (jfr ÄLF 135 § 1 st. 6 p.). Nu liksom
då föreskrivs det emellertid att ansvar inte får dömas ut om gärningen är belagd
med straff i luftfartslagen eller i brottsbalken. Detsamma gäller numera också
för handling som är straffbelagd i någon annan lag eller som utgör överträdelse
av ett föreläggande eller förbud som har förenats med vite (LF 13 kap. 2 §).
Straffstadgandet i förordningen är alltså subsidiärt i förhållande till alla andra
straffbud i lagform och får inte heller tillämpas om vite har satts ut för samma
gärning med stöd luftfartslagen (jfr 6.4.3) eller något annat regelverk.
Till skillnad från vad som gäller för övriga lokala ordningsföreskrifter som
undersöks i denna framställning (se 3.7.1, 4.5.1 och 5.5.1) kan enbart den som
uppsåtligen överträder en bestämmelse om ordningen på en flygplats (eller en
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annan anläggning för luftfarten) straffas för det. Förekomsten av ett subjektivt
rekvisit överhuvudtaget var en novitet i 2010 års luftfartsförordning; Tidigare
hade det inte framgått vad som krävdes i det hänseendet.667 Bakgrunden till att
det blev den snävare varianten är dock oklar. Lufträttsutredningen, som under
sitt arbete med den nya luftfartsregleringen även hade sett över av straffbuden
i luftfartsförordningen – särskilt beträffande oaktsamt handlande – föreslog att
överträdelser av ordningsföreskrifter skulle vara straffbart både vid uppsåt och
av oaktsamhet.668 Arbetsgruppen bakom 2007 års departementspromemoria
rekommenderade samma sak.669 Förslagen diskuterades inte i propositionen,
men i den sedermera antagna versionen av förordningen kom alltså ansvaret
av något skäl ändå att begränsas till just uppsåtliga gärningar.
Som ovan har visats torde det alltså ibland vara besvärligare att lagföra den
som brutit mot lokala föreskrifter om ordningen på en flygplats m.m. än att
hålla någon ansvarig för att t.ex. ha överträtt motsvarande regler om ordningen
på offentlig plats, i ett skyddat naturområde eller på en fornlämning, eftersom
det i förra fallet måste styrkas att gärningsmannen agerade med uppsåt. Här är
inte platsen att gå närmare in på beviskraven i brottmål, och problemet kanske
är större i teorin än i verkligheten,670 men möjligen kan detta förhållande vara
en faktor bakom att straffansvar för överträdelse av lokala ordningsföreskrifter
med stöd av luftfartslagen, såvitt är känt, aldrig kommit under prövning i domstol. Skulle en sådan komma till stånd i framtiden så framstår avfattningen av
själva straffbestämmelsen emellertid som relativt enkel och tydlig, varför det
nog inte finns anledning att förvänta sig att den i sig kommer att leda till några
större tolkningsproblem.

6.4.2 Förverkande
Luftfartslagen tillhandahåller inte någon generell möjlighet till förverkande av
egendom som t.ex. använts i strid med lagen eller föreskrifter meddelade med
stöd av lagen. Tvärtom medger den bara i några säregna undantagsfall sådan
rättsverkan, bl.a. då någon brutit mot förbudet att framföra civilt luftfartyg i
överljudsfart (LL 13 kap. 4 § 1–3 pp. jfr med 12 §). Eftersom straffskalan för
brott mot ordningsföreskrifter stannar vid dagsböter (se 6.4.1) är det inte heller,
som tidigare har påvisats, möjligt att begagna sig av de allmänna bestämmelserna om förverkande av egendom i brottsbalken (se 3.7.2). Som huvudregel
saknas det alltså – såväl enligt luftfartslagen som brottsbalken – möjlighet att
667

Jfr emellertid den sedan år 1994 uppställda presumtionen i BrB 1 kap. 2 § 1 st., enligt vilken
en gärning, såvitt inte annat är särskilt föreskrivet, endast utgör brott om den begås uppsåtligen.
668
Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag, s. 94 f. och s. 327 f.
669
Se Ds 2007:36 Ny luftfartslag – supplement, s. 99 f. och s. 319.
670
Se t.ex. Ulväng, Magnus, Jareborg, Nils & Asp, Petter, Kriminalrättens grunder, 2 uppl.,
Iustus, Uppsala, 2013, s. 294 ff., i vilken det görs gällande att det finns en generell tendens att
överdriva problemen med att bevisa uppsåt.
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förklara egendom som använts i strid med lokala föreskrifter om ordningen på
flygplatser eller som hjälpmedel vid brott mot sådana för förverkad.
I detta sammanhang bör dock en sak till redas ut. Som tidigare har påvisats
(se 6.3.2.1) så var alkoholförtäring en av de företeelser som förutsattes kunna
bli föremål för normering med hjälp av lokala föreskrifter om ordningen på
flygplatser. Bestämmelser därom är också vanliga i praktiken.671 En fråga som
därvid inställer sig är förstås om reglerna i alkoholförverkandelagen möjligen
då kan vara tillämpliga inte bara i förhållande till ordningsföreskrifter med stöd
av ordningslagen, som i det föregående har konstaterats vara fallet (se 3.7.2),
utan även vid överträdelser av motsvarande lokala regler enligt luftfartslagen?
Hur alkoholförverkandelagen ska förstås på den punkten är inte helt uppenbart.
Av lagen följer det visserligen uttryckligen att spritdrycker, vin, starköl eller
andra jästa alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär eller förvarar sådana i strid med bl.a. en ”lokal ordningsföreskrift” ska förklaras för förverkade
om inte särskilda skäl talar emot det (AlkhFL 1 § 3–4 st.). I så måtto förefaller
förverkandereglerna vara tillämpliga även på föreskrifter enligt luftfartslagstiftningen; Dessa har ju som regel ett så ringa tillämpningsområde i rummet
att de utan tvekan kan karakteriseras som ”lokala” och inriktar sig per definition på just ordningsfrågor. Att beteckna en föreskrift som beslutats med stöd
av LL 6 kap. 16 § som en lokal ordningsföreskrift torde således i och för sig
ligga helt inom gränserna för en tillåten lagtolkning (jfr 2.4.2.1).
Samtidigt är det emellertid tveksamt om stadgandet ska förstås på det sättet.
Som förut har lagts fram (se 3.7.2) har förverkandebestämmelsen sina rötter i
ordningslagens föregångare, allmänna ordningsstadgan (jfr 3.2.2), i vilken den
togs in år 1982 i avsikt att ge polisen bättre möjligheter att upprätthålla ordningen på allmän plats, och såvitt det framgår av motiven till ordningslagen så
flyttades den sedermera bara över till alkoholförverkandelagen i syfte att göra
förverkandereglerna mer överskådliga.672 Avsikten med omlokaliseringen var
således inte att vidga lagrummets tillämpningsområde. I samma riktning pekar
också den språkliga kontext i vilken hänvisningen till lokala föreskrifter görs i
stadgandet, nämligen precis omedelbart efter två hänvisningar till olika lagrum
i ordningslagen. Troligen är det sålunda inte tänkt att det ska vara möjligt att
tillämpa alkoholförverkandelagens bestämmelser i förhållande till lokala ordningsföreskrifter med stöd av luftfartslagen.

671

Se t.ex. 8 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:217) om ordningsföreskrifter för Stockholm Arlanda Airport, Sigtuna kommun; 4 § Länsstyrelsen i Västernorrlands
läns föreskrifter (22FS 2008:15) om ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats och
6 § Länsstyrelsen i Södermanlands läns föreskrifter (04FS 2010:769) om ordningsföreskrifter
för Stockholm-Skavsta flygplats, Nyköpings kommun.
672
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 320 f.
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6.4.3 Administrativa sanktioner och tvångsmedel
Utöver rena straffstadganden (se 6.4.1) så innehåller luftfartslagen också vissa
möjligheter att meddela förelägganden för att komma till rätta med personer
som inte frivilligt rättar in sig efter det lufträttsliga regelverket. Befogenheten
att uppställa sådana är emellertid inte generell som i ordningslagen och miljöbalken (se 3.7.3 och 4.5.3), utan strikt avgränsad till specifika angelägenheter.
Som exempel kan den som innehar flygcertifikat föreläggas att genomgå en
läkarunderundersökning (LL 4 kap. 25 §), den som har åligganden i samband
med resor för personer med funktionshinder föreläggas att fullgöra dessa (LL
12 kap. 2 §) och den som satt upp belysning eller andra anordningar som kan
utgöra en fara för flygsäkerheten föreläggas att vidta rättelse (LF 6 kap. 22 §).
Med undantag för vissa kommunikationsradiorelaterade frågor, vilka hanteras
av Post- och telestyrelsen, är det genomgående Transportstyrelsen som tilläggs
befogenheten att besluta föreläggandena.
Någon befogenhet för Transportstyrelsen, eller någon annan myndighet, att
meddela förelägganden eller förbud för att förmå en felande att efterleva vad
som föreskrivs i en lokal ordningsföreskrift uppställs därvid inte. Frånvaron
av administrativa ingripandemöjligheter på ordningsområdet berördes inte i
förarbetena till luftfartslagen, men det kan emellertid noteras att några sådana
maktbefogenheter för den ansvariga myndigheten inte heller fanns i 1957 års
luftfartslag. Liksom i äldre rätt begränsar sig således utbudet av sanktioner vid
överträdelse av lokala ordningsföreskrifter på flygplatser i praktiken alltjämt
till straffansvar.

6.5

Sammanfattning

Luftfartslagen ger Transportstyrelsen möjlighet att besluta lokala föreskrifter
om ordningen på flygplatser. Befogenheten har sitt ursprung i en kungörelse
från 1960-talet, genom vilken den dåvarande centrala luftfartsmyndigheten
fick rätt att normera saken. Föreskriftsmakten har därefter kommit att kvarstå
relativt oförändrad i senare lagstiftning. Något som ofta har ändrats är däremot
bemyndigandets adressat, vilken i tur och ordning har varit Luftfartsstyrelsen,
Luftfartsverket, Luftfartsstyrelsen (igen), länsstyrelsen och så slutligen Transportstyrelsen.673 Den senare har emellertid förklarat sig inte ha för avsikt att
använda sig av bemyndigandet.
Vad som får regleras är ”ordningen” på flygplatserna. Det ställs inte upp
något krav på att de lokala föreskrifterna ska vara behövliga eller att de ska
tillgodose något speciellt syfte, men vad lagstiftaren synes ha haft för ögonen
är regler som behövs för att verksamheten vid en flygplats ska fungera på ett
673

Som lök på laxen är ju därtill, som tidigare har sagts (se 6.3.1), ytterligare en adressatändring
nu föreslagen, nämligen att normgivningsmakten ska återgå till länsstyrelsen.
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tillfredsställande sätt. Mer i detalj verkar det handla om resenärernas och den
besökande allmänhetens uppförande på flygplatsen samt om ordningsproblem
relaterade till den trafikala situationen där.
Det möjliga tillämpningsområdet i rummet för lokala ordningsföreskrifter
med stöd av luftfartslagstiftningen är mycket starkt kringskuret. För det första
har regeringen bara delegerat rätten att meddela föreskrifter för flygplatser till
Transportstyrelsen, medan den förbehållit sig själv att normera ordningen på
övriga anläggningar för luftfarten. För det andra innehåller luftfartslagen en
mycket snäv definition av vad som utgör en flygplats, vilken i grova drag bara
omfattar rullbanor, taxibanor och anslutande manöverområden. Förmodligen
försiggår sålunda huvudparten av de aktiviteter som förutsätts kunna regleras
med stöd av bemyndigande utanför dess geografiska tillämpningsområde.
Efterlevnaden av ordningsföreskrifterna är uteslutande tänkt att säkerställas
genom hot om straff; Det uppställs vare sig någon möjlighet till förverkande
av egendom som använts i strid med lokala ordningsföreskrifter eller som varit
hjälpmedel vid brott mot sådana eller några administrativa påtryckningsmedel
för att tvinga fram en åtlydnad av reglerna. Straffansvaret är därtill, av någon
okänd anledning, begränsat till uppsåtliga överträdelser.
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7

Om ordningsföreskrifternas uppkomst
och bestånd; Beslut, kungörande och
beständighet i tiden

7.1

Inledning

Efter att i det föregående ha ägnat åtskilliga sidor åt att presentera och granska
vilken föreskriftsmakt i ordningsfrågor som respektive bemyndigande tilldelar
de lägre samhällsorganen, ska blicken nu riktas mot två nya, men därmed nära
förbundna, angelägenheter. Den första är reglernas uppkomst. Som tidigare
har visats (se 2.3.1 och 2.3.5) är förvisso en nödvändig förutsättning för att en
statlig förvaltningsmyndighet eller en kommun ska få besluta föreskrifter att
organet ifråga har bemyndigats därtill, men för att sådana sedan verkligen ska
uppstå krävs det även att rätt subjekt, d.v.s. rätt person eller grupp av personer,
å organets vägnar fattar beslut om normerna. Vem eller vilka offentliga funktionärer som har eller får ges makt att fullgöra denna uppgift i relation till lokala
ordningsföreskrifter – något som skiljer sig åt beroende på om det är en statlig
förvaltningsmyndighet eller en kommun som agerar normgivare – undersöks
i kapitlets andra avsnitt.674
När rätt internt subjekt har beslutat i saken är föreskriften ett faktum. För att
de antagna bestämmelserna ska få någon effekt i praktiken måste emellertid
de som åläggs att efterleva dem också få kännedom om att normerna existerar
och ges möjlighet att inrätta sitt leverne efter dem. När det gäller individuella
förvaltningsbeslut så lämnas motsvarande information som bekant vanligen
genom att var och en som berörs av det aktuella beslutet underrättas om dess
innehåll (se FL 33 §), men ett dylikt personligt förfarande har av självklara skäl
674

Däremot lämnas själva beredningen av dessa beslut i princip utanför framställningen. I likhet
med de flesta andra beslut av det allmänna ska visserligen även normbeslut arbetas fram hos de
samhälleliga organen i enlighet med en viss formaliserad procedur, men mot bakgrund av att
utgångspunkten förefaller vara att dessa i allt väsentligt ska handläggas i samma ordning och
på samma sätt som ordinära ärenden hos statliga och kommunala organ, en verksamhet som är
förhållandevis belyst av rättsvetenskapen, finns det inte skäl att gå närmare in på den saken här.
Beträffande det nyss sagda, se t.ex. prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag, s. 56 ff. och prop.
2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 201. Se också Essen,
Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 237 ff.; Hellners, Tryggve & Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, 3 uppl., Norstedts Juridik, 2010, Stockholm,
s. 66 ff. samt Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 27 uppl., Liber,
Stockholm, 2018, s. 84 ff.
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inte ansetts vara lämpligt ifråga om föreskrifter; I det senare fallet ska kretsen
av adressater ju i princip vara obestämd (se 2.2). När det gäller normbeslut har
lagstiftaren därför, som likaledes torde vara bekant, stannat vid en annan ordning, nämligen att sådana ges till känna genom kungörande, alltså genom att
beslutet eller någon till detta relaterad handling offentliggörs på ett särskilt
föreskrivet sätt. Denna specialform för bekantgörande av beslut behandlas i
kapitlets tredje avsnitt.
Den andra angelägenheten rör de lokala förskrifternas beständighet i tiden.
När ordningsföreskrifter har beslutats, kungjorts och trätt i kraft är de, likaväl
som lagar och förordningar, tills vidare en del av gällande rätt. Men vad gäller,
kan man fråga sig, om bemyndigandet med stöd av vilka de en gång utfärdades
sedermera upphävs; Upphör då även de på delegation beslutade reglerna eller
lever dessa tvärtom vidare oberoende av t.ex. grundförfattningens hädangång?
Om det senare är fallet, vad gäller då beträffande straffbarheten? I de fall då
hela lagen eller förordningen upphävs försvinner ju normalt även det straffbud
som en gång i tiden kriminaliserade överträdelser av de lokala föreskrifterna
(jfr 2.3.6). Nämnda spörsmål och några till undersöks i det fjärde och, frånsett
den avslutande sammanfattningen, sista avsnittet.

7.2

Normgivningsmaktens reella innehavare; Vem
eller vilka får besluta ordningsföreskrifter?

Vilken eller vilka befattningshavare inom ett samhällsorgan som i organets
namn får fatta beslut om lokala ordningsföreskrifter beror, som nyss nämndes
(se 7.1), bl.a. på om det är en kommun eller en statlig förvaltningsmyndighet
som står i begrepp att agera. Det i sig är knappast något att förvånas över med
tanke på att det handlar om två relativt väsensskilda typer av offentliga organ;
En kommun är ju, som välkänt, en från staten fristående enhet för självstyrelse
inom ett visst geografiskt område, i vilken beslutanderätten som utgångspunkt
utövas av en direktvald politisk församling (jfr RF 14 kap. 1–2 §§), medan en
statlig förvaltningsmyndighet närmast bara är en organisatoriskt avgränsad del
av statsförvaltningen under ledning av en av regeringen utsedd chef, styrelse
eller nämnd. Med hänsyn till den avgörande betydelse som det verkar tillmätas
att rätt internt subjekt inom ett samhällsorgan tar själva normbeslutet (se t.ex.
RÅ Bb-298/79), är det emellertid ändå här på sin plats att ägna lite närmare
uppmärksamhet åt de regler som styr den interna funktionsfördelningen inom
nämnda organ när det gäller möjligheten att besluta ordningsföreskrifter.
När det till att börja med gäller en kommun så kan det konstateras att alla
de bemyndiganden som har granskats inom ramen för denna studie i förekommande fall anger just ”kommunen”, d.v.s. det samlingsbegrepp som vanligen
används för att beteckna hela den kommunala organisationen, som mottagare
av normgivningskompetensen. Vare sig i lag- eller förordningstexterna ges det
206

sålunda något närmare besked om vilka organ eller personer inom självstyrelseorganisationen som har rätt att besluta de aktuella föreskrifterna. När så är
fallet har den ordningen ansetts gälla att beslutet då primärt ankommer på det
högsta beslutande organet, alltså fullmäktige (jfr RF 14 kap. 1 §), och att det
sedan blir en kommunalrättslig fråga om kompetensen i sin tur kan överlåtas
inom kommunen.675 Av de bestämmelser i kommunallagen som styr nämnda
funktionsfördelning följer, såvitt här är av intresse, att fullmäktige själv måste
besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
(KomL 5 kap. 1–2 §§), men huruvida normgivning är ett sådant ärende framgår
inte vare sig av förarbetena eller rättspraxis.676 Med stöd av bl.a. uttalanden i
motiven till regeringsformen, i vilka talades om att fullmäktige skulle ta beslut
i alla ärenden av grundläggande natur eller generell räckvidd, d.v.s. i sådana
ärenden där det politiska momentet allmänt sett står i förgrunden,677 har det
emellertid i den juridiska litteraturen ansetts kunna utgås från att kommunal
normgivning som huvudregel tillhör fullmäktiges sfär. En bedömning måste
emellertid göras från fall till fall.678
Såframt det gäller vilket kommunalt organ som ska besluta lokala ordningsföreskrifter så kan det noteras att sådana, till följd av sin karaktär, nästan alltid
medför inskränkningar i enskildas dittillsvarande handlingsfrihet. Vidare utgör
överträdelse av dem en brottslig gärning. Dessutom har kommunerna, till följd
av normgivningsbemyndigandenas öppna utformning, en långtgående frihet
att själva bestämma över de lokala reglernas utformning och materiella innehåll. Det är sålunda uppenbart att ett beslut om ordningsföreskrifter till stor del
handlar om intresseavvägningar av politisk natur, inte minst kring vad som bör
vara kriminaliserat i den egna kommunen. Det torde därför inte vara förenligt
med kommunallagen att överlåta ärendets avgörande till en nämnd.679 Att ordningsföreskrifterna skulle komma att meddelas av fullmäktige synes också ha
förutsatts i motiven till ordningslagen,680 medan dito till miljöbalken faktiskt
ger intrycket av att även en kommunal nämnd skulle kunna besluta sådana för
675

Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 319. Se även Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 123 samt Essen, Ulrik von, Kommunal
normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 211 f. och s. 218 ff. och Delegation av föreskriftsrätt,
FT 2009 s. 117 ff.
676
Jfr Ds 1988:52 Ny lag om kommuner och landsting; SOU 1990:24 Ny kommunallag; prop.
1990/91:117 om en ny kommunallag; SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden samt prop.
2016/17:171 En ny kommunallag.
677
Se prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 231. Se även prop. 2016/17:171 En ny kommunallag, s. 327, i vilken det
fortfarande hänvisas till dessa uttalanden.
678
Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 221 ff. och Bohlin,
Alf, Kommunalrättens grunder, 7 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 44 ff.
679
Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 221 ff.
680
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 149 ff.
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somliga skyddade naturområden.681 Med beaktande av funktionsfördelningen
i kommunallagen framstår emellertid det sista som högst tveksamt. Hur det än
förhåller sig med den saken, måste vad som ovan har sagts ävenledes gälla om
bestämmelserna ifråga bara avser ett mindre geografiskt område, t.ex. ett visst
torg eller en utpekad campingplats. I praktiken förekommer det emellertid att
antagandet av lokala ordningsföreskrifter för sådana områden överlämnas till
en kommunal nämnd,682 vilket alltså inte torde vara godtagbart.
En fråga som därvid inställer sig är om det då, i vart fall, finns utrymme för
fullmäktige att bemyndiga en kommunal nämnd att genom detaljföreskrifter
fylla ut de lokala ordningsföreskrifterna? Vare sig lagförarbetena eller praxis
ger någon vägledning beträffande den saken.683 I den juridiska litteraturen har
det dock intagits en försiktigt positiv hållning, i vart fall i allmänhet, så länge
bestämmelserna håller sig inom ramen för fullmäktiges kompetens och inte är
av principiell beskaffenhet eller större vikt.684 Med tanke på det som ovan sagts
om ordningsföreskrifters natur torde väl utrymmet för tillämpningsföreskrifter
till dessa under ovan angivna premisser vara mycket begränsat. Helt uteslutet
är det emellertid nog inte, och kanske skulle ett tänkbart användningsområde
kunna vara att en nämnd ges rätt att föreskriva t.ex. vilka närmare kategorier
personal som ska vara undantagna från en viss bestämmelse eller på vilket sätt
som en ansökan om ett visst tillstånd som fordras enligt de lokala reglerna ska
vara utformad.
Vid en hastig blick förefaller någon motsvarande problematik inte aktualiseras när en förvaltningsmyndighet under regeringen pekas ut som mottagare
av normgivningskompetensen. Enligt myndighetsförordningen ska nämligen
alla ärenden som avser föreskrifter alltid avgöras av myndighetens ledning,
d.v.s. beroende på ledningsform antingen av myndighetschefen, styrelsen eller
nämnden (MyndF 2 § och 4 § 5 p. jfr med 5 §). Bestämmelserna i förordningen
är emellertid subsidiära i förhållande till avvikande regler i lag eller i en annan
förordning (MyndF 1 § 2 st.), och i de myndighetsinstruktioner som regeringen
i förordningsform har beslutat för underlydande ämbetsverk stadgas ibland en
681

Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II, s. 223.
Se t.ex. 15 § allmänna lokala ordningsföreskrifter (Värnamo kommun, 2014-06-18) och 14 §
allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gislaveds kommun (Gislaveds kommun, 2017-04-27),
i vilka det i båda fallen överlämnas till fritidsnämnden att besluta sådana.
683
I ett avgörande år 1981 konstaterade visserligen regeringen, kan det tilläggas, att det inte var
tillåtet för en fullmäktige att delegera till en nämnd att besluta tillämpningsföreskrifter till lokala
ordningsföreskrifter, se regeringsbeslut 1981-05-07, refererat i Åberg, Kazimir, Ordningslagen.
Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 190. Anledningen
till det var emellertid – som det får förstås – inte kompetensfördelningen i kommunallagen utan
det faktum att det i bemyndigandet tydligt slogs fast att fullmäktige skulle besluta föreskrifterna.
Avgörandet har således ingen bäring på förevarande fråga, som ju handlar om den situationen
då en viss befogenhet har tillagts kommunen som sådan.
684
Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 231 ff. och Höök,
Johan, Intern kommunal kompetensfördelning, Iustus, Uppsala, 2000, s. 232 f.
682
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annan ordning, t.ex. att myndighetens ledning får delegera sin beslutanderätt
ifråga om föreskrifter till en tjänsteman inom myndigheten.685 Eftersom det då
alltså gäller istället för vad som sägs i myndighetsförordningen, finns det skäl
att här även syna möjligheterna till myndighetsintern delegation inom de olika
statliga förvaltningsmyndigheter som får besluta lokala ordningsföreskrifter.
Som tidigare har påvisats får ordningsföreskrifter, förutom av en kommun,
också beslutas av de tre centrala förvaltningsmyndigheterna Naturvårdsverket,
Skogsstyrelsen och Transportstyrelsen samt av länsstyrelsen i respektive län
(se 3.3.1, 3.4.1, 4.4.1, 5.4.1 och 6.3.1). Ifråga om de två första myndigheterna,
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, så kan det direkt konstateras att vare sig
förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket eller förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen innehåller några regler
alls om delegation av beslut. För dessa gäller sålunda den ovan nämnda grundregeln i myndighetsförordningen om att föreskrifter ska beslutas av ledningen
för myndigheten; För Naturvårdsverkets del så innebär det myndighetschefen
och för Skogsstyrelsens del dess styrelse.686 När det gäller Transportstyrelsen
däremot, så öppnas i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen upp för myndighetens ledning, en styrelse, att delegera till generaldirektören att besluta föreskrifter, men enbart under förutsättning att det inte
handlar om bestämmelser som har särskild principiell betydelse eller annars
är av större vikt (15–17 §§ i instruktionen). En motsvarande öppning lämnas
i förordningen med länsstyrelseinstruktion, enligt vilken landshövdingen om
det finns synnerliga skäl för det får överlåta till en tjänsteman att avgöra ärenden som avser föreskrifter, men aldrig sådana som är av principiellt slag eller
annars av större vikt (LI 13 §).
Vad som har lagts fram för med sig att lokala ordningsföreskrifter i princip
alltid måste beslutas av myndighetsledningen. Visserligen finns det, som nyss
visades, inom två av myndigheterna möjlighet till intern delegation av rätten
att besluta om föreskrifter, men den villkoras ju i båda fallen av att det inte får
vara fråga om bestämmelser som har principiell betydelse eller som annars är
av större vikt. Med hänsyn till vad som tidigare sagts om ordningsföreskrifters
karaktär torde utrymmet för myndighetsledningen att uppdra åt t.ex. en tjänsteman inom myndigheten att besluta sådana därför i stort sett vara obefintligt
(jfr RÅ 1996 not. 205).687
685

Se t.ex. 14 a § förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen och förordningen
(2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.
686
Beträffande de två myndigheternas ledningsform, se 9 § i respektive instruktion.
687
I det aktuella avgörandet (ett rättsprövningsmål) var frågan om landshövdingen (ensam) hade
haft rätt att besluta om bildande av ett naturreservat, inklusive skyddsföreskrifter (jfr 4.3) och
ordningsföreskrifter, eller om beslutet rätteligen borde ha tagits av myndighetens ledning d.v.s.
länsstyrelsens styrelse. Det senare ansågs vara fallet, eftersom bl.a. förekomsten av föreskrifter
gjorde att beslutet var ”av större vikt”. Avgörandet måste emellertid läsas med viss försiktighet
eftersom länsstyrelsen år 2008 ombildades från styrelsemyndighet till enrådighetsmyndighet
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Slutligen inställer sig förstås även i detta sammanhang en motsvarande frågeställning som beträffande de interna kommunala förhållandena (se ovan),
d.v.s. huruvida ledningen för en förvaltningsmyndighet i arbetsordningen eller
genom ett särskilt beslut då åtminstone kan tänkas få uppdra åt en tjänsteman
inom myndigheten att komplettera en antagen ordningsföreskrift med detaljföreskrifter? Frågan har inte berörts i något lagstiftningsärende, kommit under
rättslig prövning eller behandlats i den juridiska litteraturen. Något omedelbart hinder mot det verkar dock inte föreligga. En grundläggande förutsättning
måste emellertid givetvis vara att myndigheten ifråga har stöd i sin instruktion
eller i en annan förordning eller i lag för att lämna vidare normgivningsmakten
internt. Finns det inte författningsstöd för intern delegation så är det ju, enligt
myndighetsförordningen, enbart ledningen själv som kan besluta om regler.688
Ett annat oundgängligt krav är förstås att tillämpningsföreskrifterna inte avser
frågor av principiellt slag eller annars av större vikt; I så fall är ju delegation
helt utesluten (se ovan). Vad det på sin höjd torde kunna bli fråga om är alltså,
i likhet med för kommunerna, smärre detaljföreskrifter beträffande t.ex. olika
administrativa angelägenheter.

7.3

Kungörande av ordningsföreskrifter

7.3.1 Form
Som nämndes i inledningen till kapitlet ska föreskrifter som regel bekantgöras
för sina adressater genom att kungöras. För författningar som har beslutats av
riksdagen eller regeringen, eller av en myndighet som lyder under riksdagen
eller regeringen, d.v.s. av något statligt organ, gäller därvid bestämmelserna i
lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar [cit. KungL].
Av dessa följer att regler med nämnda ursprung, med några här inte relevanta
undantag, kungörs för adressaterna genom att publiceras i någon av de olika
statliga författningssamlingarna. De högsta statsorganens normer, lagar och
förordningar, ska nära nog undantagslöst tas in i Svensk författningssamling
(KungL 4 §). Vilken regelsamling som de statliga förvaltningsmyndigheterna
ska eller får begagna sig av för att offentliggöra sina föreskrifter varierar däremot beroende på en rad faktorer, bl.a. på den aktuella myndighetens ställning
inom förvaltningsorganisationen och bestämmelsernas tillämpningsområde i
geografiskt hänseende. Med undantag för reglerna kring myndigheterna under
riksdagen, vilka saknar intresse i förevarande sammanhang, kan huvuddragen
därav sammanfattas på följande sätt.
(jfr MyndF 2 §) med landshövdingen som myndighetschef. Allt annat lika hade landshövdingen
således numera sannolikt ägt rätt att fatta det aktuella beslutet.
688
Se t.ex. Ryding-Berg, Stefan, Statliga myndigheter. En handbok, Karnov Group, Stockholm,
2014, s. 49 ff.
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Föreskrifter som har beslutas av en central myndighet under regeringen ska
som utgångspunkt kungöras i myndighetens egen författningssamling. För det
fall att myndigheten inte har någon sådan, ska den istället publicera reglerna i
någon annan central myndighets författningssamling (KungL 6 § 1 st.). Vilka
myndigheter som förfogar över en egen författningssamling och vilka regelsamlingar som ska vara gemensamma för två eller flera myndigheter framgår
av en bilaga till författningssamlingsförordningen (FörfSamlF 9 §). Som ett
alternativ till ovan får emellertid en central myndighet, om en författning bara
ska gälla inom ett eller några få län, besluta att den i stället ska offentliggöras
i det berörda länets författningssamling, vilken administreras av länsstyrelsen
(KungL 6 § 2 st. och 9 §).689 Därutöver kan regler från centrala myndigheter
undantagsvis också, t.ex. om det överhuvudtaget inte finns någon författningssamling i vilken en publicering kan ske, istället kungöras genom införande i
Svensk författningssamling eller, efter regeringens medgivande, på annat sätt
än i en författningssamling (KungL 6 § 3 st. och 7 §).
När det gäller föreskrifter som har beslutats av länsstyrelsen eller av någon
annan regional statlig myndighet som är underordnad regeringen förhåller det
sig lite annorlunda. Sådana bestämmelser ska nämligen så gott som alltid kungöras i författningssamlingen för det län inom vilket den beslutande myndigheten har sitt säte, d.v.s. i den regionala författningssamling som ges ut genom
länsstyrelsens försorg. Regeringen kan visserligen tillåta att kungörelse får ske
på något annat sätt, men enbart om utomordentliga förhållanden påkallar det
(KungL 9 §). Som exempel på två sådana situationer då ett undantag kunde bli
aktuellt nämndes i lagmotiven konflikter på arbetsmarknaden och krig.690 Inte
minst det sista antyder onekligen att det är fråga om en stark huvudregel.
Vad som avses med ”central” myndighet under regeringen definieras inte i
kungörandelagen. Enligt förarbetena ska emellertid termen förstås så att det är
fråga om statliga förvaltningsmyndigheter som, till skillnad från de regionala
statliga myndigheterna, har hela riket som sitt verksamhetsområde (jfr 2.6).691
689

Denna möjlighet synes dock sällan komma till användning i praktiken. Under arbetet med
förevarande framställning har inte en enda sådan publicering uppdagats. En genomläsning per
den 31 mars 2017 av rubrikerna till samtliga föreskrifter hos rikets 21 länsstyrelser synes också
bekräfta denna bild; Av rubrikerna att döma fanns det inte en enda regional författning från t.ex.
Naturvårdsverket, Transportstyrelsen eller Skogsstyrelsen bland alla dessa. Tvärtom förefaller
det vara brukligt att publicera även föreskrifter med mycket begränsad geografisk utbredning i
den egna centrala författningssamlingen, se t.ex. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:12)
om Tyresta nationalpark respektive Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:19) om Stenshuvuds nationalpark, vilka väl båda knappast kan sägas handla om annat än på sin höjd regionala
förhållanden. Några anmärkningar av rättslig art kan dock inte riktigas mot det nu sagda med
tanke på att kungörandelagen ju är fakultativ på den punkten.
690
Se prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar, s. 77.
691
Se prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar, s. 24. Så värst många
regionala statliga myndigheter vid sidan av länsstyrelsen finns ju inte längre kvar, men uttalandet
i sig torde stå sig bra ändå.
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Det innebär att Transportstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket alla
är centrala myndigheter i kungörandelagens mening och sålunda, som huvudregel, ska kungöra sina lokala ordningsföreskrifter stöd av bemyndigandena i
miljöbalken och luftfartslagen (MB 7 kap. 30 § och LL 6 kap. 16 §, se 4.4.1
och 6.3.1) i den särskilda författningssamling som anvisas var och en av dem
i bilagan till författningssamlingsförordningen.692 Länsstyrelsens lokala regler
kring ordningen med stöd av ordningslagen, miljöbalken och kulturmiljölagen
(OL 3 kap. 10 §, MB 7 kap. 30 § och KML 2 kap. 9 §, se 3.4.1, 4.4.1 och 5.4.1)
ska däremot, som nyss lades fram, i normalfallet bekantgöras för adressaterna
genom att tas in i den regionala författningssamlingen för länet.
En helt annan ordning gäller ifråga om föreskrifter från kommunala organ.
Kungörandelagens regler är nämligen inte tillämpliga på sådana (KungL 10 §),
utan istället gäller vad som föreskrivs därom i kommunallagen. Av den senare
följer att kommunala föreskrifter som huvudregel ska kungöras genom att det
ges till känna på den kommunala anslagstavlan att protokollet för de beslutade
bestämmelserna har justerats (KomL 8 kap. 13 §). Regeln har sitt ursprung i
den förra kommunallagen (1991:900), i vilken den togs in år 2013 i avsikt att
få till stånd ett mer enhetligt förfarande för kungörande av olika kommunala
föreskrifter.693 Tidigare hade det varierat från författning till författning.694 I
motiven till reformen tillstods att lösningen alls inte var optimal eftersom rätt
så få medborgare söker sig till anslagstavlan och det vanligen inte heller direkt
via tavlan går att ta del av det egentliga beslutet, alltså själva föreskrifterna,
men samtidigt ansågs det vara olämpligt att dela upp det kommunala beslutsfattandet på så sätt att normbesluten, till skillnad från alla andra kommunala
beslut, inte skulle kungöras på anslagstavlan. Som en medelväg infördes det
därför också en skyldighet för en kommun att på ett organiserat sätt hålla sina
gällande föreskrifter tillgängliga på sin webbplats (KomL 8 kap. 13 § 2 st.).
För att undvika en dubblering av kungörelseförfarandet tillskrevs emellertid
tillhandahållandet bara en informativ funktion.695
Kommunala ordningsföreskrifter med stöd i ordningslagen och miljöbalken
(OL 3 kap. 8 och 10 §§ samt MB 7 kap. 30 §, se 3.3.1, 3.4.1 och 4.4.1) ska
alltså, sammanfattningsvis, dels publiceras på webben, dels aviseras i särskild
ordning på den kommunala anslagstavlan.696 Det förra utgör dock inte något
kungörande i rättslig mening.
692

Dessa är Transportstyrelsens författningssamling, Skogsstyrelsens författningssamling och
Naturvårdsverkets författningssamling.
693
Se prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, s. 10 ff. och s. 39 f.
694
Så skulle t.ex. ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen, utöver att anslås på den kommunala anslagstavlan, före omdaningen också kungöras i länets författningssamling och genom
att aviseras i ortstidningen (jfr dåvarande FOL 2 §).
695
Se prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, s. 14 f. och s. 20.
696
I samband med införandet av den nya kommunallagen år 2018 ersattes det tidigare systemet
med en fysisk kommunal anslagstavla i t.ex. kommunhusets entré med en digital motsvarighet
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Vad som hittills har sagts om kungörande av statliga och kommunala organs
föreskrifter gäller inte undantagslöst, utan tvärtom medger såväl kommunallagen som kungörandelagen att andra förfaranden tillämpas. I kommunallagen
anges sålunda att om det i lag eller annan författning stadgas att föreskrifterna
ska kungöras eller göras tillgängliga på något annat sätt, så gäller inte vad som
sägs om kungörande i lagen (KomL 8 kap. 13 § 3 st. 1 p.). I de fall då det finns
en specialregel om offentliggörande av kommunala föreskrifter så gäller alltså
den istället för den ordinarie bestämmelsen i kommunallagen. Bakgrunden till
undantaget, som lanserades samtidigt som det enhetliga kungörelseförfarandet
år 2013, var främst att undvika en dubblering av förfarandet beträffande lokala
trafikregler, vilka enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande
av vissa trafikföreskrifter redan skulle tas in i Svensk Trafikföreskriftssamling
på webben. Även i andra fall förutsågs det emellertid kunna tänkas förekomma
kommunala föreskrifter som det var lämpligare att ge till känna på något annat
sätt, t.ex. genom skyltning, utmärkning eller uppläsning i radio, varför förbehållet erhöll en generell avfattning.697
Liknande överväganden kring särregler om kungörande gjordes i motiven
till kungörandelagen. Däri gjordes emellertid bedömningen att eventuella specialprocedurer som t.ex. publicering i ortstidning eller anslag av föreskrifterna
borde tillämpas parallellt med, och inte istället för, det ordinarie förfarandet
med kungörande i författningssamling.698 Det sagda kom sedermera till uttryck
i kungörandelagen genom en bestämmelse om att i de fall då det finns en regel
som anger att en viss författning ska kungöras på något annat sätt än som följer
av den lagen, så gäller också den regeln (KungL 11 § 1 st.). Om det finns en
specialbestämmelse om kungörande av statliga föreskrifter så tillämpas alltså
den tillsammans med de allmänna reglerna i kungörandelagen.699
Det sagda får viss betydelse även för på vilket – eller vilka – sätt som lokala
ordningsföreskrifter ska kungöras. Ifråga om regler om ordningen på offentlig
plats, i hamnar och på flygplatser gäller visserligen vad som stadgas därom i
kommunallagen respektive kungörandelagen utan modifikation, eftersom vare
sig ordningslagen eller luftfartslagen innehåller några regler kring kungörande.
Det gör däremot såväl regleringen kring ordningen i skyddade naturområden
som lagstiftningen ifråga om ordningen i fornminnesområden. Såvitt gäller
den förstnämnda så slås det nämligen i områdesskyddsförordningen fast att ett
beslut om lokala ordningsföreskrifter med stöd av miljöbalken ska kungöras
belägen på varje kommuns webbplats (jfr KomL 8 kap. 9 §). Även det formella kungörandet,
tillkännagivandet att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats, sker alltså numera
över webben. I motiven till kommunallagen underströks det emellertid att den omständigheten
inte påverkar skyldigheten att också hålla föreskrifterna i sin helhet tillgängliga i ordnad form
på kommunens webbplats, se prop. 2016/17:171 En ny kommunallag, s. 224 f.
697
Se prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, s. 31 f.
698
Se prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar, s. 81 f.
699
Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning, s. 158.
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dels på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet, dels genom att
också införas i ortstidning (OF 27 §).700 För de statliga organen, d.v.s. Transportstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelsen, så innebär
det precis vad som sägs, alltså att de lokala ordningsföreskrifterna ska ges till
känna både i den egna författningssamlingen (se ovan) och i alla dagstidningar
som har en spridning av någon betydenhet bland dem inom orten till vilka
bestämmelserna riktar sig (KungL 11 § 2 st. jfr med 3 § lagen [1977:654] om
kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.). När det gäller statliga
föreskrifter så tillämpas ju specialregler tillsammans med ordinarie regler. Så
långt är det klart och tydligt vad som gäller.
Mer osäkert är däremot hur kravet på kungörande i ortstidning förhåller sig
till kommunala ordningsföreskrifter för skyddade naturområden; Innebär det
att reglerna enbart ska tillkännages i tidningen? När det finns en speciell regel
om offentliggörande av kommunala bestämmelser så gäller ju den, som förut
har visats, istället för regeln i kommunallagen. Samtligt ger förordningstextens
avfattning – att reglerna också ska föras in i ortstidning – onekligen intrycket
att avsikten varit att tillskapa ett tillkännagivandemoment utöver det ordinarie.
Förarbetena till kommunallagen spär på osäkerheten kring frågan. Å ena sidan
påpekades det att eventuella särskilda former för kungörande borde tillämpas
jämsides med stadgandet i kommunallagen,701 vilket i princip var den ordning
som gällde sedan tidigare.702 Å andra sidan var avsikten med införandet av det
nya enhetliga förfarandet i kommunallagen uttryckligen att ersätta otidsenliga
tillvägagångssätt som just kungörande i ortstidning.703 Ett rimligt antagande
torde emellertid vara att regeringen avsett att samma regler kring publicering
i ortstidning ska gälla för såväl statliga som kommunala organ. Ur en praktisk
såväl som systematisk synvinkel framstår det också som det mest lämpliga.
När det sedan gäller den andra särregeln om tillkännagivande av föreskrifter
om ordningen så finns den, som antyddes, i kulturmiljölagen, i vilken det anges
att lokala ordningsföreskrifter för fornlämningsområden och fornfyndsplatser
ska kungöras ”på lämpligt sätt” (KML 2 kap. 9 § 4 st., jfr 4.4.1). Som har lagts
i dagen ovan innebär det att om länsstyrelsen beslutar ordningsföreskrifter för
700

Det kan nämnas att det i stadgandet ifråga, som inte bara handlar om normbeslut, även ställs
upp ett generellt undantag med innebörden att om det är uppenbart att ett beslut endast berör en
viss eller vissa sakägare så får det delges dessa i stället för att kungöras (OF 27 § 1 st. 4 men.).
Det kan, trots bestämmelsens avfattning, inte gälla normbeslut. Sådana måste ju för det första
alltid rikta sig till eller på annat sätt beröra en i vart fall i någon mening obestämd personkrets
(se 2.2). Vidare, för det andra, så torde det knappast ens vara tillåtet för regeringen att genom en
förordning lätta på de skyldigheter som riksdagen har ålagt statliga förvaltningsmyndigheter i
kungörandelagen; En lag får ju bara ändras genom en ny lag (RF 8 kap. 18 §, se 2.3.1).
701
Se Ds 2011:24 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, s. 68. Uttalandet upprepades inte
i den efterföljande propositionen.
702
Se t.ex. Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 275.
703
Se Ds 2011:24 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, s. 41 och prop. 2011/12:149 Bättre
tillgång till kommunala föreskrifter, s. 22.
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nämnda slag av områden så ska således dessa kungöras dels i länets regionala
författningssamling, dels på annat lämpligt sätt. Vilka åtgärder som påtänktes
med det senare yppades inte i motiven till kulturmiljölagen. Däremot framhölls
det, som tidigare har sagts (se 5.2.3), rent allmänt att någon ändring i sak av
regleringen kring skydd och vård av fornlämningar i förhållande till den äldre
lagen om fornminnen inte var avsedd.704 Viss ledning kan nog därför hämtas
ur vad som stadgades om kungörande i den lagen, nämligen att föreskrifterna
skulle bringas till allmänhetens kännedom genom anslag vid fornlämningen
och genom införande i ortstidning (jfr FML 4 § 1 st.). Vilka mått och insteg i
övrigt som kan vara lämpliga för att informera allmänheten om de lokala ordningsföreskrifternas existens och innehåll synes få avgöras från fall till fall.

7.3.2 Tidpunkt
Sedan det väl har konstaterats att och hur lokala föreskrifter om ordningen ska
kungöras (se 7.3.1), så inställer sig förstås frågan när det ska ske. Såvitt gäller
lagar och, i vart fall som huvudregel, förordningar anges det i regeringsformen
att sådana ska kungöras så snart som möjligt (RF 8 kap. 19 §). Någon liknande
allmän regel om när i tiden efter själva normbeslutet som föreskrifter från en
statlig förvaltningsmyndighet eller en kommun ska tillkännages finns däremot
inte. Frånsett ett stadgande i områdesskyddsförordningen om att vissa beslut,
bl.a. om ordningsföreskrifter för skyddade naturområden, ska kungöras snarast
möjligt (OF 27 §), så finns det inte heller några specifika tidsangivelser kring
när lokala ordningsföreskrifter ska bekantgöras för sina adressater.
Viss ledning i tidsfrågan kan emellertid extraheras ur författningssamlingsförordningen och kommunallagen. För det första har nämligen ett stadgande i
den förra om att en författning som kungörs i en tryckt författningssamling om
möjligt ska ges ut med sådan framförhållning att den är författningssamlingens
abonnenter till handa i god tid innan den träder i kraft (FörfSamlF 22 §) ansetts
föra med sig att föreskrifter från statliga förvaltningsmyndigheter i regel måste
kungöras så snart de har beslutats.705 Vidare går det, för det andra, att medelst
en räkneoperation, närmare bestämt genom att lägga samma den gräns i tiden
som i KomL 5 kap. 69 § ställs upp för justering av fullmäktigeprotokoll med
den frist som anges i KomL 8 kap. 12 § för tillkännagivande av protokoll på
kommunens anslagstavla (jfr 7.3.1), sluta sig till att kommunala föreskrifter
senast måste kungöras på den sextonde dagen efter det sammanträde vid vilket
fullmäktige tog beslut om dem. Samma tidsfrist gäller om normbeslutet fattas
av en kommunal nämnd (KomL 6 kap. 35 § 2 st.), för det fall att det nu någon
gång skulle vara möjligt (jfr 7.2). Vare sig statliga eller kommunala organ kan
sålunda dra ut på kungörandet av lokala ordningsföreskrifter någon längre tid.

704
705

Se prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård, s. 36 f.
Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning, s. 159.
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En absolut gränslinje i tiden för när en lokal ordningsföreskrift måste vara
kungjord går därutöver självklart också vid dagen för dess ikraftträdande. Med
tanke på hur angeläget det har ansetts vara att samhällsorganens agerande är
förutsägbart för den enskilde (jfr 2.4.2.1), bör det ju aldrig få förekomma att
bestämmelser träder i kraft innan de har blivit offentliggjorda i vederbörlig
ordning (se vidare 7.3.3). Därtill måste enskilda och myndigheter få rimlig tid
på sig att anpassa sig till det nya stundande rättsläget. Hur lång tid som av den
senare anledningen måste förflyta mellan kungörande och ikraftträdande av en
bestämmelse saknas det regler kring, såväl ifråga om lagar som när det gäller
normgivningsprodukter av lägre dignitet.706 Vid sin granskning av statsrådens
tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning har emellertid Konstitutionsutskottet återkommande framhållit att tiden mellan det att en lag eller
förordning kungörs och att den träder i kraft i normalfallet bör vara minst fyra
veckor. Särskilt angeläget har det därvidlag ansetts vara att bestämmelser som
innebär pålagor för enskilda bekantgörs i god tid.707 Enbart den omständigheten
att föreskriftsmakten i ett ämne delegerats till en statlig förvaltningsmyndighet
eller till en kommun bör rimligen inte få leda till att enskilda ges mindre tid på
sig att förbereda sig på nya regler. Nämnda uttalanden torde sålunda likafullt
gälla ifråga om offentliggörande av författningar på lägre normhierarkisk nivå,
t.ex. lokala ordningsföreskrifter.

7.3.3 Rättslig innebörd
Som nyss antyddes (se 7.3.2) anses föreskrifter, t.ex. om den lokala ordningen,
vara bindande för enskilda först efter att de har kungjorts i vederbörlig ordning.
Det uttrycks ibland så att de aktuella bestämmelserna blir en del av ”gällande
rätt” först genom denna åtgärd. Publiceringen skapar en presumtion för att alla
medborgare känner till innehållet i författningen.708 Det senare är självfallet en
fiktiv föreställning, men samtidigt en mer eller mindre ofrånkomlig sådan om
man vill att föreskrifterna ska få ett effektivt genomslag i samhället, eftersom
det i annat fall i princip skulle bli nödvändigt att i varje enskilt fall styrka den
tilltalades subjektiva insikt om att en viss bestämmelse överträtts. I praktiken
706

Se Bull, Thomas, Tryckt i tid? Om kungörelse, ikraftträdande och rättssäkerhet, SvJT 1999
s. 954 ff.
707
Se t.ex. bet. 2015/16:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning, s. 12 ff.; bet. 2016/17:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och
regeringsärendenas handläggning, s. 12 ff. och, det senaste, bet. 2017/18:KU10 Granskning av
statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning, s. 15 ff. Samma tidsintervall
rekommenderas i Statsrådsberedningens riktlinjer för författningsskrivning, se Ds 2014:1 Gröna
boken. Riktlinjer för författningsskrivning, s. 101.
708
Se SOU 1973:23 Bättre överblick över lagar och andra bestämmelser, s. 42 f.; SOU 2008:88
Elektroniskt kungörande av författningar, s. 38 och prop. 2015/16:157 Elektroniskt kungörande
av författningar, s. 8.
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innebär det att efter att ett korrekt offentliggörande av en föreskrift har ägt rum
kan en enskild i stort sett inte längre med framgång hävda att han eller hon inte
kände till den.709 En förutsättning för att tillämpa en grundsats som är så sträng,
i synnerhet mot den som verkligen har varit okunnig om rättens innehåll, är
att förstås att kungörandet sker på ett sådant sätt att var och en åtminstone haft
en rimlig möjlighet att skaffa sig kunskap om vad som gäller. Det tål nog att
diskuteras om vissa kungörandeförfaranden kring lokala ordningsföreskrifter
verkligen tillhandahåller den möjligheten, t.ex. den säregna proceduren med
kommunal anslagstavla (se 7.3.1). Till det återvänds i det avslutande kapitlet.
Regelrätta bestämmelser om följden av uteblivet eller felaktigt kungörande
är sällsynta, men en sådan finns i trafikförordningen, vari det anges att ansvar
för överträdelser av vissa trafikregler som huvudregel bara får dömas ut om
föreskrifterna har kungjorts i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen
om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (TrafikF 14 kap. 14 §).
I övrigt kan ledning kring konsekvenserna emellertid också hämtas ur motiven
till kungörandelagen, i vilka det uttalades att ett uteblivet kungörande eller en
mer allvarlig underlåtenhet att följa reglerna därom borde föra med sig att en
författning inte får tillämpas (jfr legalitetsprincipen, se 2.4.2.1), medan mindre
allvarliga brister åtminstone borde innebära att straff eller annan påföljd inte
får dömas ut visavi den som inte känt till bestämmelserna (jfr om straffrättsvillfarelse nedan). För den som på ett tillfredsställande sätt hade fått kännedom
om föreskrifterna på annat sätt än genom den föreskriva informationskanalen
bedömdes det däremot inte föreligga något hinder mot lagföring. Följaktligen
ansågs det nödvändigt att i varje enskilt fall göra en avvägning med beaktande
av samtliga omständigheter.710
I rättspraxis upprätthålls synbarligen en än striktare syn på kungörande, och
även formella brister i något avseende leder ofta till att de aktuella reglerna inte
tillämpas (se t.ex. NJA 1987 s. 676, NJA 1989 s. 489, NJA 1990 s. 789 I och II
samt RÅ 2009 not. 150).711 Ett mer pragmatiskt synsätt förekommer emellertid
bitvis. Så har t.ex. en hovrätt i ett opublicerat brottmål funnit skäl att tillämpa
en viss föreskrift för ett biotopskyddsområde trots att den inte hade kungjorts
alls. I sina skäl hänvisade domstolen till de nyssnämnda förarbetsuttalandena
709

Se Ulväng, Magnus, Jareborg, Nils & Asp, Petter, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus,
Uppsala, 2013, s. 273 och Bull, Thomas, Tryckt i tid? Om kungörelse, ikraftträdande och rättssäkerhet, SvJT 1999 s. 954 ff.
710
Se prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar, s. 61. Se även t.ex.
SOU 2003:119 Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter, s. 55 och prop. 2004/05:87 Kungörande av vissa trafikföreskrifter, s. 5.
711
Se även Hovrätten för Övre Norrlands dom 2012-08-17 i mål nr B 419-12 samt Göta hovrätts
dom 2015-05-25 i mål nr B 3239-14 och 2016-10-05 i mål nr B 3274-15. Därtill kan måhända
i sammanhanget också, som en unionsrättslig utblick, nämnas mål C-345/06 Gottfried Heinrich,
ECLI:EU:C:2009:140, i vilket EU-domstolen fann att unionsorganens förordningar endast äger
rättsverkan om de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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samt pekade på att den tilltalade bevisligen hade delgivits föreskriften ifråga i
egenskap av berörd markägare och följaktligen ändå hade fått kännedom om
den (se Hovrätten för Västra Sveriges dom 2016-06-08 i mål nr B 5299-15). I
ett annat hovrättsmål var frågan huruvida vissa brister i en s.k. trafikliggare,712
närmast avsaknad av ordning och reda i den, utgjorde hinder mot att lägga en
lokal trafikföreskrift som hade kungjorts i den till grund för en ordningsbot.
Domstolen fann att så inte var fallet, eftersom liggaren trots bristerna ändå fick
anses uppfylla rimliga krav på att vara tydlig och lättöverskådlig för den som
sökte besked om vilka föreskrifter som gällde (se RH 1992:82).
Ett felaktigt kungörande kan, som nyss antyddes, därutöver också få viss
betydelse i förhållande till det straffrättsliga kravet på s.k. subjektiv täckning.
Det följer uttryckligen av brottsbalken, i vilken det föreskrivs att en gärning
som någon begår i villfarelse rörande dess tillåtlighet (straffrättsvillfarelse)
inte ska medföra ansvar för honom eller henne om villfarelsen varit uppenbart
ursäktlig på grund av att fel förekommit vid kungörandet av den straffrättsliga
bestämmelsen eller av annan orsak (BrB 24 kap. 9 §). I förarbetena till regeln
betonades det dock att den ska tillämpas mycket restriktivt och att frihet från
ansvar enbart bör aktualiseras i rena undantagsfall.713 Förmodligen måste det
sålunda röra sig om väsentliga brister i kungörandet, t.ex. att publiceringen har
skett efter det att den straffbelagda gärningen begicks (jfr ovan) eller att den
förvränger eller omöjliggör förståelsen av föreskriftens innehåll i något viktigt
avseende.714 I rättspraxis är det följaktligen ovanligt att villfarelse aktualiseras
på den grunden att fel förekommit vid publiceringen.715
För att sammanfatta vad som sagts i de tre föregående avsnitten, och för att
mer konkret koppla det till avhandlingsämnet, så ställs det alltså höga krav på
att de kungörandeprocedurer som föreskrivs kring lokala ordningsföreskrifter
i bl.a. kungörandelagen och kommunallagen (se 7.3.1) verkligen också iakttas,
vid äventyr av att den som överträder bestämmelserna annars inte kan lagföras
för det. Obetydliga brister i förfarandet synes dock inte lägga hinder i vägen
för ådömande av straffansvar, särskilt inte om den tilltalade fått kännedom om
bestämmelserna på något annat sätt. Ett tänkbart exempel på det senare skulle
kunna vara att de lokala föreskrifterna visserligen inte har kungjorts på rätt sätt
712

Systemet med att tillkännage beslutande trafikföreskrifter i en särskild liggare som fördes av
kommunen har numera avskaffats och ersatts av ett elektroniskt kungörande i den rikstäckande
databasen för trafikföreskrifter (RDT).
713
Se SOU 1988:7 Frihet från ansvar. Om legalitetsprincipen och om allmänna grunder för ansvarsfrihet, s. 184 f. och prop. 1993/94:130 Ändringar i brottsbalken m.m., s. 56.
714
Se Ulväng, Magnus, Jareborg, Nils & Asp, Petter, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus,
Uppsala, 2013, s. 379 f. samt Zila, Josef, Brottsbalken, Lexino, kommentaren till 24 kap. 9 §,
version 2017-08-19.
715
Lagrummet har istället sin främsta funktion i andra situationer, t.ex. ifråga om otydliga straffbud och felaktiga besked från en myndighet, se Martinsson, Dennis, Om straffrättsvillfarelse,
Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 148 ff. Dessa fall saknas det dock anledning att gå närmare
in på i förevarande sammanhang.
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på den kommunala anslagstavlan men att den tilltalade ändå har fått del av dem
via kommunens webbplats. Eftersom publiceringen på webbplatsen inte är ett
kungörande i rättslig mening (se 7.3.1), och den tilltalade således inte förutsätts
känna till vad som står där (se ovan), måste det förstås i sådana fall ledas i bevis
att så verkligen har skett.

7.4

Föräldralösa föreskrifter; Vad gäller om
ordningsföreskrifter inte längre har stöd i ett
bemyndigande?

7.4.1 Ordningsföreskrifters beständighet i tiden
När det i det föregående har talats om att en statlig förvaltningsmyndighet eller
en kommun måste ha stöd i ett normgivningsbemyndigande för att få meddela
lokala ordningsföreskrifter (se t.ex. 2.3.5) så har det naturligtvis underförstått
åsyftats ett vid tidpunkten för normbeslutet gällande bemyndigande. För det
fall att ett lägre samhällsorgan av en eller annan anledning skulle komma sig
för att besluta regler under åberopande av ett lagrum som inte längre är i kraft,
får den tilltänka normgivningsprodukten förstås inte karaktären av bindande
föreskrifter. Organet är ju då inte längre behörigt att reglera saken.716 Det leder
emellertid i sin tur tanken vidare till en annan fråga, nämligen hur man då bör
se på sådana föreskrifter som i och för sig har meddelats med stöd av ett vid
tidpunkten gällande bemyndigande, men där detta senare kommit att upphävas
eller ändras; Blir dylika ”föräldralösa” bestämmelser ogiltiga så snart det stadgande med stöd av vilket de utfärdades inte längre finns kvar, eller fortsätter
de tvärtom alltjämt att leva vidare ända till dess att de eventuellt någon gång i
framtiden upphävs? Svaret på den frågan är inte minst av praktisk betydelse
eftersom alla lokala föreskrifter som i skrivande stund normerar ordningen på
rikets flygplatser – däribland på storflygplatsen Stockholm-Arlanda – som tidigare har påvisats (se 6.3.1 och 6.3.2.1) är beslutade med stöd av det numera
upphävda bemyndigandet i 1957 års luftfartslag. I detta avsnitt ska just själva
giltighetsfrågan ställas under lupp, medan nästföljande avsnitt (se 7.4.2) ägnas
åt det närbesläktade spörsmålet huruvida någon kan straffas för att ha överträtt
föreskrifter av ifrågavarande slag.
716

Således torde nog t.ex. Länsstyrelsen i Södermanlands läns föreskrifter (04FS 2010:769) om
ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats, Nyköpings kommun, inte vara bindande
för envar, eftersom länsstyrelsen vid beslutstidpunkten (december 2010) saknade – och alltjämt
saknar – ett gällande bemyndigande från regeringen att meddela dylika föreskrifter. Styrelsens
möjlighet att besluta ordningsföreskrifter för flygplatser upphörde ju i och med ikraftträdandet
av den nya luftfartsförordningen den 1 september 2010 (jfr 6.3.1).
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Den förhärskande synen på saken inom regeringen och dess stödjande organ
synes vara att en beslutad och kungjord myndighetsföreskrift (se 7.2 och 7.3)
bibehåller sin giltighet ända till dess att den uttryckligen upphävs, d.v.s. även
om det lagrum på vilket den en gång vilade senare utgår eller ändras.717 Högsta
förvaltningsdomstolen har också, låt vara i ett notismål, funnit att så är fallet
(se RÅ 2000 not. 151). Vidare har Högsta domstolen, som kommer att tas upp
närmare nedan (se 7.4.2), i ett par mål prövat om den straffrättsliga legalitetsprincipen hindrar att ett straffbud tolkas så att det tillika omfattar överträdelser
av regler som beslutats med stöd av en tidigare gällande författning. Även den
högsta allmänna domstolsinstansen förefaller alltså uppfatta initialläget på så
sätt att myndighetsföreskrifter fortsätter att vara giltiga även efter att grunden
för dem har ryckts undan. Detsamma gäller i den juridiska litteraturen.718 I den
senare har det dock samtidigt riktats viss kritik mot att upprätthålla en sådan
tingens ordning, bl.a. eftersom den riskerar att leda till dubbla regleringar av
samma sak och till oklarheter kring vem som sedermera får upphäva en dylik
föreskrift.719 Den eventuella fortsatta giltigheten av kommunala föreskrifter har
inte berörts i några motsvarande sammanhang, men det lär knappast finnas skäl
att se annorlunda på sådana i förevarande avseende.
Med utgångspunkt i vad som ovan har sagts, förhåller det sig alltså troligen
så att alla lokala föreskrifter kring ordningen i skyddade naturområden, invid
fornminnen och på flygplatser som har beslutats med stöd av någon av förelöparna till miljöbalken, kulturmiljölagen och luftfartslagen (se 4.2, 5.2 och 6.2),
och som inte formligen är upphävda, fortfarande gäller enligt sitt innehåll. För
flygplatsernas vidkommande togs det också in en övergångsbestämmelse med
den innebörden i luftfartsförordningen (LF öb 2 p.). Vidare anges det, kan det
noteras, i miljöbalkens promulgationslag att alla föreskrifter som gällde vid
tidpunkten för miljöbalkens ikraftträdande och som var meddelade med stöd
av någon av balkens föregångare, ska betraktas som om de vore beslutade med
stöd av motsvarande bestämmelser i balken (MP 4 §). Regeln togs in eftersom
det befarades att samtliga förordningar och myndighetsföreskrifter inte skulle
hinna arbetas om innan balken trädde i kraft, varför det ansågs viktigt att under
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Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning, s. 53 f. samt
Statskontoret (utg.), Statliga myndigheters reglering av kommunal verksamhet, Stockholm,
2005, s. 23 f. Samma sak poängterades i den utredning som föregick myndighetsförordningen,
se SOU 2004:23 Från verksförordning till myndighetsförordning, s. 254.
718
Se Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne & Regner, Göran,
Grundlagarna. Regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, 3 uppl., Norstedts
Juridik, Stockholm, 2012, s. 546 f. samt Warnling Conradsson, Wiweka, Bernitz, Hedvig, Sandström, Lena & Åhman, Karin, Statsrättens grunder, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm,
2018, s. 247.
719
Se Bejstam, Lars, Om föreskrifter i tiden, Eliason, Marianne, Regner, Göran & Vogel, HansHeinrich (red.), Festskrift till Rune Lavin, Juristförlaget i Lund, Lund, 2006, s. 18 ff.
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en övergångsperiod även kunna tillämpa vissa äldre författningar.720 För själva
giltighetsfrågan var, som ovan visats, emellertid vare sig denna bestämmelse
eller övergångsbestämmelsen i luftfartsförordningen egentligen nödvändiga,
men de undanröjer givetvis på ett effektivt sätt eventuella tveksamheter kring
det rättsliga läget.
Annorlunda förhåller det sig med äldre lokala bestämmelser om ordningen
på offentlig plats och i hamnar. Genom ett stadgande i övergångsbestämmelserna till ordningslagen upphörde nämligen alla lokala ordningsföreskrifter,
hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för hamnar som hade utfärdats
före ordningslagens ikraftträdande per den 1 januari 1996 (OL öb 1 p.).721 Inga
föreskrifter om ordningen på offentlig plats eller om ordningen i hamnar som
har meddelats med stöd av någon av ordningslagens föregångare (se 3.2) äger
sålunda numera giltighet.
Som ovan har visats så finns det följaktligen lokala ordningsföreskrifter från
förr som alltjämt lever kvar i giltig form trots att deras ursprungliga rättsliga
grund sedan länge har upphört. En följdfråga som därvid inställer sig, och som
avslutningsvis måste ägnas några rader, är då förstås vilket eller vilka organ
som får besluta om att undanskaffa sådana regler; Är det samhällsorganet som
från början meddelade dem, det organ som i förekommande fall nu har rätt att
besluta sådana eller kanske någon annan? Frågan har inte uppmärksammats i
lagstiftningsarbetet eller i den juridiska litteraturen722 och har såvitt är känt inte
heller kommit under judiciell prövning, men Statsrådsberedningen pekar i sin
handbok i författningsskrivning på att kravet på stöd i ett giltigt bemyndigande
inte bara gäller för att en myndighet ska få meddela nya föreskrifter utan också
för att den ska få ändra i eller upphäva sina regler.723 Om ett bemyndigande
upphör eller ändras så att ett organ inte längre har rätt att meddela föreskrifter
med stöd av det, synes det alltså som om organet därmed också går miste om
möjligheten att återkalla de bestämmelser som det tidigare har antagit. För att
få dylika regler undanröjda måste det lägre samhällsorganet sålunda i princip
vända sig till regeringen, förutsatt att den fortfarande är berättigad att normera
saken, eller till riksdagen.724 Om bemyndigandet ifråga bara modifieras så att
kompetensen istället lämnas till ett annat samhällsorgan, talar emellertid såväl
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Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del I, s. 590 f. Denna övergångsperiod har, kan det tilläggas,
uppenbarligen ansetts behöva vara tämligen lång med tanke på att stadgandet fortfarande finns
kvar snart 20 år efter balkens ikraftträdande.
721
Detsamma gällde eventuella alltjämt gällande lokala föreskrifter som beslutats med stöd av
10 § i 1971 års länsstyrelseinstruktion (se 3.2.1), vilka dock upphörde redan den 1 januari 1995.
722
Jfr dock den nyssnämnda kritiken av Lars Bejstam.
723
Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning, s. 54, s. 131
och s. 142.
724
Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning, s. 53 f. Se även
Wenander, Henrik, Myndighetsföreskrifter. Demokratisk anknytning, politisk styrning och rättssäkerhet, TfR 2016 s. 489 ff.
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logiska som praktiska skäl för att inte bara riksdagen och regeringen utan även
det nya organet torde ha rätt att låta ändra eller upphäva de föreskrifter i ämnet
som dess föregångare meddelat. Så synes saken också uppfattas i praktiken.725

7.4.2 Gällande, visst… men kan de föranleda straffansvar?
En grundläggande förutsättning för att en enskild ska kunna förebrås för att ha
brutit mot en viss regel är givetvis att denna vid den aktuella tidpunkten var
gällande i rättslig mening. Bestämmelser i upphävda författningar liksom i
sådana som ännu inte har kungjorts i vederbörlig ordning (se 7.3.3) är ju inte
bindande för var och en.726 För att straff ska kunna dömas ut för en överträdelse
är det emellertid inte tillräckligt att enbart konstatera att en gällande föreskrift
har överträtts, utan därtill krävs också att gärningen som sådan kan subsumeras
under ett straffstadgande (BrB 1 kap. 1 §, se 2.4.2.1). Det bereder i allmänhet
inte några svårigheter ifråga om bestämmelserna i t.ex. brottsbalken, eftersom
dessa i regel innehåller en fullständig redogörelse för den straffbara gärningen.
När det däremot gäller föreskrifter från statliga förvaltningsmyndigheter och
kommuner vilka, som ovan nämnts (se 2.3.6), i stor utsträckning sanktioneras
genom hänvisningar till dem i lag eller förordning, kan det ibland hända sig att
en föreskrift i och för sig alltjämt gäller enligt sitt innehåll men att det straffbud
som från början kriminaliserade överträdelser av den senare har upphävts. Ett
typexempel torde vara när en lag ersatts av en ny lag på samma område; De
föreskrifter som beslutats med stöd av den äldre författningen fortsätter ju då
som utgångspunkt att gälla tills vidare (se 7.4.1), medan straffbestämmelserna
i grundförfattningen bortfaller tillsammans med resten av den gamla lagen.
För det fall att någon överträder en dylik föreskrift kan det av legalitetsskäl
naturligtvis inte komma på fråga att tillämpa det upphävda ansvarsstadgandet
i den äldre lagen, åtminstone inte utan stöd för det i en övergångsbestämmelse
(jfr 2.4.2.1). Däremot torde det inte föreligga några principiella hinder mot att
begagna sig av eventuella straffregler i den nya lagen, förutsatt förstås att dessa
är avfattade så att de även får anses gälla överträdelser av äldre bestämmelser.
Att så är fallet torde till att börja med stå relativt klart avseende sådana lokala
regler om ordningen inom skyddade naturområden som har beslutats med stöd
av någon av miljöbalkens föregångare, t.ex. naturvårdslagen eller vattenlagen
725

Se t.ex. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:193) om upphävande av Vägverkets
föreskrifter (VVFS 2006:85) om taxitrafik; Statens folkhälsoinstitut föreskrifter (FHIFS 2010:2)
om upphävande av vissa föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av alkohol och ansökan om
detta beslutade av Alkoholinspektionen samt Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2017:11)
om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål.
726
De förra kan däremot från tid till annan vara bindande för domstolarna, eftersom straff som
bekant ska bestämmas efter den eller de regler som gällde när gärningen företogs (BrP 5 §), se
2.4.2.1.
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(jfr 4.2). Som i det föregående har visats (se 7.4.1) föreskrivs det ju explicit i
promulgationslagen till miljöbalken att alla föreskrifter med nämnda ursprung
som gällde vid balkens ikraftträdande ska betraktas som meddelade med stöd
av den. I motiven till miljöbalken togs det till synes för givet att det innebar att
dessa därmed också skulle komma att omfattas av de nya straffbestämmelserna
i balken.727 Saken har dock, såvitt är känt, inte prövats i domstol.
När det gäller äldre lokala föreskrifter om ordningen vid fornminnen enligt
fornminneslagen (se 5.2.2) och på flygplatser med stöd av 1957 års luftfartslag
(se 6.2.1) är det lite besvärligare att avgöra vad som gäller ifråga om straffbarheten. Ansvarsbestämmelserna i kulturmiljölagen och luftfartsförordningen är
nämligen författningstekniskt utformade så att de bara hänvisar till regler som
har meddelats med stöd av något av de nuvarande bemyndigandena i lagen
respektive förordningen (KML 2 kap. 21 b § och LF 13 kap. 1 § 10 p.). Några
övergångsbestämmelser som anger vad som gäller finns inte och saken har inte
heller berörts i något annat sammanhang. I rättspraxis har emellertid, inte minst
av legalitetsskäl (jfr 2.4.2.1), i allmänhet länge intagits en restriktiv inställning
till straffbud som innehåller brister eller otydligheter i hänvisningar till andra
föreskrifter eller beslut. Så har t.ex. Högsta domstolen, i ett resningsärende från
1988, funnit att en regel om straff för den som bröt mot en lokal föreskrift som
hade meddelats med stöd av ett visst bemyndigande i sjötrafikförordningen
inte lagligen kunde uttolkas så att den också omfattade överträdelser av äldre
bestämmelser som hade beslutats med stöd av motsvarande bemyndigande i
förordningens föregångare (se NJA 1988 s. 218).
En lika kategorisk ståndpunkt intog Högsta domstolen i ett senare mål från
år 2007, i vilket frågan var huruvida en tilltalad kunde fällas till ansvar för att
ha överträtt ett beslut som hade meddelats med stöd av 1989 års utlänningslag
när straffstadgandet i den lag som gällde vid gärningstillfället, utlänningslagen
(2005:716), enbart hänvisade till beslut som hade meddelats med stöd av den.
Domstolen noterade att lagmotiven visserligen talade för att det knappast hade
varit lagstiftarens avsikt att beslut med stöd av den tidigare lagen skulle falla
utanför ansvarsbestämmelsen, och att det således antagligen bara berodde på
ett förbiseende att saken inte hade kommit att reglerats i övergångsbestämmelserna, men med hänsyn till legalitetsprincipens analogiförbud (jfr 2.4.2.1) ansågs det ändå inte möjligt att tolka straffbudet så att det också inbegrep beslut
som hade sin grund i den tidigare lagen (se NJA 2007 s. 400 II). I ljuset av vad
som hittills sagts synes det alltså föreligga hinder mot att tillämpa straffbuden
i kulturmiljölagen och luftfartsförordningen på äldre ordningsföreskrifter.
Måhända har emellertid Högsta domstolen på senare år slagit in på en något
mer pragmatisk linje. I ett brottmål från år 2012 fann domstolen nämligen att
ett straffbud som vid tidpunkten för brottet hänvisade till föreskrifter beslutade
av en viss myndighet (Arbetsmiljöverket) även kunde tillämpas i förhållande
727

Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II, s. 382.
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till alltjämt gällande äldre regler i ämnet från en annan, tidigare bemyndigad,
myndighet (Arbetarskyddsstyrelsen). Såväl tingsrätten som hovrätten hade,
synbarligen med ledning av de ovan refererade avgörandena,728 ogillat åtalet,
men Högsta domstolen framhöll att det ifrågavarande målet skiljde sig från de
tidigare på så sätt att det bara var frågan om en tolkning av ansvarsstadgandet.
Med hjälp av en sådan stod det, enligt domstolen, klart att hänvisningen inte
bara omfattade föreskrifter som hade meddelats med stöd av paragrafen i dess
aktuella lydelse, utan också föreskrifter som hade beslutats med stöd av dess
tidigare lydelse (se NJA 2012 s. 105).729
Ett till synes ännu större överseende med hänvisningsbrister i ansvarsbestämmelser uppvisade Högsta domstolen i ett resningsärende år 2014. I målet
var bl.a. frågan om en person borde ha lagförts för att ha överträtt en föreskrift
om att högsta tillåtna hastighet på en viss vägsträcka var 120 km/h trots att det
vid gärningstidpunkten inte fanns någon straffbestämmelse som uttryckligen
hänvisade till föreskrifter med just den innebörden, men däremot väl till regler
om att den högsta hastigheten skulle vara 30, 40, 80, 90, 100 eller 110 km/h
samt till förseelser mot bashastigheten m.m. Domstolen konstaterade att även
om ansvarsstadgandet i trafiklagstiftningen inte var tydligt så kunde de olika
hänvisningarna i det ändå tolkas på så sätt att det även omfattade överträdelser
av föreskrifter om att 120 km/h skulle vara högsta tillåtna hastighet på en väg
(se NJA 2014 s. 63).730
Med hänsyn till Högsta domstolens uttalanden i de två sistnämnda målen
är det inte osannolikt att en domstol skulle finna att ansvarsbestämmelserna i
kulturmiljölagen och luftfartsförordningen är tillämpliga också i relation till
sådana alltjämt gällande lokala ordningsföreskrifter som har meddelats med
stöd av de tidigare bemyndigandena i fornminneslagen respektive i 1957 års
luftfartslag. En dylik uttydning torde emellertid i så fall ligga mycket nära
gränsen för vad som är tillåtet med hänsyn till analogiförbudet. I avvaktan på
ett klargörande avgörande i den frågan får det därför tills vidare betecknas som
osäkert om den som överträder äldre ordningsföreskrifter för fornminnen och
flygplatser verkligen kan ställas till ansvar för det. Det kan därvid tilläggas att
om de förra – äldre ordningsföreskrifter för fornminnen – inte skulle visa sig
omfattas av kriminaliseringen i kulturmiljölagen så synes det inte heller finnas
728

Även föredraganden föreslog, kan det noteras, i sitt betänkande att åtalet skulle ogillas med
hänsyn till det analogiförbud som legalitetsprincipen ställer upp.
729
I tiden kring nämnda avgörande kom även tre av hovrätterna till motsvarande slut i ett antal
mål avseende äldre trafikföreskrifter från den tidigare myndigheten Vägverket (se Göta hovrätts
dom 2012-01-16 i mål nr B 2721-11 och 2012-05-09 i mål nr B 3207-11, Svea hovrätts dom
2012-01-25 i mål nr B 9705-11 samt Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2012-06-05 i
mål nr B 2730-11). Jfr dock RH 2011:11, i vilket Hovrätten över Skåne och Blekinge bara drygt
ett år tidigare kom till precis motsatt slut i ett nära nog identiskt mål.
730
Se även RH 2012:5, i vilket Svea hovrätt i ett avgörande med snarlika omständigheter kom
till samma slutsats, d.v.s. att det gick att tolka straffbudet så att det också omfattade föreskrifter
om att högsta tillåtna hastighet på en viss vägsträcka var 120 km/h.
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något som hindrar att eventuella alltjämt kvarstående stadganden om generellt
vite i dem nyttjas. Påförande av sådant vite är ju, som tidigare visats (jfr 5.5.3),
enbart uteslutet om straff är föreskrivet för gärningen.

7.5

Sammanfattning

För att lokala ordningsföreskrifter ska uppkomma är det inte tillräckligt att ett
samhällsorgan som har befogenhet att meddela sådana gör det, utan det fordras
också att rätt subjekt inom organet fattar beslut om reglerna. Ifråga om statliga
förvaltningsmyndigheter ankommer ämnet i princip på myndighetsledningen
medan det inom en kommun ligger på fullmäktiges bord. Eventuellt finns det
möjlighet för båda dessa organ att i sin tur uppdra åt ett annat internt subjekt
att komplettera en ordningsföreskrift med t.ex. detaljbestämmelser, men det
utrymmet är i så fall ytterst begränsat.
Ordningsföreskrifter ska bekantgöras för allmänheten genom att kungöras.
För statliga myndigheter gäller att reglerna ska tas in i en författningssamling,
som utgångspunkt den som myndigheten själv råder över, medan en kommun
ska informera om sitt beslut om föreskrifter via den kommunala anslagstavlan.
I vissa fall föreskrivs kompletterande förfaranden, t.ex. införande i ortstidning,
men hur dessa ska förstås är inte alltid uppenbart. Tillkännagivande måste ske
tämligen snart efter det att bestämmelserna har antagits – för kommunala organ
gäller en exakt tidsgräns om 16 dagar – men under alla omständigheter i så god
tid innan ikraftträdandet att enskilda har möjlighet att inrätta sig efter de nya
reglerna. Lokala ordningsföreskrifter blir bindande för enskilda först sedan ett
kungörande i föreskriven ordning har ägt rum, men när så har skett presumeras
å andra sidan var och en känna till innehållet i den.
En beslutad, kungjord och ikraftträdd ordningsföreskrift gäller till dess att
den formligen upphävs, oavsett om det bemyndigande med stöd av vilken den
en gång beslutades finns kvar. Sådana äldre alltjämt giltiga lokala föreskrifter
om ordningen kan figurera inom skyddade naturområden, vid fornminnen och
på flygplatser. Särskilt med avseende på de två sistnämnda är det dock oklart
hur det förhåller sig med straffbarheten, eftersom de blankettstraffstadganden
som ursprungligen kriminaliserade överträdelser av föreskrifterna har upphört
och straffbuden i kulturmiljölagen och luftfartsförordningen bara hänvisar till
föreskrifter som beslutats med stöd av dem.
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8

Ordningsföreskrifter i förhållande
till rättsordningen i övrigt samt till
varandra inbördes

8.1

Inledning

Som åskådliggjorts i det föregående är något av ett signum för bemyndiganden
till lägre samhällsorgan att besluta lokala ordningsföreskrifter att de är mycket
allmänt avfattade och följaktligen förlänar organen ett betydande utrymme att
själva avgöra vilka företeelser som ska bli föremål för reglering. Å andra sidan
drar, som också påvisats (se 2.3 och 2.4), reglerna kring normgivningsmakten
och dess fördelning, allmänna rättsprinciper samt rättsordningen i övrigt upp
flera gränslinjer som aldrig eller bara under vissa speciella förutsättningar får
trädas över med lokala ordningsföreskrifter. Detta spänningsförhållande utgör
temat för förevarande kapitel. Till att börja med ska befogenheten att normera
den lokala ordningen ställas mot innehållet i grundlagarna, vilka som tidigare
har lagts fram (se 2.3.2 och 2.3.3) placerar ett inte så obetydligt antal ämnen
helt eller delvis utom räckhåll för de lägre samhällsorganen. Närmare bestämt
ska fokus därvid riktas mot fyra specifika ämnesområden inom riksdagens sfär
– civilrätt, yttrandefrihet, mötes- och demonstrationsfrihet och tvångsmedel –
som synes löpa förhöjd risk att bli beträdda med lokala ordningsföreskrifter.
Därefter, i det tredje avsnittet, flyttas fokus ett steg nedåt i normhierarkin,
varvid möjligheten att meddela lokala ordningsföreskrifter sätts i förhållande
till angelägenheter som har redan har blivit reglerade i lag eller förordning. En
huvudfråga i det sammanhanget är i vilken utsträckning, om någon, som det
är tillåtet att genom lokala bestämmelser om ordningen mildra eller skärpa vad
som stadgas i sådana författningar.
I det fjärde och, frånsett den avslutande sammanfattningen, sista avsnittet i
kapitlet flyttas fokus ytterligare ett steg nedåt, varvid systemet med ordningsföreskrifter ställs i relation till sakförhållanden som redan är normerade på den
allra lägsta normhierarkiska nivån, d.v.s. i andra bestämmelser från en statlig
myndighet eller en kommun, eller som kan normeras på den nivån. I samband
därmed analyseras även det inbördes förhållandet mellan olika typer av lokala
ordningsföreskrifter, t.ex. huruvida den omständigheten att ett samhällsorgan
har meddelat sådana inom ett visst område, eller kan göra det, hindrar ett annat
organ från att göra detsamma.
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8.2

Ordningsföreskrifter visavi grundlagsreglerna
om normgivningsmakten och dess fördelning

8.2.1 Civilrätt
Genom grundlagsreglerna om normgivningsmakten och dess fördelning har
riksdagen, som förut har visats (se 2.3.1 och 2.3.2), förbehållit sig själv makten
att reglera vissa för enskilda och samhällslivet i övrigt centrala ämnesområden,
däribland enskildas personliga och ekonomiska förhållanden inbördes. Regler
kring vad enskilda har att iaktta i förhållande till andra enskilda – civilrättsliga
bestämmelser – måste följaktligen, med några få här inte relevanta undantag
(jfr 2.3.3 och 2.3.4), ges i lag. Det sagda uppmärksammades i förarbetena till
ordningslagen, vari det konstaterades att en del av de bestämmelser som sedan
länge hade varit vanliga i s.k. hamnordningar (se 3.2.4) i framtiden inte skulle
vara möjliga att ta in i lokala ordningsföreskrifter med stöd av OL 3 kap. 10 §,
eftersom de angår enskildas personliga och ekonomiska förhållanden inbördes.
Som exempel nämndes föreskrifter om att en hamnägare har rätt att avvisa eller
bortvisa fartyg från hamnen samt om att densamme har befogenhet att bortföra
kvarlämnat gods från hamnen på godsägarens bekostnad. Det togs för givet att
dylika angelägenheter i fortsättningen istället skulle hanteras genom avtal om
nyttjande av hamnen, d.v.s. på civilrättslig grund.731
Lokala ordningsföreskrifter med innebörden att ägaren av en hamn har rätt
till ersättning av t.ex. fartygsägaren för vissa åtgärder som vidtas i förhållande
till ett fartyg eller upplagt gods förekommer emellertid fortfarande.732 Det finns
också exempel på att fartygsägare anbefalls att inneha giltig ansvarsförsäkring
liksom att erlägga föreskriven avgift för hamnens brukande inom viss tid, t.ex.
30 dagar efter fakturadatum,733 samt på att en kommun friskriver sig från ansvar
för eventuella skador som kan tänkas uppstå till följd av hamnverksamheten.734
Föreskrifter med sådant utpräglat privaträttsligt innehåll är knappast förenliga
med fördelningen av normgivningsmakten i regeringsformen, och får väl sägas
indikera att de regelgivande samhällsorganen ännu inte helt har lyckats frigöra
sig från äldre traditioner på området.

731

Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 221. Det kan tilläggas att vissa sådana befogenheter för en
hamninnehavare senare ändå kom att tas in i en särskild lag, lagen (1986:371) om flyttning av
fartyg i allmän hamn.
732
Se 19 § hamnordning för Göteborg (Göteborgs kommun, 1995-03-02); 9 § Vaxholms stads
föreskrifter om hamnordning (Vaxholms kommun, 1995-11-27) och 12 § hamnordning (Vänersborgs kommun, 1997-01-28).
733
Se 3–4 §§ hamnordning (Valdemarsviks kommun, 2008-08-25) och 8 § ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings hamn (Norrköpings kommun, 2013-08-26).
734
Se t.ex. 30 § hamnordning och säkerhetsföreskrifter (Strömstads kommun, 1995-12-14).
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En snarlik sedvänja finns inom flygväsendet, där det förefaller vara brukligt
att i lokala ordningsföreskrifter för flygplatser ta med en bestämmelse om att
flygplatsens personal har rätt att avvisa eller avlägsna personer som åsidosätter
de lokala reglerna från flygplatsens område.735 Ett visst stöd för dylika åtgärder
visavi den som stör ordningen på en flygplats finns visserligen i luftfartslagen
(LL 6 kap. 16 § 3 st., se 6.3.1), men det stadgandet gäller bara flygplatspersonal
som fullgör ”ordnings- och säkerhetstjänst”, d.v.s. som det får förstås polis och
bevakningspersonal.736 Därtill saknar bestämmelsen omedelbar koppling till
förseelser mot ordningsföreskrifterna. Med tanke på att den absoluta merparten
av den personal som verkar vid en civil flygplats vare sig torde företräda staten
eller en kommun, är det alltså av allt att döma fråga om en regel som i främsta
rummet syftar till att ge en viss grupp enskilda, flygplatspersonal, motsvarande
befogenheter som polis och bevakningspersonal har gentemot andra enskilda.
Inrättandet av en sådan ordning kan ses på två sätt, antingen som ett beslut om
en civilrättslig bestämmelse som angår förhållandet mellan enskilda inbördes
eller, vilket synes mer korrekt, som ett överlämnande av en förvaltningsuppgift
som innefattar myndighetsutövning till enskilda (jfr RF 12 kap. 4 §).737 I båda
två fallen krävs lagform, varför saken i vart fall inte kan hanteras genom lokala
ordningsföreskrifter. Till den del som bestämmelsen överlappar vad som redan
följer av luftfartslagen är den dessutom överflödig (se vidare 8.2.4).

8.2.2 Yttrandefrihet
En annan ämneskategori som riksdagen nära nog helt och hållet har reserverat
för sig själv är, som tidigare framlagts, regler som begränsar de grundläggande
fri- och rättigheter som var och en genom grundlagarna tillförsäkras i relation
till det allmänna. Avsteg från grundlagsskyddet, i de fall det ens medges, får ju
med något undantag bara ske i lag (se 2.3.2 och 2.3.3). Det innebär att vad som
påbjuds däri om t.ex. yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet, rörelsefrihet,
mötesfrihet, demonstrationsfrihet och informationsfrihet (RF 2 kap. 1 och 8 §§
samt TF 1 kap. och YGL 1 kap.) i stort sett befinner sig utom räckhåll för lägre
samhällsorgan att modifiera genom lokala ordningsföreskrifter. Ett undantag
är emellertid yttrandefriheten. Beträffande den görs nämligen ett förbehåll om
735

Se 4 och 6 §§ Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:216) om ordningsföreskrifter för Stockholm Bromma flygplats, Stockholms kommun; 1 och 12 §§ Länsstyrelsen i
Västernorrlands läns föreskrifter (22FS 2008:15) om ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats samt 3 och 15 §§ Länsstyrelsen i Södermanlands läns föreskrifter (04FS 2010:769)
om ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats, Nyköpings kommun.
736
Se prop. 1984/85:212 om ändring i luftfartslagen (1957:297) m.m., s. 160 f.
737
Se t.ex. Ragnemalm, Hans, Regeringsformen 11:6. Överlämnande av förvaltningsuppgift till
enskilt subjekt, FT 1976 s. 105 ff.; Marcusson, Lena, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet, Iustus, Uppsala, 1989, s. 59 ff. samt Lerwall, Lotta, Fristående skolor och regeringsformen – om innebörden av ”det allmänna”, FT 2013 s. 255 ff.
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att det inte utgör en inskränkning av vare sig den eller dess specialvarianter i
form av tryckfrihet och informationsfrihet att enbart normera sättet att sprida
eller ta emot yttranden, så länge föreskrifterna inte har avseende på yttrandenas
innehåll (RF 2 kap. 23 § 3 st., TF 1 kap. 2 § 2 st. samt YGL 1 kap. 3 § 1 st.).738
I den juridiska litteraturen och i praxis har det tolkats såsom att begränsningar
i möjligheterna att t.ex. offentligen ventilera sina åsikter eller sprida en skrift
är tillåtna om de dikteras av ordningsskäl,739 vilket – i sin tur – förstås gläntar
på dörren för att besluta lokala ordningsföreskrifter i ämnet.
En förutsättning för att det ska vara förenligt med grundlagarna att reglera
det praktiska utövandet av yttrandefriheten genom lokala ordningsföreskrifter
är dock, som nyss sades, att reglerna är neutrala i förhållande till innehållet i
yttrandet eller skriften. Det framgår också tydligt av den rättspraxis som finns
på området. Så har t.ex. Högsta förvaltningsdomsten, i ett äldre mål, godtagit
en lokal ordningsföreskrift med förbud mot bokförsäljning på vissa torg i en
stad eftersom bestämmelsen ifråga var påkallad av ordningsskäl och inte tog
hänsyn till böckernas innehåll (se RÅ 1957 ref. 47). Samma bedömning gjorde
en hovrätt beträffande ett krav på föregående tillstånd av polismyndigheten
för affischering på allmän plats (se RH 1984:18). Den motsatta blev emellertid
utgången i ett annat mål om affischering, i vilket en kommun hade beslutat att
förbjuda valaffischering på allmän plats och på övrig mark under kommunens
förvaltning. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att beslutet, vilket då
det överklagades ännu var ett inriktningsbeslut och inte en regelrätt föreskrift,
i och för sig bortsåg från affischernas innehåll såtillvida att någon skillnad inte
gjordes mellan olika politiska åsiktsriktningar, men att det ändå riktade sig mot
affischer inom ett visst specifikt ämnesområde, nämligen sådana som innehöll
information, propaganda och annan opinionsbildning inför allmänna val. Det
aktuella beslutet ansågs följaktligen utgöra en grundlagsstridig inskränkning
av yttrandefriheten (se RÅ 1991 ref. 21).740
I ett på sin tid förhållandevis uppmärksammat mål har en kammarrätt inte
heller godtagit en lokal ordningsföreskrift med förbud mot könsförnedrande
mobil reklam på offentlig plats. Udden var riktad mot de bilar med reklam för
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Se SOU 1947:60 Förslag till tryckfrihetsförordning, s. 106 ff.; prop. 1975/76:209 om ändring
i regeringsformen, s. 155 f.; SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 760 och prop. 2009/10:80
En reformerad grundlag, s. 256.
739
Se t.ex. Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Grundlagsskyddad yttrandefrihet, 15 uppl.,
Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 63 f. och Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En
orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet, 5 uppl., Jure, Stockholm, 2013, s. 23 f. Se även JO
1941 s. 116, JO 1949 s. 136, JO 1957 s. 194, JO 1970 s. 294, JO 1973 s. 491, JO 1974 s. 103,
JO 1975 s. 169, JO 1975/76 s. 178, JO 1975/76 s. 180, JO 1978/79 s. 101, JO 1978/79 s. 103,
JO 1981/82 s. 287, JO 1991/92 s. 346, JO 2004/05 s. 401, JO 2006/07 s. 506, JO 2008/09 s. 396,
JO 2008/09 s. 400, JO 2013/14 s. 546, JO 2016/17 s. 615, JO 2016/17 s. 661 och, slutligen, JO
2017/18 s. 480.
740
Jfr dock Nergelius, Joakim, Om grundlagstolkning, grundlagsvänlig lagtolkning och åsidosättande av grundlagsstridig lag, SvJT 1996 s. 835 ff., som synes anse att Högsta förvaltningsdomstolen tolkade grundlagen alltför extensivt i detta mål.
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sexklubbsaktiviteter som vid tidpunkten cirkulerade i Stockholm. Kommunen
motiverade sin kriminalisering med att reklamskyltarnas uppseendeväckande
utformning – med bl.a. stora bilder på lättklädda kvinnor – riskerade att avleda
trafikanternas uppmärksamhet från vägen och därigenom förorsaka allvarliga
trafikolyckor. I sina skäl framhöll emellertid domstolen att det redan av regelns
ordalydelse stod helt klart att den tog sikte på innehållet i det reklambudskap
som spreds eftersom det bara var just "könsförnedrande" reklam som förbjöds,
och att undantaget för ordningsskäl i grundlagarna därför inte var tillämpligt.
Kommunen var alltså till följd av yttrandefrihetsreglerna förhindrad att reglera
saken (se Kammarrätten i Stockholms dom 2005-09-19 i mål nr 2439-05).
I det sist refererade avgörandet kom saken under domstolsprövning till följd
av att länsstyrelsen, vid sin obligatoriska granskning av nya eller ändrade kommunala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen (se 9.4), hade noterat
föreskriftens utformning och beslutat att upphäva den.741 Andra gånger synes
snarlika regler ha slunkit igenom länsstyrelsernas nät. Så finns det t.ex. lokala
föreskrifter om ordningen på offentlig plats som kriminaliserar spridning med
högtalare eller liknande av sådana budskap som kan kränka någons värdighet
med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder.742 Fram till år 2013 innehöll samma bestämmelse även ett förbud
mot att uttrycka sig invandrarfientligt. Dylika regleringar tar ovedersägligen
sikte just på yttrandets innehåll och torde sålunda under inga omständigheter
vara godtagbara. Vidare förekommer det regler kring ordningen på flygplatser
som innehåller förbud mot utdelning av flygblad och liknande om det sker i
propaganda- eller opinionsbildande syfte,743 något som givetvis inte heller bör
kunna accepteras.
Försöken att med rättsliga medel bekämpa sådant som man tycker illa om
är också frekventa i föreskrifter om ordningen vid torghandel (jfr 3.3.2.1), i
vilka det finns åtskilliga exempel på regler med förbud mot att på de allmänna
försäljningsplatserna saluföra sådant som t.ex. rasistiskt, nazistiskt, pornografiskt, sexistiskt eller drogliberalt material.744 Även i dessa fall ligger det helt i
öppen dag att bestämmelserna primärt lägger an mot det budskap som varorna
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Se Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2004-12-23, diarienr 2132-04-78735.
Se 10 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun (Essunga kommun,
2004-06-15).
743
Se 10 § Länsstyrelsen i Södermanlands läns föreskrifter (04FS 2010:769) om ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats, Nyköpings kommun.
744
Se t.ex. 7 § torghandel, lokala ordningsföreskrifter (Götene kommun, 1995-12-18); 6 § lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Lidköpings kommun (Lidköpings kommun, 2014-11-24);
7 § särskilda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Eskilstuna (Eskilstuna kommun,
2016-02-11); 6 § lokala ordningsföreskrifter för torghandeln (Umeå kommun, 2016-05-30); 9 §
lokala ordningsföreskrifter för torghandel (Kungsbacka kommun, 2016-06-16) samt 7 § lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun (Trosa kommun, 2018-06-13).
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förmedlar eller kan uppfattas förmedla, varför dylika föreskrifter torde vara
oförenliga med yttrandefrihetsregleringen. Det sagda vinner visst stöd av ett
underrättsavgörande från år 2014, i vilket domstolen fann just att en kommun
av nyssnämnda skäl inte har rätt att besluta föreskrifter för torghandeln med
sådant innehåll.745

8.2.3 Mötes- och demonstrationsfrihet
Vid sidan av yttrandefriheten löper, som inledningsvis framhölls (se 8.1), även
mötes- och demonstrationsfriheterna (RF 2 kap. 1 § 1 st. 3–4 pp.) risk att bli
kringskurna av ordningsföreskrifter. Huruvida det överhuvudtaget är tillåtet
att begränsa dessa på lägre konstitutionell nivå än i förordning synes det råda
delade meningar om i den juridiska litteraturen; Enligt den ena kan regeringen
lämna vidare till en statlig förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela
vissa rättighetsbegränsande föreskrifter med stöd av subdelegationsstadgandet
i regeringsformens normgivningskapitel (RF 2 kap. 20 § 2 st. jfr med 8 kap.
10 §, se 2.3.5).746 Andra författare tycks göra gällande att dylika normer aldrig
kan beslutas på lägre nivå än i förordning.747 Hur det än förhåller sig med den
saken så gäller emellertid enligt grundlagen den ordningen att de ifrågavarande
friheterna enbart kan begränsas på lägre nivå än i lag om det sker med stöd av
ett bemyndigande i lag och antingen med hänsyn till rikets säkerhet eller för
att motverka farsot (RF 2 kap. 20 § 2 st. 2 men. jfr med 24 § 1 st. 2 men.).748
Någon möjlighet att genom lokala föreskrifter om ordningen reducera friheten
att anordna och delta i sammankomster eller demonstrationer finns det sålunda
i varje fall inte.
En företeelse som, åtminstone tidigare, har orsakat en hel del bekymmer i
det sammanhanget är s.k. gatumusik. Problematiken har sin bakgrund i att ett
745

Se Förvaltningsrätten i Karlstads dom 2014-04-30 i mål nr 2023-13.
Se Holmberg, Erik, Stjernqvist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne & Regner, Göran,
Grundlagarna. Regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, 3 uppl., Norstedts
Juridik, Stockholm, 2012, s. 172; Eka, Anders, Hirschfeldt, Johan, Jermsten, Henrik & Svahn
Starrsjö, Kristina, Regeringsformen med kommentarer, 2 uppl., Karnov Group, Stockholm,
2018, s. 179 f. samt Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen. En kommentar, 3 uppl.,
Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 92 f.
747
Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 181 f.; Lind, AnnaSara & Zetterström, Stefan, Offentlig rätt, 3 uppl., Liber, Stockholm, 2018, s. 40 samt Warnling
Conradsson, Wiweka, Bernitz, Hedvig, Sandström, Lena & Åhman, Karin, Statsrättens grunder,
6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 188 och s. 216 f.
748
Denna undantagsregel har, kan det tilläggas, begagnats av riksdagen och regeringen för att
tillägga länsstyrelsen befogenhet att meddela föreskrifter om förbud mot att anordna allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar i de fall då det är nödvändigt för att motverka en
epidemi eller för att förebygga eller bekämpa en epizooti inom ett område (OL 2 kap. 15 § jfr
med FOL 3 §), se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 254 ff. De högsta statsorganen
förefaller alltså i vart fall vara av den uppfattningen att rättighetsbegränsande normgivning kan
delegeras till en förvaltningsmyndighet.
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framträdande av en gatumusikant i vissa fall kan utgöra en sammankomst för
framförande av konstnärligt verk (jfr RF 2 kap. 1 § 1 st. 3 p.), närmare bestämt
om musikanten har lyckats samlat en tillräcklig mängd med publik kring sig.
Om ett uppträdande av en eller annan anledning däremot inte drar till sig mer
än någon eller några enstaka åhörare kan det svårligen sägas vara fråga om en
sammankomst, och i så fall gäller inte heller grundlagsskyddet. I den senare
situationen är det alltså i princip tillåtet att uppställa regler kring musicerandet
i lokala ordningsföreskrifter, medan sådana är uteslutna i det första fallet, d.v.s.
då framträdandet utgör en skyddad sammankomst. Det sagda för med sig att
eventuella regleringsinterventioner inom gatumusikområdet lätt leder till svåra
gränsdragningsproblem, inte minst med tanke på att mängden åhörare bredvid
en musikant vanligen varierar över tid.
Såvitt gäller lokala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen har det
av den anledningen tagits in en explicit bestämmelse i den till lagen anslutande
bemyndigandeförordningen om att en kommun inte får meddela föreskrifter
som begränsar den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller något
annat konstnärligt verk (FOL 1 § 2 st.). Vare sig kommunala föreskrifter om
den allmänna ordningen på offentlig plats eller om ordningen i en hamn får
således innehålla regler kring gatumusik. I förarbetena till bestämmelsen, som
ursprungligen togs in år 1982 in i den motsvarande förordningen till allmänna
ordningsstadgan (se 3.2.2 och 3.3.1), underströks det att inte heller kommunala
bestämmelser i övrigt, t.ex. om penninginsamling, fick ges sådan utformning
att man därigenom indirekt reglerade gatumusiken. Sammantaget förutspåddes
dessa åtgärder och uttalanden få till följd att det i framtiden inte skulle komma
att finnas några lokala föreskrifter om gatumusik alls.749
Regeringens prognos slog inte in. För det första har regler kring gatumusik,
sedan den legala grunden för att uppställa sådana i lokala ordningsföreskrifter
utgått, ofta istället funnit sin väg in sådana lokala hälsoskyddsföreskrifter som
en kommun kan besluta med stöd av miljöbalken och förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.750 Delvis tycks det ha skett med
regeringens goda minne,751 men det ska inte utvecklas här. För det andra, vilket
är av mer intresse i sammanhanget, så omfattar det nyssnämnda stadgandet i
bemyndigandeförordningen faktiskt inte länsstyrelsen då den beslutar lokala
regler om ordningen i en hamn (jfr FOL 4 §). Det inte klart om diskrepansen
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Se Ds Kn 1981:26 Alkoholförtäring på allmän plats m.m., s. 107 f.; prop. 1982/83:9 om
åtgärder mot alkoholförtäring på allmän plats och om lättnader i tillståndskravet för gatumusik,
s. 18 ff.; SOU 1985:24 Ordningslag, s. 284 ff. samt prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m.,
s. 143.
750
Se MB 9 kap. 12 § jfr med 40 § 3 st. förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
För några exempel på dylika regler kring gatumusik, se 6 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för
Stockholms kommun (Stockholms kommun, 2013-11-04); 12 § lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön i Trelleborgs kommun (Trelleborgs kommun, 2015-10-26) liksom
15 § lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (Vara kommun, 2017-06-12).
751
Jfr t.ex. prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II, s. 117.
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är avsiktlig, men till skillnad från en kommun ges alltså styrelsen alltjämt ett
visst – låt vara i praktiken ganska begränsat – utrymme att reglera gatumusik
och liknande, förutsatt givetvis att det är fråga just om framträdanden av mer
blygsam karaktär som faller utanför grundlagsskyddet och som således inte
kräver normering i lagform. Detsamma torde gälla beträffande föreskrifter om
ordningen inom skyddande naturområden, vid fornminnen och på flygplatser,
för vilka några motsvarande begränsningar inte heller ställs upp i respektive
bemyndigande eller subbemyndigande (jfr 4.4.1, 5.4.1 och 6.3.1). Regler kring
gatumusik och liknande förefaller sålunda fortfarande kunna tas in i alla lokala
ordningsföreskrifter utom sådana som en kommun kan besluta om med stöd
av ordningslagen. Den problembild som ledde fram till 1982 års bestämmelse
(se ovan) står alltså till viss del kvar.
En annan angelägenhet med bäring på mötes- och demonstrationsfriheterna
som avslutningsvis ska lyftas fram är den omständigheten att det ibland anges
i lokala ordningsföreskrifter att de friheterna enbart får utövas inom ett visst
geografiskt område efter medgivande därtill av ett särskilt utpekat subjekt. Så
finns det t.ex., som tidigare har visats (se 1.1 och 6.3.2.1), regler om ordningen
på flygplatser som stadgar att allmänna sammankomster och demonstrationer
inte får förekomma inom flygplatsens område utan tillstånd av Luftfartsverket,
flygplatschefen eller någon annan särskilt utpekad person.752 Visserligen kan
det ibland krävas tillstånd för att anordna en allmän sammankomst, t.ex. då
den ska äga rum på offentlig plats (OL 2 kap. 4 §), men en ansökan därom ska
ju enligt ordningslagen i så fall göras hos och prövas av Polismyndigheten
(OL 2 kap. 6 §). Om inte tillstånd fordras så krävs det vanligen åtminstone att
saken anmäls till polisen (OL 2 kap. 5 §). Att ställa krav på ytterligare tillstånd,
vilket det måste vara fråga om eftersom vad som sägs i ordningslagen inte kan
ändras genom en regel på föreskriftsnivå (jfr RF 8 kap. 18 §, se 2.3.1 och 8.3),
för att få utöva rätten att anordna sammankomster eller demonstrationer måste
sålunda utgöra en begränsning av nyssnämnda friheter och en sådan får ju, som
nyss visades, inte ske genom lokala ordningsföreskrifter. Det kan följaktligen
konstateras att den tillståndsplikt beträffande allmänna sammankomster och
demonstrationer på Arlanda flygplats som togs upp i avhandlingens inledning
(se 1.1) synbarligen saknar laga grund.
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Se 3 och 15 §§ Länsstyrelsen i Gotlands läns föreskrifter (09FS 2006:13) om ordningsföreskrifter för Visby flygplatsområde, Gotlands kommun; 3 och 15 §§ Länsstyrelsen i Stockholms
läns föreskrifter (01FS 2006:217) om ordningsföreskrifter för Stockholm Arlanda Airport, Sigtuna kommun; 9 § Länsstyrelsen i Västernorrlands läns föreskrifter (22FS 2008:15) om ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats samt 12 § Länsstyrelsen i Södermanlands
läns föreskrifter (04FS 2010:769) om ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats,
Nyköpings kommun.
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8.2.4 Offentligrättsliga tvångsmedel
En fjärde och sista ämneskategori som till stora delar ligger utom räckhåll för
vad statliga förvaltningsmyndigheter och kommuner kan reglera genom lokala
ordningsföreskrifter är vilka särskilda maktmedel som de själva eller andra
samhällsorgan ska ha att tillgå för att säkerställa föreskrifternas efterlevnad.
Något uttryckligt förbud mot att organ på lägre nivå skapar nya befogenheter
för sig själva eller andra organ genom sina egna föreskrifter finns visserligen
inte. Tvärtom är det uppenbart att sådana ibland måste kunna emanera även ur
myndighetsföreskrifter och kommunala föreskrifter. Som exempel kan nämnas
när en myndighet beslutar en bestämmelse om tillståndsplikt; Genom att ange
att en viss verksamhet enbart får utövas om den i förväg har godkänts av myndigheten ifråga eller av något annat samhälleligt organ uppstår det ju samtidigt
– utöver själva föreskriften – i praktiken också en ny kompetens, nämligen
den att myndigheten eller det utpekade organet i varje enskilt fall får besluta i
just dessa frågor. Även ur legalitetssynpunkt är det, som ovan har konstaterats
(se 2.4.2.1), principiellt sett godtagbart att tillskapa nya befogenheter genom
myndighetsregler och kommunala föreskrifter, eftersom det som utgångspunkt
räcker att ett samhällsorgan har stöd i en författning för sina åtgärder. Så långt
synes inrättandet av nya maktbefogenheter på den allra lägsta normhierarkiska
nivån alltså inte bereda några bekymmer.
Helt annorlunda ställer sig dock saken om en statlig förvaltningsmyndighet
eller en kommun genom lokala ordningsföreskrifter betingar sig själva eller
något annat samhällsorgan nya eller utvidgade befogenheter mot enskilda, t.ex.
att en polisman eller de egna tjänstemännen ska ha befogenhet att omhänderta
eller från platsen avlägsna den som överträder föreskrifterna. Sådana undantag
från den grundlagsskyddade rörelsefriheten (RF 2 kap. 8 §) eller i skyddet mot
påtvingade kroppsliga ingrepp (RF 2 kap. 6 §), vilket det väl närmast är fråga
om då en person mot sin vilja förs bort från den plats där han eller hon befinner
sig till en annan,753 får ju bara göras genom lag (RF 2 kap. 20 §). Som tidigare
har visats (se 8.2.1) finns det emellertid icke desto mindre exempel på lokala
ordningsföreskrifter med denna innebörd, bl.a. på flygplatser, vilket alltså inte
är förenligt med reglerna om normgivningsmakten och dess fördelning. Därtill
är dylika bestämmelser, åtminstone såvitt gäller polisen, i regel helt onödiga
eftersom en polisman redan har tillgång till motsvarande tvångsmedel genom
bl.a. reglerna i polislagen (jfr t.ex. PolisL 13 §).
Något som inte heller är så ovanligt är att en kommun genom en eller flera
bestämmelser i de lokala ordningsföreskrifterna tillägger sina tjänstemän eller
t.ex. en polisman rätt att vidta vissa ingrepp i annans rätt, t.ex. att omhänderta
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Angående uttrycket ”avlägsna”, se prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m., s. 30 ff.
och bet. 1997/98:JuU7 Ändringar i polislagen, s. 11 f. Se därom även Warnling-Nerep, Wiweka,
”Påtvingat kroppsligt ingrepp” (RF 2:6) och JO:s rättsvägledande funktion, FT 2002 s. 19 ff.
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hund eller katt som anträffas lös utan tillsyn,754 att flytta eller tillfälligt ta hand
om felparkerade fordon755 eller att tvångsvis sätta upp skyltar på fastighet.756
Ibland knyts det också särskilda rättsföljder till befogenheterna, t.ex. att ägaren
till ett omhändertaget fordon är skyldig att ersätta kommunen för kostnader i
förbindelse därmed, vid äventyr att fordonet annars övergår i kommunens ägo,
eller att en omärkt lösspringande katt som omhändertas får avlivas.757 När det
gäller föreskrifter av detta slag, vars ändamål uppenbarligen är att förse utvalda
samhällsorgan som t.ex. polisen med ytterligare makt att förfoga över enskild
egendom, måste emellertid för det första det skydd för den privaträttsliga egendomsordningen som ges regeringsformen respektive i Europakonventionen
(RF 2 kap. 15 § och art. 1 i första tilläggsprotokollet, jfr 2.4.1.2) beaktas. Detta
skydd innebär, i all korthet, att var och en har rätt till respekt för sin egendom
och att det allmänna sålunda bara får besluta begränsningar i möjligheten att
utnyttja densamma om det är påkallat av ett angeläget allmänt intresse, om det
är proportionerlig och om det har stöd i lag.758 Redan i ljuset därav framstår de
ovan refererade ordningsföreskrifterna som högst tveksamma.
Vidare, för det andra, torde även reglerna kring normgivningsmakten och
dess fördelning hindra att det i lokala ordningsföreskrifter tas in bestämmelser
med innebörden att t.ex. husdjur vars ägare inte följer de lokala föreskrifterna
får avlivas. Sådana utgör nämligen i princip föreskrifter om annan rättsverkan
av brott än böter,759 en typ av bestämmelser som det enligt regeringsformen
uteslutande ankommer på riksdagen att besluta om (se 2.3.3). Avslutningsvis
kan det tilläggas att flera av de tillämnade befogenheterna, låt vara i lite annan
tappning, redan följer av andra politirättsliga regelverk, t.ex. lagen (1982:129)
om flyttning av fordon i vissa fall och lagen om tillsyn över hundar och katter.
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Se 14 § lokala ordningsföreskrifter för Kalmar kommun (Kalmar kommun, 1995-10-30);
15 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Östra Göinge kommun (Östra Göinge kommun,
2006-04-27) och 16 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun (Borgholms
kommun, 2015-05-18).
755
Se 10 § lokala ordningsstadgan (Dorotea kommun, 2007-02-26).
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Se 10 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Aneby kommun (Aneby kommun,
1999-11-23).
757
Se 10 och 20 §§ lokala ordningsstadgan (Dorotea kommun, 2007-02-26) samt 9 och 15 §§
allmänna lokala ordningsföreskrifter (Borlänge kommun, 2010-04-29).
758
Se prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 48 ff. samt prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 253. Se även Åhman, Karin,
Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den europeiska
konventionen om de mänskliga rättigheterna, Iustus, Uppsala, 2000, s. 24; Eriksson, Emelie
Utvecklingen av begreppet legitima förväntningar i konventionsrätten, ERT 2014 s. 811 ff.;
Scheiman, Sebastian & Hybbinette, Viktoria, Gatukostnadsansvar för enskilda – ett otillåtet
ingrepp i egendomsskyddet?, JT 2014/15 s. 474 ff. samt Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen. En kommentar, 3 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 82 ff. Se därtill också
JO 2001/02 s. 390 och JO 2005/06 s. 84.
759
Närmast till hands ligger nog att karaktärisera det som en föreskrift om förverkande av lös
egendom, jfr Svea hovrätts dom 2003-09-04 i mål nr B 628-03 och JO 2008/09 s. 83, men det
behöver inte utredas närmare i detta sammanhang.
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8.3

Ordningsföreskrifter visavi ämnen som redan
är reglerade i lag eller förordning

När det gäller lokala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen så finns
det, som tidigare har visats (se 3.5), i OL 3 kap. 12 § en uttrycklig bestämmelse
om att sådana inte får angå förhållanden som redan är reglerade i den lagen, i
någon annan författning eller som kan regleras på annat sätt. Några liknande
restriktioner anges däremot inte för övriga slag av lokala ordningsföreskrifter
som undersöks i detta arbete. Att förvaltningsmyndigheter och kommuner inte
får besluta regler som till sitt innehåll är oförenliga med vad som föreskrivs i
lag är emellertid givet, eftersom den formella lagkraftens princip medför att
en lag inte får ändras eller upphävas på annat sätt än genom en ny lag i ämnet
(jfr RF 8 kap. 18 §). Som förut har sagts (se 2.3.1) anses motsvarande förbehåll,
även om det inte kodifierats, gälla i förhållandet mellan regeringsförordningar
och föreskrifter av lägre valör. En solklar följd av detta sakläge är förstås att
en lokal föreskrift om ordningen aldrig får tillåta vad som i lag eller förordning
är förbjudet eller i övrigt mildra eller lindra vad som anges i sådana.760
I praktiken är det dock inte alls sällsynt med lokala ordningsföreskrifter som
för med sig att vad som föreskrivs i överordnade författningar mildras i något
hänseende. Det synes i synnerhet gälla i relation till regeln i ordningslagen om
att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av Polismyndigheten
om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet
för person eller egendom (OL 3 kap. 7 §). Kravet på polistillstånd är förvisso
enligt lagrummet avhängigt om begagnandet i den enskilda situationen medför
en risk för skada på eller olägenhet för person eller egendom, men om så är
fallet gäller tillståndsplikten dygnet runt under årets alla dagar och i hela riket.
En kommun kan således inte, vare sig i lokala ordningsföreskrifter eller genom
lokala regler om användning av pyrotekniska varor (jfr OL 3 kap. 9 §, se 1.3.2),
med bindande verkan föreskriva att tillstånd inte behöver sökas för användning
av vissa typer av pyrotekniska varor, under vissa tidpunkter på dygnet eller året
eller inom vissa områden. Bestämmelser om att tillståndsplikten inte gäller för
användning av fyrverkerier på påskafton, valborgsmässoafton eller nyårsafton
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Se Strömberg, Håkan, Den lokala förordningsmakten, Gleerup, Lund, 1954, s. 29 och Essen,
Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 186. Möjligen råder det inte full
enighet om det nu sagda i den juridiska litteraturen; I en artikel från år 2018 gör nämligen Patrik
Bremdal och Moa Kindström Dahlin, som det får förstås, gällande att också ”uppmjukningar”
av ordningslagens regler skulle vara tillåtna i lokala föreskrifter om ordningen på offentlig plats,
se Bremdal, Patrik & Kindström Dahlin, Moa, Normprövning och kommunal självstyrelse – med
anledning av länsstyrelsens beslut att upphäva Vellinge kommuns tiggeriförbud, FT 2018 s. 185
ff., särskilt på s. 197 f. Den uppfattningen förefaller emellertid vara besvärlig att förena med den
formella lagkraftens princip.
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– vilket frekvent figurerar i lokala ordningsföreskrifter761 – strider följaktligen
mot de normhierarkiskt sett överordnade reglerna i ordningslagen.762
En annan reglering i lag som visat sig löpa risk att naggas i kanten av lokala
ordningsföreskrifter är bestämmelserna om användningen av offentlig plats
inom kommunen. Reglerna därom finns i ordningslagen och slår fast att det
som utgångspunkt alltid krävs tillstånd av Polismyndigheten för att få använda
en offentlig plats inom detaljplanelagt område på ett sätt som inte stämmer
överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget (OL 3 kap. 1 §). Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning samt utan att inkräkta på
någon annans tillstånd. Det sagda innebär således att enbart verksamheter som
framstår som naturliga med hänsyn till områdets karaktär, t.ex. uppställning
av försäljningsstånd på ett salutorg eller upplag av gods i en hamn, liksom helt
tillfälliga och obetydliga markdispositioner, är frikallade från kravet på polistillstånd.763 I övrigt måste tillstånd sökas. Följaktligen torde det inte vara tillåtet
att i lokala ordningsföreskrifter föreskriva att Polismyndighetens medgivande
inte behöver inhämtas för t.ex. varuexponering eller reklamskyltar i form av
s.k. trottoarpratare på vissa gator, under vissa tider eller under förutsättning att
antalet varor eller skyltar understiger en viss mängd. Att ställa fram skyltar och
dylikt i det offentliga rummet anses nämligen vara något av ett typexempel på
sådant som kräver polistillstånd (se t.ex. Hovrätten över Skåne och Blekinges
dom 2014-09-24 i mål nr B 2518-13 samt, samma dag, i mål nr B 831-14).764
Undantagsregler av nu beskriven modell förekommer emellertid från tid till
annan trots det i lokala ordningsföreskrifter,765 vilket alltså inte är tillåtet.
Den formella lagkraftens princip lägger givetvis vidare också hinder i vägen
för en statlig förvaltningsmyndighet eller en kommun att genom sina lokala
regler ändra den i lag eller förordning föreskrivna ordningen kring vilket organ
som ska pröva enskilda ärenden som knyter an till den aktuella regleringen,
t.ex. en ansökan om tillstånd. Om det i grundförfattningen anses att en viss typ
av ärenden ska prövas av en särskild myndighet, t.ex. Polismyndigheten, kan
761

Se 20 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun (Sandvikens kommun,
2008-12-15); 20 § lokala ordningsföreskrifter Ängelholms kommun (Ängelholms kommun,
2013-11-25); 22 § lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun (Katrineholms kommun, 2015-04-20) samt 17 § lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun (Flens kommun,
2016-12-15).
762
Se även Länsstyrelsen i Hallands läns beslut 2013-01-24, diarienr 213-313-13 samt Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut 2017-06-21, diarienr 213-2907-2017, vari länsstyrelserna
ifråga kom till samma slutsats.
763
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 273 f. Jfr diskussionen kring användning
av offentlig plats för ”passivt” tiggeri ovan (se 3.3.2.1).
764
Se även Stockholms tingsrätts dom 2013-02-13 i mål nr B 17035-12.
765
Se 10 § lokala ordningsföreskrifter (Arboga kommun, 2014-02-20) och 3 kap. 1 § allmänna
lokala ordningsföreskrifter och lokala torghandelsföreskrifter, Vaggeryds kommun (Vaggeryds
kommun, 2015-01-26).
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den rätten sålunda inte genom lokala ordningsföreskrifter istället anförtros till
en annan myndighet, t.ex. en kommunal nämnd. Förmodligen är det inte heller
möjligt att föreskriva att tillstånd även måste sökas hos t.ex. den kommunala
nämnden ifråga, eftersom detta sakförhållande nog i allmänhet får anses vara
uttömmande reglerat redan genom lagregeln (se nedan). Lokala bestämmelser
om att t.ex. pyrotekniska varor inte får användas på offentlig plats utan tillstånd
av den kommunala byggnadsnämnden torde således inte vara tillåtna, eftersom
medgivande till dylik verksamhet – om det finns risk för skada på person eller
egendom m.m. – ju enligt ordningslagen ska sökas hos Polismyndigheten (se
ovan). Att just en sådan tillståndsplikt föreskrivs i lokala ordningsföreskrifter
förekommer dock.766
Mer problematiskt blir det att fastställa exakt vad som gäller i det omvända
förhållandet, d.v.s. i vilken utsträckning som det är möjligt att genom lokala
föreskrifter förbjuda eller på annat sätt normera beträffande sådant som annars
vore tillåtet. I de fall då en lag eller förordning uttryckligen tillförsäkrar ett
subjekt en viss handlingsfrihet är det förstås givet att denna frihet inte utan
särskilt stöd kan kringskäras genom regler på lägre nivå; Sådana skulle ju då,
precis som mildrande föreskrifter ovan, strida mot vad som stadgas i den överordnade författningen. Bestämmelser av dylikt slag hör emellertid till undantagen. Det mer ordinära är, som bekant, att lagstiftningen istället bara ger olika
subjekt ett visst faktiskt handlingsutrymme till följd av att diverse förhållanden
lämnats oreglerade. Lokal normgivning som inskränker en sådan kvarvarande
rättslig frihet kan självfallet inte sägas strida mot den nyss omtalade formella
lagkraftens princip, eftersom någon lag- eller förordningsreglering i frågan ju
inte existerar. Som utgångspunkt möter det alltså inte några hinder att meddela
lokala ordningsföreskrifter som rör ämnen vilka inte avhandlas i lagstiftningen
eller som skärper eller utvidgar tillämpningsområdet för en befintlig reglering.
Helt obegränsad kan den lokala normgivningsmakten inom detta område
emellertid naturligtvis inte vara. I en del fall kan ju anledningen till att en viss
angelägenhet inte blivit författningsreglerad mycket väl vara att lagstiftaren
funnit att den alltjämt ska vara tillåten. I andra fall kan en redan förefintlig lag
eller förordning vara ämnad att uttömmande normera det aktuella förhållandet,
varför ytterligare regler i ämnet skulle strida mot de avvägningar som tidigare
gjorts kring saken. Huruvida det är tillrådligt att hantera en oreglerad företeelse
med lokala ordningsföreskrifter måste därför också bedömas utifrån om tanken
har varit att den ska vara tillåten eller om den helt enkelt bara inte har blivit
normerad ännu. Beträffande helt oreglerade sakförhållanden torde vägledning
därvidlag främst kunna hämtas ur motivuttalanden till närliggande lagstiftning
och ur t.ex. allmänna rättspolitiska målsättningar m.m., medan utslagsgivande
betydelse avseende möjligheten att fylla ut en befintlig lag eller förordning
med skärpande eller mer långtgående lokala föreskrifter nog i första rummet
766

Se t.ex. 19 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höganäs kommun (Höganäs kommun,
2010-10-21).
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torde tillmätas sådant som den aktuella författningens grunder och allmänna
syften (jfr 3.5.1). Om det vid en granskning av dessa framgår att normgivaren
avsiktligen har lämnat ett visst förfarande straffritt, bör det inte bli föremål för
kriminalisering genom ordningsföreskrifter. Om det däremot förhåller sig så
att densamme av någon anledning enbart har underlåtit att reglera frågan, torde
den aktuella författningen som huvudregel kunna fyllas ut med bestämmelser
som t.ex. utvidgar dess tillämpningsområde eller som mer i detalj reglerar vad
som i föreskrivs i den.
Ett problem med den ovan presenterade metoden för att avgöra om lokala
ordningsföreskrifter är lämpliga är förstås att det i allmänhet ganska sällan går
att läsa ut ur förarbetena till en lag huruvida den är tänkt att vara uttömmande
inom sitt område. Än svårare är det naturligtvis att vinna någon kunskap i det
avseendet när det gäller förordningar, till vilka motiv i de allra flesta fall saknas
helt och hållet. Som en allmän riktlinje beträffande möjligheten att komplettera
överordnade regelverk med olika typer av lägre författningar har emellertid i
den juridiska litteraturen också gjorts gällande att utfyllnad av bestämmelser i
samma grundförfattning som bemyndigandet eller i närbesläktade lagar eller
förordningar som regel är tillåten, medan utrymmet är begränsat i förhållande
till mer avlägsna regelverk. Vidare har det framhållits att större försiktighet är
påkallad om grundförfattningen är av detaljerad karaktär än om den är allmän
samt att om det i en lag eller förordning uppställs vissa bestämda villkor för att
en handling ska vara tillåten, bör strängare bestämmelser än så i princip vara
uteslutna. Slutligen har det påpekats att om ett visst förhållande uttryckligen
har undantagits från en författnings tillämpningsområde, bör en lägre föreskrift
i normalfallet inte tillgripas för att återföra det dit.767
Mot dessa riktlinjer torde få invändningar kunna resas och goda skäl, inte
minst av förvaltningspolitisk art (jfr 2.4.3), talar för att iaktta den försiktighet
som framskymtar i föregående stycke också när det gäller ordningsföreskrifter.
I två avseenden är emellertid de refererade uttalandena, som i grund och botten
härrör från 1950-talet och i främsta rummet avser den kommunala föreskriftsmakten, måhända inte längre fullt ut överensstämmande med rättsläget kring
lokala ordningsföreskrifter, närmare bestämt ifråga om möjligheten att ställa
upp strängare villkor för att en handling ska vara tillåten än vad som stadgas i
grundförfattningen samt beträffande tillåtenheten av att återinföra ett specifikt
undantag under en författnings tillämpningsområde. När det gäller det förra så
framgår det nämligen redan av motiven till ordningslagen att tanken är att de
lokala föreskrifterna i vissa fall ska kunna tillgripas just för att införa förbud
mot sådant som annars bara skulle omfattas av tillståndsplikt, t.ex. beträffande
användningen av offentlig plats på visst sätt eller bruket av pyrotekniska varor
inom särskilda områden.768 Vidare har Högsta domstolen i ett brottmål, låt vara
767

Se Strömberg, Håkan, Den lokala förordningsmakten, Gleerup, Lund, 1954, s. 89 f. och
s. 201 ff. samt Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 188 f.
768
Se t.ex. prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 142 ff.
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vid sidan om saken, framhållit att det inte föreligger några hinder mot att en
kommun genom lokala föreskrifter om ordningen ställer upp krav på tillstånd
för användningen av offentlig plats som också inkluderar sådant begagnande
av platsen som på grund av det särskilda undantaget i ordningslagen för tillfälligt och obetydligt ianspråktagande (se ovan) annars inte skulle ha omfattats
av tillståndsplikt (se NJA 1997 s. 179).
Exakt vilka författningar som får anses vara så nära besläktade med reglerna
i ordningslagen, miljöbalken, kulturmiljölagen och luftfartslagen att de, enligt
riktlinjen ovan, kan fyllas ut genom lokala ordningsföreskrifter är inte heller
riktigt klart. Förarbetena ger emellertid indirekt viss ledning. Som tidigare har
påvisats så lämnades det nämligen i motiven en del exempel på vad som kunde
tänkas bli föremål för reglering med stöd av respektive bemyndigande. Några
av dessa var alkoholförtäring, användning av fyrverkerier, cykling, tillsyn över
hund och katt, ridning, påverkan på djur- och växtlivet, oljud, terrängkörning,
dålig lukt, damm och spill, uppsättande av skyltar, parkering samt taxitrafik
(se 3.3.2.1, 3.4.2.1, 4.4.2.1, 5.4.2.1 och 6.3.2.1). Det torde i sin tur kunna tolkas
så att åtminstone reglerna i alkohollagen, lagen om brandfarliga och explosiva
varor, lagen om tillsyn över hundar och katter, terrängkörningslagen, plan- och
bygglagen, lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning, jaktlagen (1987:259) och taxitrafiklagen (2012:211) liksom
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, trafikförordningen
och artskyddsförordningen (2007:845) har bedömts vara så närliggande till en
eller flera av de fyra författningarna att de kan kompletteras med hjälp av dem.
Slutligen kan det, apropå förhållanden som redan är reglerade, noteras att
det även förekommer att förvaltningsmyndigheter och kommuner i sina lokala
ordningsföreskrifter tar in förbud mot sådant som allaredan är förbjudet enligt
överordnade bestämmelser eller att de härmar efter innehållet i dylika regler
och presenterar det som sina egna normer. Som exempel kan nämnas att det i
föreskrifter om ordningen på offentlig plats ibland stadgas att alkoholförtäring
inte får äga rum i bussterminaler eller på järnvägsstationer,769 vilket redan är
straffbelagt genom ordningslagen respektive järnvägslagen (OL 4 kap. 4 § och
9 kap. 2 § järnvägslagen), samt att det i ordningsregler för hamnar inte så sällan
tas in mer eller mindre ordagranna återgivanden av vad som föreskrivs kring
tillträde till hamnområden i lagen om hamnskydd och lagen om sjöfartsskydd,
men utan att det anges att det rör sig om just utdrag ur lagtext.770 Om innehållet
i de lokala föreskrifterna stämmer överens med vad som följer av överordnade
bestämmelser torde det sagda förvisso inte strida mot den formella lagkraftens
769

Se 12 § ordningsföreskrifter för Linköpings kommun (Linköpings kommun, 2011-06-07);
13 § allmänna lokala ordningsföreskrifter (Haninge kommun, 2011-11-14) och 13 § lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun (Upplands Väsby kommun 2016-09-19).
770
Se 29 § lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för hamnen i Oskarshamn (Oskarshamns
kommun, 2009-01-12); 27–31 §§ lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad hamn
(Ystads kommun, 2011-01-20) och 27–31 §§ hamnordning för Helsingborgs stad (Helsingborgs
kommun, 2012-10-24).
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princip – regeln avviker ju inte från lagen eller förordningen (jfr 2.3.1) – men
tillvägagångssättet får ändå anses vara olämpligt med hänsyn till den osäkerhet
ifråga om föreskrifternas konstitutionella dignitet som därigenom lätt inställer
sig. Därtill kan det leda till att en och samma gärning brottsförklaras genom
två straffbud, dels i ursprungsförfattningen, dels i den grundförfattning som
ordningsföreskrifterna vilar på, vilket i sin tur kan leda till svåra straffrättsliga
konkurrensfrågor.771 Det är självfallet också, sist men inte minst, helt onödigt
att upprepa vad som redan följer av lag eller förordning.

8.4

Ordningsföreskrifter visavi ämnen som redan
är reglerade i föreskrifter på den lägsta nivån
eller som kan normeras genom sådana

Som påpekades redan i inledningen till framställningen (se 1.1) så utgör lagar
och förordningar bara en bråkdel av den svenska regelmassan, vilken istället
till största del består av föreskrifter från statliga förvaltningsmyndigheter och
kommuner. Förutom med innehållet i överordnade regler (jfr 8.2 och 8.3) kan
befogenheten att meddela ordningsföreskrifter därför förstås också lätt komma
i beröring med angelägenheter som redan har reglerats på den nivån, d.v.s. i
andra myndighetsföreskrifter eller i kommunala regler. Så kan t.ex. en länsstyrelse redan ha beslutat föreskrifter om förbud mot motorbåtstrafik inom ett
skyddat naturområde med stöd av sjötrafikförordningen eller kan en kommun
redan ha antagit regler om taxitrafik vid en flygplats med stöd av trafikförordningen, två sakförhållanden som även anses kunna bli föremål för normering
i lokala ordningsföreskrifter (se 4.4.2 och 6.3.2). Till skillnad från i relation
till lagar och förordningar (se 8.2. och 8.3) så lägger den formella lagkraftens
princip (jfr 2.3.1) i dessa fall inte hinder i vägen för att också hantera saken i
ordningsföreskrifter, eftersom bestämmelserna befinner sig på samma nivå i
normhierarkin. En fråga som därvid inställer sig är emellertid givetvis då om
rätten att besluta föreskrifter om ordningen av något annat skäl är begränsad i
situationer som den ovan beskrivna, d.v.s. när en företeelse redan har reglerats
genom andra föreskrifter på den lägsta nivån? Den saken och några anslutande
spörsmål ska, som ovan aviserats (se 8.1), undersökas i innevarande avsnitt.
När det gäller lokala föreskrifter om ordningen på offentlig plats eller i en
hamn så måste frågan besvaras jakande. Som tidigare har visats så framgår det
nämligen uttryckligen av ordningslagen att sådana bestämmelser inte får angå
förhållanden som är reglerade i annan författning (OL 3 kap. 12 §, se 3.5.1).
Ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen är således alltid uteslutna om
en företeelse redan har hunnit bli föremål för normering genom något annat
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Se Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus,
Uppsala, 2013, s. 459 ff.
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statligt eller kommunalt organs försorg. Några motsvarande begränsningar i
föreskriftsmakten uppställs däremot, om man bortser från det tämligen perifera
stadgandet i områdesskyddsförordningen om att ordningsföreskrifter för djuroch växtskyddsområden inte får kringskära vad som är särskilt föreskrivet för
ett område (OF 22 § 2 st., se 4.4.2.1), vare sig för lokala ordningsföreskrifter
med stöd av miljöbalken, kulturmiljölagen eller luftfartslagen. Så långt det går
att utläsa ur lagförarbetena verkar det inte heller ha övervägts att införa sådana.
Utanför ordningslagens tillämpningsområde förefaller det alltså i princip stå
samhällsorganen fritt att meddela lokala ordningsföreskrifter även beträffande
förhållanden som redan har blivit föremål för reglering av en (annan) statlig
myndighet eller en kommun.772
Som tidigare har visats (se 3.5.2) så begränsas normgivningsmakten enligt
ordningslagen därutöver i ytterligare en dimension, nämligen inte bara av vilka
föreskrifter som något annat lägre organ faktiskt har meddelat, utan också av
vilka regler som sådana med laga stöd kan meddela; Om ett sakförhållande går
att normera på något annat sätt än genom lokala ordningsföreskrifter får sådana
alltså inte utfärdas. Även i detta avseende saknas det regler om vad som gäller
utanför ordningslagen. Ur motiven till såväl miljöbalken som kulturmiljölagen
och luftfartslagen framträder dock en förhållandevis klar bild av att organens
respektive kompetenser inte är avsedda att kringskäras av att en viss företeelse
kan regleras i annan ordning. Tvärtom togs det i förarbetena för givet att lokala
ordningsföreskrifter skulle kunna meddelas beträffande sådant som t.ex. ridning, framförande av olika fordon och motorbåtar samt dykning och ankring
(se 4.4.2.1, 5.4.2.1 och 6.3.2.1), d.v.s. angelägenheter som i de flesta fall också
kan regleras med stöd av trafik- och sjötrafiklagstiftningen. Därtill talar förstås
systematiska skäl mot att det skulle existera en sådan begränsning; Det skulle
ju onekligen vara inkonsekvent med tanke på att föreskriftsmakten ifråga inte
ens kringskärs av det faktum att ett annat samhällsorgan faktiskt har reglerat
en viss företeelse (se ovan).
Vad som ovan har sagts om förhållandet mellan å ena sidan lokala ordningsregler och å andra sidan andra föreskrifter och normgivningskompetenser på
myndighetsnivån måste, även om inget uttryckligt sägs därom i förarbetena till
någon av de aktuella lagarna, också gälla ifråga om olika slag av lokala ordningsföreskrifter inbördes inom sådana geografiska områden där regelverkens
tillämpningsområden löper samman. Det innebär att vare sig förefintligheten
av bestämmelser med stöd av ordningslagen i ett visst ämne inom ett område
eller den omständigheten att dylika regler kan meddelas inom området hindrar
att ett lägre samhällsorgan beslutar ordningsföreskrifter i samma ämne inom
området ifråga med stöd av miljöbalken, kulturmiljölagen eller luftfartslagen.
Det motsatta gäller däremot i det omvända förhållandet. Länsstyrelsen eller en
kommun får sålunda inte använda sig av föreskriftsmakten i ordningslagen för
att normera sådana angelägenheter som redan är reglerade med stöd av något
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Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 190 f.
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av bemyndigandena i de tre nyssnämnda lagarna eller som kan regleras med
stöd därav; Föreskrifterna skulle ju då komma att angå förhållanden som redan
är reglerade i någon annan författning eller som kan regleras på något annat
sätt, vilket ordningslagen inte medger (OL 3 kap. 12 §, se ovan). Annorlunda
uttryckt så medför det sagda att befogenheten att besluta ordningsföreskrifter
med stöd av ordningslagen alltid får stå tillbaka för alla eventuella andra lokala
ordningsregler, inklusive sådana som ännu inte har, men som kan, beslutas.
Med hänsyn till hur vidsträckta i sakligt hänseende som bemyndigandena i
miljöbalken, kulturmiljölagen och luftfartslagen är (se 4.4.2, 5.4.2 och 6.3.2),
innebär den omständigheten att lokala föreskrifter med stöd av ordningslagen
inte får träda dessa kompetenser för när självfallet en avsevärd inskränkning i
möjligheterna att meddela sådana inom de tre nyssnämnda författningarnas
geografiska tillämpningsområden. Som exempel torde det nog inte vara tillåtet
för en kommun att med stöd av ordningslagen ställa upp regler kring ordningen
på sådan offentlig plats som hör till en flygplats, eftersom Transportstyrelsen
kan reglera ordningsfrågor där med stöd av luftfartslagen.773 Ävenledes inom
de delar av skyddade naturområden eller fornminnen som utgör offentlig plats
eller som befinner sig i en hamn torde förutsättningarna för att använda sig av
ordningslagens bemyndiganden vara mycket begränsade, eftersom eventuella
ordningsproblem därstädes i regel kan hanteras med stöd av bestämmelserna
i miljöbalken respektive kulturmiljölagen. I praktiken förekommer det dock
lokala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen inom båda dessa typer
av områden,774 vilket alltså inte förefaller vara förenligt med OL 3 kap. 12 §.
Inom vissa geografiska områden kan denna tingens ordning leda till att de
normgivande samhällsorganen ställs inför besvärliga gränsdragningsproblem.
Som exempel kan nämnas på allmänna strandbadplatser. För sådana kan för
det första en kommun besluta ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen
eftersom en strand, för det fall att den inte redan är att anse som offentlig plats,
genom ett särskilt stadgande i ordningslagen i vart fall kan föreskrivas vara att
jämställa med sådan vid tillämpning av ordningslagen och lokala föreskrifter
(OL 1 kap. 2 § 2 st., se 3.3.2.3). Till följd av sin belägenhet vid sjöar eller hav
omfattas badplatser därutöver vanligtvis också av lagreglerna om strandskydd,
varför även länsstyrelsen kan vara behörig att besluta ordningsföreskrifter där
med stöd av bemyndigandet i miljöbalken (se 4.4.1). En grundpremiss för att
styrelsen ska få meddela sådana är emellertid att de är behövs för att tillgodose
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Jfr dock vad som tidigare sagts om begreppet ”flygplats”, se 6.3.2.3. Om den termen har en
så snäv innebörd som mycket talar för, d.v.s. att den bara avser rullbanor och manöverområden
för flygplanen, torde självfallet inget hindra att en kommun beslutar lokala ordningsföreskrifter
med stöd av ordningslagen för t.ex. terminalområden; Ordningen inom dessa områden kan ju då
inte regleras på något annat sätt.
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Se t.ex. 16 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Askersunds kommun (Askersunds
kommun, 2015-06-15); 21 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstad kommun
(Kristianstad kommun, 2015-06-17) och 8 § allmänna lokala ordningsföreskrifter (Nyköpings
kommun, 2016-06-14).
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syftet med strandskyddet, d.v.s. antingen för att trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till ett strandområde eller för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land eller i det angränsande vattnet (jfr 4.3 och
4.4.2.2). Om länsstyrelsen har funnit att det föreligger sådana skäl och i anledning därav meddelat lokala föreskrifter om t.ex. förbud mot en viss företeelse
inom en strandbadplats är saken naturligtvis inte särskilt besvärlig ur gränsdragningssynpunkt; En sådan reglering utgör ju, som ovan påpekats, i princip
en definitiv spärr mot att en kommun reglerar samma förhållande med stöd av
ordningslagen.
Den aviserade problematiken står istället att finna i de fall då länsstyrelsen
av ett eller annat skäl inte kommit sig för att meddela några föreskrifter för en
strandbadplats. En kommun som överväger att normera en viss företeelse på
den – säg t.ex. hästars vistelse på badplatsen – ställs då nämligen inte bara
inför uppgiften att avgöra huruvida en sådan reglering är förenlig med det egna
bemyndigandet, vilket kan vara nog så svårt (se 3.3, 3.5 och 3.6), utan också
framför värvet att bedöma huruvida länsstyrelsen kan besluta föreskrifter i den
aktuella frågan med stöd av bemyndigandet i miljöbalken, d.v.s. om saken kan
tänkas bli föremål för reglering på något annat sätt; Om så är fallet utgår ju
kommunens möjlighet att reglera det hela genom ordningslagen. En prövning
av nu nämnda slag kan emellertid nog från tid till annan tänkas vara tämligen
grannlaga och involvera bedömningar av bl.a. biovetenskaplig karaktär, t.ex.
i vilken utsträckning som medförande av hästar till en viss strand kan innebära
att naturtyper, biotoper eller arter i ekosystemet där påverkas negativt eller i
vilken grad som ridning m.m. på stranden kan riskera att förändra livsvillkoren
för djur- eller växtarter i strand- eller vattenmiljön. Det kan i vart fall inte hållas
för alldeles självklart att alla rikets kommuner har erforderliga sakkunskaper
inom det området. Därtill torde en dylik bedömning delvis vara behäftad med
så subjektiva inslag att någon tillförlitlig slutsats beträffande kompetensfrågan
sällan är möjlig att nå fram till, något som i sin tur kan leda till att länsstyrelsen
och kommunen kommer fram till sinsemellan olika slutsatser ifråga om föreskriftsmakten, varvid det kan hända att t.ex. en i och för sig behövlig reglering
kanske inte kommer till stånd eller att båda organen var för sig låter normera
ett och samma sakförhållande på helt ett inkompatibelt vis.
Om det senare skulle inträffa, d.v.s. att både länsstyrelsen och en kommun
skulle råka normera samma sak inom en strandbadplats, så är det uppenbart att
de regler som beslutats med stöd av ordningslagen inte ska tillämpas; Dessa
angår ju då något som redan är reglerat (OL 3 kap. 12 §, se ovan). I andra fall
kan det vara mer osäkert vilka bestämmelser som ska ges företräde när ett och
samma förhållande kommit att hanteras på ett oförenligt sätt i föreskrifter med
samma valör, t.ex. såväl i lokala ordningsföreskrifter som meddelats med stöd
av miljöbalken som i sådana som har sin grund i kulturmiljölagen eller i luftfartslagen. De två principer som vanligtvis brukar anvisas som verktyg för att
lösa dylika konkurrenssituationer på det horisontella planet, att speciella regler
går före generella (lex specialis-principen) och att senare bestämmelser vinner
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företräde framför tidigare (lex posterior-principen),775 ger inte mycket vägledning. Två olika lokala ordningsföreskrifter torde nämligen för det första sällan
överlappa varandra på ett sådant sätt att lex specialis-principen – så som den
brukar uppfattas – ens blir tillämplig, d.v.s. på så sätt att den ena regelns tilllämpningsområde utgör en delmängd av den andra bestämmelsens dito,776 och
skulle en sådan situation någon gång vara för handen, är det nog ändå i regel
knappast möjligt att betrakta en ordningsföreskrift som en specialreglering i
relation till en annan.777
För det andra, när det gäller lex posterior-principen, så är ju idén bakom
den att om det finns en spänning mellan två eller flera regler som tillkommit
vid olika tillfällen, så bör normgivarens senast uttryckta vilja gälla. Särskild
tyngd anses maximen ha om en av bestämmelserna är föråldrad eller av någon
annan anledning är dåligt anpassad till de sakförhållanden som den adresserar,
medan den av naturliga skäl gör sig mindre starkt gällande beträffande normer
som tillkommit någorlunda samtidigt.778 Vidare löser grundsatsen, till följd av
sin konstruktion, bäst sådana situationer då det handlar om föreskrifter från en
och samma normgivare. Att applicera den i relationen mellan olika lokala ordningsföreskrifter och t.ex. förfäkta att länsstyrelsens regler borde äga företräde
framför Transportstyrelsens dito enbart av den anledningen att länsstyrelsen
har meddelat sina bestämmelser någon månad eller år senare, framstår däremot
som främmande.
Till syvende och sist synes alltså rättstillämpande organ som ställs inför den
situationen att någon genom samma handling har överträtt två ordningsregler
ibland vara utlämnade till att göra en rent kasuistisk bedömning av regelvalet,
d.v.s. att låta förhållandena i det enskilda fallet styra vilken ordningsföreskrift
som ska tillämpas.779 Vid sidan av att det för med sig en tydlig fara för att lika
fall inte kommer att bedömas lika inom t.ex. olika myndigheter eller i olika
delar av riket så är det också högst betänkligt mot bakgrund av att de sanktioner
och tvångsmedel som är knutna till överträdelser av föreskrifterna skiljer sig
åt (jfr 3.7, 4.6, 5.6 och 6.5); Det öppnas således upp möjlighet för myndigheten
ifråga att själv välja vilket knippe av sådana regler som den vill aktivera.
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Se t.ex. Peczenik, Alexsander, Juridikens teori och metod. En introduktion till allmän rättslära, Fritze, Stockholm, 1995, s. 45.
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Se t.ex. Aldén, Stefan, Regelkonkurrensproblem vid rättstillämpningen, SN 1998 s. 560 ff.
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Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 192 f.
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Se Cameron, Iain, Normkonflikter och EKMR, SvJT 2007 s. 851 ff.
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Se t.ex. Aldén, Stefan, Regelkonkurrensproblem vid rättstillämpningen, SN 1998 s. 560 ff.
och Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 193.
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8.5

Sammanfattning

Som tidigare har visats så innebär reglerna om normgivningsmakten och dess
fördelning i grundlagarna att möjligheten att meddela ordningsföreskrifter är
starkt begränsad inom vissa ämnesområden. Sådana får så gott som aldrig avse
civilrättsliga angelägenheter, hindra mötes- och demonstrationsfriheterna eller
förse de offentliga organen med nya tvångsmedel gentemot enskilda. Vidare
kan visserligen föreskrifter om ordningen i viss mån tillgripas för att normera
kring utövandet av yttrandefriheten, men en ovillkorlig förutsättning är i så fall
att det sker utan hänsyn till yttrandets innehåll. I samtliga dessa fyra avseenden
förekommer det lokala regler som inte är förenliga med grundlagsregleringen.
I förhållandet mellan ordningsföreskrifter och andra överordnade regler än
grundlagar, d.v.s. lagar och förordningar, så innebär den formella lagkraftens
princip att en lokal föreskrift aldrig får tillåta vad som i lag eller förordning är
förbjudet eller förbjuda vad som enligt sådana är tillåtet. Huruvida det är möjligt att genom ordningsföreskrifter normera angående sådant är oreglerat beror
däremot bl.a. på om avsikten varit att saken ska vara tillåten eller om den helt
enkelt bara inte har blivit normerad, något som kan vara besvärligt att bedöma.
Några få hållpunkter går emellertid att vaska fram ur den juridiska litteraturen.
I praktiken finns det flera exempel på lokala ordningsföreskrifter som mildrar
eller modifierar vad som sägs i överordnade bestämmelser.
Såvitt gäller angelägenheter som är reglerade på den lägsta normhierarkiska
nivån, d.v.s. i andra bestämmelser från en statlig myndighet eller en kommun,
så finns det som utgångspunkt ingenting som hindrar att sådana normeras igen
i ordningsföreskrifter. Ett undantag är dock regler med stöd av ordningslagen,
som inte får angå förhållanden som är reglerade i annan författning eller som
kan regleras på annat sätt. Det sagda gäller även skilda slag av ordningsregler
inbördes, varför det lätt kan hända sig att t.ex. två eller fler samhällsorgan låter
normera ett och samma sakförhållande på ett inkompatibelt vis. För dylika fall
erbjuder vare sig rättsordningen eller rättsteorin några fungerande lösningar,
utan ibland är de rättstillämpande organen helt enkelt utlämnade till att göra en
kasuistisk bedömning av regelvalet, d.v.s. att låta förhållandena i det enskilda
fallet styra vilken ordningsföreskrift som ska tillämpas. Det riskerar i sin tur
bl.a. att leda till ojämn rättstillämpning.
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9

Kontrollen av ordningsföreskrifter

9.1

Inledning

Hur omsorgsfullt en tilltänkt ordningsreglering än nagelfars inför normbeslutet
(jfr 7.2) kan sådant som t.ex. dess bristande förenlighet med rättsordningen i
övrigt givetvis komma att uppdagas först efter att bestämmelserna har antagits
eller kanske t.o.m. trätt i kraft. Som regel kan en dylik inkongruens snabbt och
enkelt avhjälpas av det beslutande samhällsorganet själv genom att det upphäver den aktuella föreskriften eller justerar till dess lydelse. Det kan emellertid
tänkas förekomma fall då en korrigering genom beslutsorganets försorg inte
kommer till stånd, t.ex. därför att organet hyser uppfattningen att regleringen
inte är behäftad med några brister. En fråga som därvidlag inställer sig är då
förstås om den som av ett eller annat skäl är missnöjd med ordningsföreskrifter
som ett lägre samhällsorgan har beslutat med framgång kan anföra besvär över
normbeslutet och på så sätt få till stånd en prövning av de aktuella reglerna?
Denna angelägenhet ställs under lupp i kapitlets andra avsnitt, men svaret ska
röjas redan här: Det beror på. En sådan talan får föras beträffande vissa slag
av ordningsföreskrifter, medan rätten därtill är starkt beskuren i andra fall.
Trots rätten för normgivande samhällsorgan att själva korrigera sina regler
och möjligheten att i vissa fall överklaga normbeslut figurerar det, som visats
(se bl.a. 8.2 och 8.3), i praktiken åtskilliga lokala ordningsföreskrifter som inte
fullt ut står i harmoni med innehållet i grundlagarna eller andra överordnade
författningar. För att förebygga att sådana rättsstridiga normer läggs till grund
för beslut i enskilda fall ger regeringsformen som bekant domstolar och andra
rättstillämpande organ befogenhet att under vissa förutsättningar pröva grundlagsenligheten hos den författning som de står i begrepp att tillämpa, s.k. lagprövning. Mot denna möjlighet riktas uppmärksamheten i det tredje avsnittet.
Med tanke på ämnets bredd – lagprövning är milt uttryckt omdiskuterad inom
rättsvetenskapen – kan det emellertid inte bli fråga om annat än en översikt
med fokus på vad som är relevant för denna framställning.
Än bättre än att ett rättstillämpande organ upptäcker och vägrar att tillämpa
en författning som inte är förenligt med rättsordningen eller att en klagande
genom överprövning lyckas få till stånd en ändring av en felaktig föreskrift är
självfallet att planerade rättsstridiga bestämmelser uppdagas redan på normgivningsstadiet och därför aldrig ens meddelas. I fråga om lagstiftning sker en
viss förhandskontroll bl.a. genom remissförfarandet och genom den avsyning
av lagförslag som justitiedepartementets grundlagsenhet utför i samband med
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beredningen inom Regeringskansliet samt, inte minst, genom den kvalificerade
granskning som Lagrådet företar av hur lagförslag ställer sig till grundlagarna
och rättsordningen i övrigt m.m. Författningar på lägre normhierarkisk nivå
– förordningar, myndighetsföreskrifter och kommunala föreskrifter – omfattas
däremot i allmänhet inte av något motsvarande system för granskning i förväg.
Sedan 2010 års ändringar i regeringsformen finns det emellertid en uttrycklig
möjlighet för såväl riksdagen som regeringen att föreskriva att bestämmelser
som beslutas med stöd av ett visst bemyndigande alltid måste underställas det
bemyndigande organet för att vinna giltighet. Vidare anges det i ordningslagen
att en kommun ska anmäla ordningsföreskrifter som den har beslutat med stöd
av lagen till länsstyrelsen för en kontroll av deras laglighet. Avsnitt fyra ägnas
åt dessa två företeelser.
Om en domstol vid sin prövning av ett klagomål över ett beslut om lokala
ordningsföreskrifter eller en länsstyrelse som företar sin obligatoriska kontroll
av kommunala ordningsföreskrifter finner att det finns skäl att vidta åtgärder
mot bestämmelserna ifråga, begränsar sig organens befogenheter i regel till att
annullera ordningsföreskrifterna eller det bakomliggande beslutet. Nyttjandet
av detta trubbiga verktyg, som alltså t.ex. inte medger att länsstyrelsen vid sin
granskning rättar till oriktigheter i reglerna, kan i praktiken ge upphov till vissa
mindre lyckade följdverkningar. Dessa kommer framställningen att uppehålla
sig kring i det femte och – frånsett sammanfattningen – sista avsnittet i kapitlet.

9.2

Överklagande

9.2.1 Allmänt om överklagande av normbeslut
Inom förvaltningsrätten existerar det som bekant två former för besvär över det
allmännas beslut, förvaltningsrättsligt överklagande (förvaltningsbesvär) och
laglighetsprövning enligt kommunallagen (kommunalbesvär).780 Beslut av en
statlig myndighet kan enbart angripas med förvaltningsbesvär, medan de kommunala organens beslut i vissa fall får överklagas med förvaltningsbesvär och
i andra fall med kommunalbesvär. Besvärsformerna skiljer sig åt en hel del,
bl.a. när det gäller vilka beslut som kan angripas, kretsen av klagoberättigade
och prövningsförutsättningarna, vilket givetvis delvis beror på att de uppbärs
av olika syften; Förvaltningsbesvären tar primärt sikte på att bereda den som
berörs av ett beslut möjlighet att få det ändrat, eller om man så vill på att stärka
skyddet för den enskildes intressen i förvaltningen, medan kommunalbesvären
snarare kan karaktäriseras som ett instrument för medborgerlig kontroll över
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Beträffande dessa begrepp, se 1.6.3.
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kommunen och dess verksamhet.781 Någon strikt funktionsfördelning är det
dock inte fråga om, utan kommunalbesvär kan ibland vara det enda sättet för
en enskild att få ett individuellt beslut prövat och förvaltningsbesvär står från
tid till annan till buds även för den som vill angripa ett generellt kommunalt
beslut, t.ex. vissa beslut enligt plan- och bygglagstiftningen.
Såväl förvaltningsbesvärsprövningen som kommunalbesvärsinstitutet har
analyserats tämligen ingående i den juridiska litteraturen. Eftersom ett beslut
av en kommun om lokala ordningsföreskrifter förefaller kunna bli föremål för
prövning längs båda besvärsvägarna (se nedan) finns det emellertid skäl att
också i detta sammanhang först ägna lite uppmärksamhet åt dessa. Denna kartläggning får sedan bilda en fond åt nästkommande avsnitt, i vilket det närmare
ska undersökas vilka slag av ordningsföreskrifter som kan tänkas vara möjliga
att överklaga, vem eller vilka som i så fall har rätt att klaga samt vilken instans
som i förekommande fall ska pröva överklagandet (se 9.2.2). Det måste dock
redan här påtalas att ämnet knappast kan betecknas som lättillgängligt och att
det bitvis är ganska oklart vad som gäller, inte minst ifråga om överklagande
av just normbeslut.782
Reglerna kring förvaltningsbesvär finns huvudsakligen i förvaltningslagen,
vilken gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och
handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna (FL 1 §). I lagen anges
att ett beslut får överklagas om det kan antas påverka någons situation på ett
inte obetydligt sätt (FL 41 §), vilket är avsett att ge uttryck för de grundsatser
som utbildats i bl.a. Högsta förvaltningsdomstolens praxis om att det främst
är ett besluts faktiska verkningar som är avgörande vid bedömningen av dess
överklagbarhet (se t.ex. RÅ 2003 ref. 87, RÅ 2004 ref. 8, RÅ 2007 ref. 7 och
RÅ 2010 ref. 9).783 Till sin ordalydelse förefaller den allmänna bestämmelsen
om överklagbarhet ävenledes innefatta myndigheternas beslut om föreskrifter;
Förvaltningslagen är ju, som tidigare har förevisats (se 1.6.2 och t.ex. 2.4.2.1),
i princip applikabel också på normgivningsärenden hos förvaltningsmyndigheterna och själva tanken med regler av nämnda slag måste sägas vara just att
påverka handlingsmönstret hos adressaterna. I motiven till förvaltningslagen
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Se t.ex. prop. 1994/95:27 Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna, s. 144 f. Se även Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder,
10 uppl., Jure, Stockholm, 2014, s. 149 ff. och Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 7 uppl.,
Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 296 ff.
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Se t.ex. Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel. Om- och överprövning av förvaltningsbeslut,
Jure, Stockholm, 2015, s. 106 ff., som liknar den svenska modellen för domstolsprövning av det
allmännas beslut vid en ”normativ djungel” i vilken både enskilda och jurister lätt går vilse bland
paragrafer, prejudikat och principer.
783
Se SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 630 ff. samt prop. 2016/17:180 En modern och
rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 248 ff.
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underströks det emellertid att den aktuella regeln enbart avser beslut i enskilda
fall och att normbeslut således faller utanför dess tillämpningsområde. 784
En förvaltningsmyndighets beslut om föreskrifter synes följaktligen endast
få överklagas om det medges i någon annan lag eller i en förordning, d.v.s. i
en författning som på grund av förvaltningslagens subsidiaritet har företräde
framför den (jfr FL 4 §). Denna ordning divergerar från vad som ansågs gälla
före införandet av den nya förvaltningslagen år 2018, nämligen att normbeslut
i allmänhet i och för sig var överklagbara men att kretsen av klagoberättigade
ifråga om dylika var mycket begränsad.785 För statliga förvaltningsmyndigheter
(under regeringen) medför det emellertid inte någon förändring i sak, eftersom
myndighetsförordningen redan sedan tidigare fastslår att en myndighets beslut
i ärenden om meddelande av föreskrifter inte får överklagas med mindre än att
det följer av lag eller av en annan förordning (MyndF 1 § 2 st. jfr med 30 §).786
Inom sitt tillämpningsområde torde nog det överklagandeförbudet, i egenskap
av en tydlig specialreglering, ha försteg framför vad som endast motsatsvis kan
läsas ut ur den allmänna bestämmelsen i förvaltningslagen (jfr FL 4 §), men
det spelar ju egentligen ingen roll eftersom de båda bestämmelserna numera
anger precis samma sak.
En fråga som däremot är av betydelse är vilken typ av stadgande som det
då krävs i en lag eller i en förordning för att åsidosätta överklagandeförbuden
i myndighetsförordningen och förvaltningslagen; Är det därvidlag tillräckligt
med en helt allmänt hållen bestämmelse i stil med att ”beslut enligt denna lag
får överklagas till…” eller erfordras det en föreskrift som i mera specifika ordalag tillägger just normbesluten ifråga överklagbarhet? Spörsmålet synes inte
ha kommit under prövning i domstol eller ägnats någon uppmärksamhet i den
juridiska litteraturen, och i den utredning som låg till grund för myndighetsförordningen förbigicks angelägenheten helt.787 Lagmotiven till förvaltningslagen
ger dock viss vägledning. För det första framhöll nämligen regeringen däri att
den föreslagna ordningen kring överklagande inte påverkade möjligheten att i
lag eller förordning föreskriva att vissa angivna beslut om föreskrifter ändå får
överklagas. Vidare, för det andra, pekade regeringen på att uttrycket ”beslut” i
784

Se prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 257 f.
och s. 332 f.
785
Se t.ex. prop. 1997/98:101 Översyn av förvaltningsprocessen. En allmän regel om domstolsprövning av förvaltningsbeslut m.m., s. 50. Se därom även Wennergren, Bertil, Handläggning.
Hur förvaltningsärenden behandlas i stat och kommun, 19 uppl., Fritze, Stockholm, 1996, s. 150
samt Essen, Ulrik von, Något om klagorätt, Eliason, Marianne, Regner, Göran & Vogel, HansHeinrich (utg.), Festskrift till Rune Lavin, Juristförlaget i Lund, Lund, 2006, s. 73 ff. och Besluts
överklagbarhet, FT 2013 s. 147 ff.
786
I praktiken synes ändringen alltså främst inverka på överklagbarheten av sådana normbeslut
från kommunala förvaltningsmyndigheter som inte ska prövas i den särskilda ordning som gäller
för kommunalbesvär (jfr nedan).
787
Jfr SOU 2004:23 Från verksförordning till myndighetsförordning.
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en överklaganderegel enligt fast lagstiftningspraxis bara avser beslut i enskilda
fall, om inte annat tydligt anges i bestämmelsen.788 Denna tolkning förespråkas
även i Statsrådsberedningens riktlinjer för författningsskrivning.789 Sannolikt
förhåller det sig alltså så att det fordras en bestämmelse i lag eller förordning
som specifikt tillskriver just vissa angivna normbeslut överklagbarhet för att
ovannämnda överklagandeförbud ska kunna förbigås.
Sedan det väl konstaterats att ett beslut kan vara överklagbart, inställer sig
förstås frågan vem eller vilka som då får överklaga det. I en del författningar
finns det uttryckliga bestämmelser som klargör den saken. Inte sällan får emellertid klagorätten bedömas med utgångspunkt i det generella stadgandet därom
i förvaltningslagen, vilket anger att besvärsrätt tillkommer den som beslutet
angår under förutsättning att det har gått honom eller henne emot (FL 42 §).
Det uppställs alltså ett krav på att den som vill anföra klagomål ska inneha s.k.
saklegitimation.790 Ifråga om beslut i enskilda fall har det med tiden utbildats
en omfattande praxis kring vilka personer – fysiska såväl som juridiska – som
uppfyller det kravet,791 men när det gäller normbeslut är situationen desto mera
oklar. Kravet på saklegitimation gäller visserligen av allt att döma även i dessa
fall, men huruvida ett normbeslut verkligen kan angripas av var och en som
reglerna angår är tveksamt. Troligen är kretsen av klagoberättigade, liksom
tidigare (se ovan), betydligt snävare än så och ett rimligt antagande torde nog
vara att det fortfarande är upp till den enskilde att visa på en mer direkt verkan
av bestämmelserna som gör att just han eller hon har ett särskilt intresse av att
få saken överprövad (se RÅ 82 2:76).
Klagorätten för statliga myndigheter eller en kommun som företrädare för
sina privaträttsliga intressen, t.ex. som fastighetsägare, bedöms därvid enligt
samma regler som gäller för enskilda subjekt. Detsamma gäller emellertid, kan
det noteras, i princip när en kommun fullgör sina uppgifter inom den offentliga
förvaltningen. Förutsatt att en kommun har tillräckligt starkt intresse i saken
kan den alltså ha besvärsrätt över en statlig myndighets beslut. Däremot får en
statlig myndighet enligt praxis fast inte utan särskilt författningsstöd överklaga
ett beslut av en annan statlig myndighet eller av ett kommunalt organ (se t.ex.
RÅ 1974 ref. 98, RÅ 1989 ref. 47 och RÅ 2003 ref. 86).792
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Se prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 257 f. Se
även prop. 2017/18:235 Följdändringar till ny förvaltningslag, s. 121 f.
789
Se Ds 2014:1 Gröna boken. Riktlinjer för författningsskrivning, s. 78 f. Den utgångspunkten
artikulerades däremot inte, eller åtminstone inte särskilt tydligt, i promemorians föregångare, jfr
Ds 1998:66 Gröna boken. Riktlinjer för författningsskrivning, s. 57 ff.
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Se prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 246. Se
även prop. 1971:30 med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar m.m., del II, s. 398 f.
och s. 592 samt prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag, s. 72.
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För en utförlig genomgång av rättspraxis (fram till år 2010) kring klagorätt, se SOU 2010:29
En ny förvaltningslag, s. 645 ff.
792
Se SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 652 ff. och 663 f.
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När det så till sist gäller instansordningen vid förvaltningsbesvär så kan det
konstateras att forumregeln i förvaltningslagen (FL 40 §), till skillnad från sin
föregångare i 1986 års förvaltningslag,793 i princip också inkluderar beslut om
föreskrifter. Även besvär över normbeslut ska alltså numera i förekommande
fall hanteras i allmän förvaltningsdomstol. I motiven till nya förvaltningslagen
förklarades omdaningen med att dylika beslut, som tidigare hade undantagits
från prövning i domstol av den anledningen att de inte bedömdes vara lämpliga
för det, i framtiden skulle omfattas överklagandeförbud (jfr ovan) och att det
därför inte längre var behövligt att uppställa något allmänt undantag.794 I likhet
med övriga bestämmelser i förvaltningslagen är även forumregeln subsidiär
till avvikande stadganden i annan lag eller i förordning. Om något annat organ,
t.ex. länsstyrelsen, pekas ut som besvärsinstans beträffande en viss beslutstyp
så gäller alltså det före vad som sägs i förvaltningslagen.
Den andra formen för besvär, kommunalbesvär, regleras i kommunallagen.
Grundregeln är enkel; Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten hos
kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten
(KomL 13 kap. 1 §). Med undantag för vissa nämndbeslut av rent förberedande
eller rent verkställande art så tillmäts det i sammanhanget inte någon betydelse
vilket innehåll som ett dylikt beslut har eller vilka verkningar som det för med
sig, utan varje produkt av kommunalt beslutsförfarande konstituerar i princip
ett överklagbart beslut.795 Till denna skara hör självfallet då också kommunala
normbeslut. Vidare ställs det i kommunallagen inte heller upp något krav på
att beslutet måste angå den som vill överklaga, utan rätten att anföra besvär
över ett beslut tillkommer alla kommunmedlemmar oavsett om beslutet ifråga
berör dem eller inte. Å andra sidan saknar den som inte är medlem i kommunen
helt klagorätt, även om beslutet direkt skulle angå denne. Slutligen är likaledes
instansordningen okomplicerad; De kommunala besluten överklagas alltid till
och prövas av förvaltningsrätten i första instans.
Detta specialsystem för kontroll av lagenligheten hos kommunala beslut ska
emellertid inte tillämpas om det i annan författning ges särskilda bestämmelser
om överklagande (KomL 13 kap. 3 §). I sådana fall tillämpas bestämmelserna
i förvaltningslagen (jfr FL 2 §) tillsammans med de eventuella specialregler
avseende överklagande som framgår av författningen ifråga. Det innebär att en
kommunalbesvärsprövning i praktiken enbart aktualiseras i de fall då ett beslut
inte kan angripas genom ett förvaltningsrättsligt överklagande, vilket i sin tur
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Se ÄFL 22 a § jfr med 20 § 1 st. 5 p.
Se prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 246. Se
även SOU 1994:117 Domstolsprövning av förvaltningsärenden, s. 159 f. och prop. 1997/98:101
Översyn av förvaltningsprocessen. En allmän regel om domstolsprövning av förvaltningsbeslut
m.m., s. 62.
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Se Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 7 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 301.
Angående vilka beslut som har ansetts vara av sådan rent förberedande eller verkställande art,
se t.ex. SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden, s. 251 ff.
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medför att de olika besvärsvägarna utesluter varandra.796 För att ett avsteg från
den rätt om tillkommer varje medlem att få lagligheten av ett kommunalt beslut
prövad i domstol ska vara godtagbart förefaller det emellertid krävas att den
bestämmelse som stadgar att saken ska hanteras i annan ordning är tydlig till
sin utformning och innebörd (se HFD 2012 ref. 70 och HFD 2017 ref. 35).797
Som ovan visats står kommunalbesvär som prövningsform på flera punkter
i stark kontrast till förvaltningsbesvär, särskilt såvitt gäller vilken typ av beslut
som får överklagas och ifråga om kretsen av klagoberättigade. Även förutsättningarna för själva sakprövningen skiftar därtill beroende på vilken besvärsväg
som står öppen. Vid förvaltningsbesvär underkastas det överklagade beslutet
en allsidig prövning, vilken omfattar såväl beslutets laglighet som lämplighet.
I samband därmed har prövningsinstansen, antingen en förvaltningsmyndighet
eller en domstol, i princip samma behörighet som beslutsorganet ursprungligen
hade vad gäller att ändra i innehållet i beslutet eller att ersätta det med ett nytt
beslut.798 Om ett beslut däremot angrips med kommunalbesvär får prövningen
enbart avse lagligheten hos beslutet (KomL 13 kap. 1 §). Vidare är domstolens
– för det är alltid en förvaltningsdomstol som utför prövningen – enda till buds
stående medel, för det fall att beslutet skulle visa sig vara olagligt, att upphäva
detsamma; Något annat beslut får aldrig sättas in i det upphävda beslutets ställe
(KomL 13 kap. 8 §). De komplikationer som denna begränsning kan förorsaka
tas, som tidigare har aviserats, upp till behandling längre fram (se 9.5).

9.2.2 Får beslut om ordningsföreskrifter överklagas? Och i så
fall av vem och till vem?
Som visades i föregående avsnitt (se 9.2.1) så kan det alltså vara möjligt att få
till stånd en överprövning i t.ex. domstol av ett beslut om föreskrifter. För att
en sådan ska bli aktuell krävs det emellertid antingen att beslutet ifråga kan
angripas genom kommunalbesvär eller att det finns en särskild regel i en lag
eller förordning som medger att det får överklagas. I detta avsnitt ska det nu,
som rubriken antyder, undersökas hur det förhåller sig på den punkten såvitt
gäller lokala ordningsföreskrifter, d.v.s. om samhällsorganens beslut om sådana får överklagas. Vidare ska det granskas vem eller vilka som i så fall har
klagorätt och vilket organ som i förekommande fall har att pröva besvären i
första instans.799 Utfallet av det torde företrädelsevis bero på vilket regelverk
som ligger till grund för de lokal bestämmelserna. Saken kommer därför att
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Det gäller åtminstone beträffande att vara tillämpliga samtidigt, se Sterzel, Fredrik, Dubbla
besvärsvägar för överklagande av kommunala beslut, FT 1992 s. 207 ff.
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Se även prop. 2016/17:171 En ny kommunallag, s. 441.
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Se t.ex. Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 uppl., Jure, Stockholm,
2014, s. 199 ff.
799
För att inte tynga framställningen med ännu mer regler och förbehåll förbigås däremot rätten
att i vissa fall överklaga en besvärsmyndighets beslut (fullföljdsrätten).
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analyseras område för område i en inbördes turordning som svarar mot den i
kapitel tre till sex ovan. En dylik disposition leder visserligen oundvikligen till
en hel del upprepningar, men framstår ändå som det bästa tillvägagångssättet
för att angripa denna angelägenhet och för att åskådliggöra vad som gäller.
Rättsläget är nämligen, som kommer att framgå, sådant att det näppeligen går
att skönja någon röd tråd eller någon genomtänkt logik att bygga en annorlunda
utformad framställning kring.
När det till att börja med gäller möjligheten att överklaga kommunala regler
kring den allmänna ordningen på offentlig plats respektive om ordningen och
säkerheten i en hamn (jfr OL 3 kap. 8 och 10 §§), så hänvisas i ordningslagen
till bestämmelserna om kommunalbesvär (OL 3 kap. 26 § 3 st.). Varje medlem
av den aktuella kommunen får sålunda besvära sig över föreskriftsbeslutet hos
förvaltningsrätten, vilken har att undersöka dess laglighet (KomL 13 kap. 1 §).
Bestämmelsen i ordningslagen är strängt taget överflödig eftersom detsamma
skulle ha gällt ändå (se 9.2.1), men möjligen kan den vara värdefull som upplysning för den som tvekar kring vad som gäller. Någon regel som medger att
länsstyrelsens beslut om ordningsföreskrifter för en hamn (jfr OL 3 kap. 10 §)
får överklagas finns det däremot inte, vare sig i ordningslagen eller i någon
annan författning, varför dylika beslut faller in under överklagandeförbudet i
myndighetsförordningen. Så långt är det mesta klart.
Mer besvärligt blir det emellertid genast såvitt gäller lokala föreskrifter om
ordningen inom skyddade naturområden (jfr MB 7 kap. 30 §). Några regler om
överklagande av just ordningsföreskrifter existerar det inte i miljöbalken. Om
bestämmelserna tas in i det förvaltningsbeslut varigenom en statlig myndighet
eller en kommun bildar det aktuella skyddsområdet, något som förefaller vara
vanligt förekommande (se t.ex. RÅ 2001 not. 42),800 synes i och för sig besvär
över beslutet i sin helhet kunna anföras med stöd av de allmänna reglerna i
miljöbalken om överklagande av beslut som rör bildande av eller ändringar i
områdesskydd (MB 18 kap. 1 § och 19 kap. 1 §).801 Klagoberättigad är i så fall
den som beslutet angår, under förutsättning att det har gått honom eller henne
emot (MB 16 kap. 12 §) Dessutom får klagomål anföras av Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten,
eftersom dessa i en särskild regel i områdesskyddsförordningen har förlänats
generell besvärsrätt beträffande beslut som rör frågor som avses i MB 7 kap.
(OF 40 § jfr med MB 16 kap. 12 §). Instansordningen är så utformad att statliga
förvaltningsmyndigheters beslut om att inrätta skyddade områden överklagas
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Se även Naturvårdsverket (utg.), Beslut om att bilda naturreservat. Innehåll och utformning,
Stockholm, 2015 (publicerad på www.naturvårdsverket.se), s. 6 f.
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Se prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del II, se. 222 f. Om regeringen som överklagandeinstans
prövar ett beslut om tillskapande av ett område som också innehåller lokala ordningsföreskrifter
synes den delen av beslutet, kan det tilläggas, däremot inte kunna bli föremål för en eventuell
senare rättsprövning, se nyssnämnda RÅ 2001 not. 42 samt Regeringsrättens dom 2001-03-30 i
mål nr 4239-1999 och samma dag i mål nr 4240-1999 (båda opublicerade).
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till regeringen, medan besvär över motsvarande kommunala beslut anförs hos
länsstyrelsen (MB 18 kap. 1 § och 19 kap. 1 § samt OF 41 §).
Nu är emellertid problemet det att lokala ordningsföreskrifter, till skillnad
från t.ex. reservatsbestämmelser (jfr MB 7 kap. 5 §, se 4.3), inte behöver tas
in i beslutet att bilda det skyddade området, utan tvärtom kan meddelas separat
vid sidan av detsamma, t.ex. vid en senare tidpunkt då det visar sig finnas ett
behov av ytterligare sådana. Ett dylikt fristående normbeslut är förmodligen
inte möjligt att angripa med stöd av de nyssnämnda överklagandereglerna i
miljöbalken, eftersom beslutet vare sig rör bildandet av själva områdesskyddet
eller innebär några ändringar i det.802 För att besvär ska få anföras över separat
beslutade lokala ordningsföreskrifter för skyddade naturområden förefaller det
alltså krävas att det finns någon annan regel som medger det eller, såvitt gäller
kommunala beslut, att bestämmelserna om kommunalbesvär är tillämpliga.
En sådan specialregel finns i områdesskyddsförordningen, vilken slår fast
att länsstyrelsens beslut om ordningsföreskrifter för fredade naturområden får
överklagas till regeringen (OF 41 § jfr med 22 §). Klagoberättigade är därvid
i vart fall de fyra ovannämnda statliga förvaltningsmyndigheterna, vars rätt att
besvära sig över beslut som hänför sig till frågor som behandlas i MB 7 kap.
(se ovan) sannolikt också omfattar lokala bestämmelser med stöd av kapitlet.
Däremot äger nog enskilda i allmänhet inte rätt att klaga. Visserligen anges det
i miljöbalken att ett beslut enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av balken får överklagas av den som det angår (MB 16 kap. 12 §, jfr
FL 42 §), men som tidigare har påpekats (se 9.2.1) är det ju tveksamt om beslut
om föreskrifter generellt kan anses angå en enskild på ett sådant sätt att talerätt
föreligger; Troligen krävs det att den enskilde kan påvisa en mer direkt verkan
av bestämmelserna som gör att just han eller hon har ett särskilt intresse av att
få saken överprövad.
För motsvarande beslut av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen saknas det
regler om överklagande. I den mån ett beslut om föreskrifter kring ordningen
i nationalparker eller i sådana biotopskyddsområden som Skogsstyrelsen låtit
inrätta inte har tagits in i beslutet att bilda området eller i senare beslut att göra
ändringar i områdesskyddet, omfattas det sålunda av överklagandeförbudet i
myndighetsförordningen. I praktiken medför det att överklagandevägen aldrig
står öppen i förhållande till Naturvårdsverkets ordningsföreskrifter; Till följd
av funktionsfördelningen mellan det och regeringen meddelar verket nämligen
alltid sina föreskrifter om ordningen i en nationalpark vid sidan av regeringens
förklaring att ett visst mark- eller vattenområde ska utgöra ett sådant särskilt
skyddsområde (MB 7 kap. 2–3 §§ jfr med NF 4 §).
Miljöbalken och dess anslutande förordningar innehåller inte heller några
regler som direkt tillstår att en kommuns beslut om lokala ordningsföreskrifter
för skyddade naturområden får överklagas. Visserligen anges det uttryckligen
i områdesskyddsförordningen att ett kommunalt beslut med stöd av densamma
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Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 307 f.
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får överklagas hos länsstyrelsen (OF 41 §), men som tidigare visats (se 9.2.1)
ska ju uttrycket ”beslut” i dylika sammanhang förstås på så sätt att det enbart
avser individuella beslut. Dessutom finns det rättsliga stödet för en kommun
att besluta ordningsföreskrifter för ifrågavarande områden noga räknat inte i
förordningen, utan i miljöbalken (se 4.4.3).803 Eftersom det följaktligen saknas
regler om överklagande i annan ordning, torde emellertid en kommuns beslut
om dylika ordningsföreskrifter kunna angripas med kommunalbesvär. I så fall
har varje medlem av den aktuella kommunen, men ingen annan, rätt att påkalla
en prövning av beslutets laglighet i domstol (KomL 13 kap. 1 och 3 §§). Den
generella besvärsrätt som områdesskyddsförordningen ger Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten
beträffande beslut som rör frågor som avses i MB 7 kap. (OF 40 § jfr med MB
16 kap. 12 §, se ovan) kan således – trots sin kategoriska avfattning – inte vara
tillämplig i dessa fall, d.v.s. då beslutet överklagas med kommunalbesvär.804
Efter ett steg in på nästa område, ordningen kring fornminnen av olika slag
(jfr KML 2 kap. 9 §), så kan det konstateras att även regleringen kring besvär
över beslut om lokala regler för dylika områden är dunkel. I kulturmiljölagen
sägs inget explicit om överklagande av just föreskrifter. Däremot stadgas det
att Riksantikvarieämbetes beslut avseende s.k. fyndfördelning får överklagas
till regeringen och att övriga beslut av ämbetet eller länsstyrelsen med stöd av
lagen – utom vissa ersättningsbeslut – kan överklagas till förvaltningsdomstol
(KML 2 kap. 24 § 1–2 st. och 25 §). Med hänsyn till den innebörd som termen
”beslut” i en generell överklaganderegel anses ha (se 9.2.1), ger lagrummet
förmodligen dock inte stöd för att anföra besvär över länsstyrelsens beslut om
ordningsföreskrifter. Förarbetena till en lagändring år 2000, vilken innebar att
regeringens uppgifter som överklagandeinstans i stora delar flyttades över till
förvaltningsdomstolarna, pekar i samma riktning. I dessa redogjorde nämligen
regeringen i detalj för såväl de beslutstyper som i framtiden skulle bli föremål
för domstolsprövning som de som det alltjämt skulle ankomma på den själv att
pröva, men nämnde därvid inget om ordningsföreskrifter och inordnade inte
heller länsstyrelsens beslut om sådana – vilka enligt den då gällande ordningen
fick överklagas till allmän förvaltningsdomstol – under någon av de reviderade
framtida instansordningarna.805
Vad som hittills har sagts förefaller ge vid handen att ordningsföreskrifter
med stöd av kulturmiljölagen faller in under överklagandeförbudet i myndighetsförordningen. Tillförlitligheten av den slutsatsen naggas dock lite i kanten
av ett annat stadgande i lagen, av vilket följer att en kommun får överklaga ett
antal närmare uppräknade beslut, bl.a. just länsstyrelsens beslut med stöd av
bemyndigandet att meddela lokala ordningsföreskrifter (KML 2 kap. 24 § 3 st.
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En ordning som dock inte är invändningsfri ur konstitutionell synvinkel (se 2.3.5 och 4.4.1).
Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 308.
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Se prop. 1998/99:114 Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål, s. 10, s. 35 ff. och s. 73.
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jfr med 9 § 1–2 st.). Avsikten med nämnda hänvisning framgår inte av motiven
till kulturmiljölagen och klargörs inte heller i lagkommentaren på området.806
Av förarbetena till dess föregångare, fornminneslagen (jfr 5.2.2), som inrymde
en i allt väsentligen likalydande regel, låter det sig dock förstås att stadgandet
kom till för att ge kommunerna möjlighet att klaga på vissa statliga beslut av
betydelse för den kommunala planläggningen, bl.a. beslut om lokala ordningsföreskrifter.807 Möjligen förhåller det sig således så att en kommun, men ingen
annan, får anföra besvär över länsstyrelsens beslut om ordningsföreskrifter för
fornminnen. Forum för den prövningen är i så fall allmän förvaltningsdomstol
(KML 2 kap. 24 § 2 st., jfr FL 40 § 1 st.).
Det är emellertid inte säkert att nyssnämnda stadgande ska förstås som en
överklaganderegel. Då bestämmelsen ursprungligen togs in i kulturmiljöregleringen, alltså i fornminneslagen, så innehöll lagstiftningen nämligen redan en
föreskrift om att länsstyrelsens beslut om ordningsföreskrifter fick överklagas
(FML 4 § jfr med 20 § 1 st.). Vidare infördes regeln inte i det stycke i lagen
där de överklagbara myndighetsbesluten räknades upp (FML 20 § 1 st.), utan
i anslutning till bestämmelserna om klagorätt för vissa statliga myndigheter
(FML 20 § 2 st.). Möjligen var avsikten med stadgandet sålunda från början
kanske bara att säkerställa att kommunerna hade besvärsrätt beträffande beslut
av aktuellt slag. En alternativ förklaring till hänvisningen till länsstyrelsens
beslut om lokala ordningsföreskrifter skulle i så fall kunna vara att denna helt
enkelt dröjt sig kvar i kulturmiljölagen av misstag. Denna tes vinner stöd av
den observationen att det aktuella stycket i kulturmiljölagen – till skillnad från
lagrummet i övrigt – inte omarbetades eller ändrades alls i samband med att
möjligheten att anföra besvär över lokala ordningsföreskrifter togs bort år 2000
(se ovan). Tills vidare får det nog därför betecknas som osäkert huruvida lokala
föreskrifter om ordningen med stöd av kulturmiljölagen kan överklagas ens av
en kommun.
Till vad som ovan sagts om begränsningar i rätten att överklaga lokala ordningsföreskrifter för skyddade natur- och kulturområden av olika slag måste
dock den reservationen fogas att dessa måhända inte är helt orubbliga; En rätt
till domstolsprövning av dylika regler skulle nämligen någon gång möjligen
kunna tänkas vara påkallad för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden
på miljöområdet, t.ex. enligt Århuskonventionen (jfr t.ex. HFD 2014 ref. 8,
HFD 2015 ref. 79 samt Kammarrätten i Göteborgs dom 2016-06-27 i mål nr
1186-16). Denna eventualitet har emellertid såväl sina rotfästen som sin tyngdpunkt långt in på miljö- respektive kulturmiljörättens område och ska därför
806

Jfr Adlercreutz, Thomas, Kulturmiljölagen (1988:950), Lexino, kommentaren till 2 kap.
24 §, version 2017-12-07.
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Se SOU 1979:66 Ny plan- och bygglag, del II, s. 645 och prop. 1985/86:90 om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen, lagen om exploateringssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser m.m., s. 212 f.
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inte tas upp närmare i detta sammanhang. Däremot bör det, nu när ämnet förts
på tal, tilläggas att det som bekant ibland också kan vara nödvändigt att sätta
överklagandeförbud i olika författningar åt sidan till följd av de europarättsliga
kraven på tillgång till domstolsprövning (se bl.a. HFD 2016 ref. 49 och HFD
2018 ref. 46).808 Det är väl inte omöjligt att så någon gång också skulle kunna
tänkas vara behövligt i relation till ett beslut om lokala ordningsföreskrifter,
men något avgörande där denna angelägenhet har ställts under belysning finns
det såvitt är känt inte.
När det så till sist gäller lokala föreskrifter om ordning på flygplatser så är
regelverket på detta område dessbättre förhållandevis tydligt. Luftfartslagen
innehåller nämligen, vid sidan av en rätt att anföra besvär över beslut i frågor
som rör trafiktillstånd till regeringen samt ett förbud mot att överklaga vissa
beslut kring flygcertifikat (LL 12 kap. 5 §), bara ett allmänt stadgande om att
beslut enligt lagen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (LL 12 kap. 4 §). Som åtskilliga
gånger förut har framhållits anses en dylik generellt avfattad bestämmelse inte
omfatta normbeslut (se 9.2.1).809 I samma riktning pekar den omständigheten
att luftfartslagen tidigare innehöll en uttrycklig lagregel om att normbeslut inte
fick bli föremål för överklagande med stöd av den nyssnämnda bestämmelsen.
Undantaget togs bort i samband med att den nya förvaltningslagen trädde i
kraft år 2018, men i förarbetena till ändringen påpekades det att någon skillnad
i sak ifråga om möjligheterna att få till stånd en överprövning av normbeslut
inte var avsedd.810 Transportstyrelsens beslut om lokala ordningsföreskrifter
för flygplatser omfattas således av allt att döma av myndighetsförordningens
överklagandeförbud.
För att avslutningsvis återkoppla till de frågor som utgör avsnittets rubrik,
d.v.s. huruvida ett beslut om lokala ordningsföreskrifter kan överklagas och i
så fall av vem samt till vem, så måste svaret följaktligen bli att det beror på;
Ordningsföreskrifter för vissa typer av geografiska områden kan så gott som
alltid överklagas, medan snarlika bestämmelser för andra områden omfattas av
överklagandeförbud. I åter andra fall beror beskedet i överklagbarhetsfrågan
inte på vilken slags område som det är frågan om, utan på vilket samhällsorgan
som har beslutat föreskriften ifråga eller på vilken yttre form som det aktuella
normbeslutet har erhållit. Även när det gäller följdfrågan vem eller vilka som
har besvärsrätt beträffande lokala föreskrifter om ordningen föreligger det en
påtaglig splittring; Regler för vissa områden får överklagas av var och en som
är medlem av kommunen, medan bestämmelser för andra områden enbart kan
808

Se även Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsbeslut. Överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning, Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 49 ff. och s. 69 ff. samt Rättsmedel. Om
och överprövning av förvaltningsbeslut, Jure, Stockholm, 2015, s. 154 ff.
809
Se även RÅ 2005 not. 119, vilket dock avsåg regelns motsvarighet i 1957 års luftfartslag.
810
Se Ds 2017:42 Följdändringar till ny förvaltningslag s. 416 ff. och s. 486 f. samt prop.
2017/18:235 Följdändringar till ny förvaltningslag, s. 121 f. och s. 174 f.
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angripas av den som (eventuellt) berörs av normbeslutet. Inom en tredje grupp
av områden kan i praktiken bara vissa statliga myndigheter, samt möjligen en
kommun, anföra besvär. Slutligen skiftar också forumbestämmelserna mellan
att ange regeringen, länsstyrelsen och allmän förvaltningsdomstol som korrekt
instans för att pröva besvären. Måhända är det inte riktigt fråga om en normativ
djungel (jfr 9.2.1), men nog är terrängen således ändå tämligen vildvuxen för
den som försöker nå fram till ett svar kring om, av vem och hur en viss lokal
ordningsföreskrift får överklagas.

9.3

Lagprövning

Lagprövning som rättslig företeelse är nära förbunden med den inledningsvis
presenterade föreställningen om att alla föreskrifter ingår i och genereras inom
ramen för ett enda hierarkiskt beskaffat system med olika nivåer (se 2.3.1 och
2.4.2.1). I grova drag kan prövningen nämligen sägas gå ut på att i efterhand
kontrollera just att normhierarkin (i huvudsak RF 8 kap. 1–17 §§), den formella
lagkraftens princip (RF 8 kap. 18 §) samt legalitetsprincipen (RF 1 kap. 1 §)
har respekteras samt att en författning i ljuset därav har tillkommit på korrekt
sätt. Bestämmelserna därom återfinns i regeringsformen, närmare bestämt i RF
11 kap. 14 § respektive i RF 12 kap. 10 §. Det första lagrummet riktar sig till
domstolsverksamheten och påbjuder att om en domstol finner att en föreskrift
står i strid med en bestämmelse i grundlagarna eller i någon annan överordnad
författning så får den inte tillämpas. Detsamma gäller, enligt paragrafen, om
”stadgad ordning” i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens
tillkomst. Det andra lagrummet riktar sig till förvaltningen och bereder organ
som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter, d.v.s. i första rummet regeringen
och förvaltningsmyndigheterna men även t.ex. sådana privaträttsliga subjekt
till vilka dylika uppgifter har lämnats över (jfr RF 12 kap. 4 §),811 motsvarande
möjlighet att underlåta att tillämpa en rättsstridig regel. I detta avsnitt ska, som
tidigare har aviserats (se 9.1), något sägas om denna kontrollmöjlighet.
Vad som kan bli föremål för lagprövning är, som nyss antyddes, till att börja
med alltså inte bara lagar i egentlig mening utan även förordningar och sådana
föreskrifter som meddelats av en förvaltningsmyndighet eller en kommun. 812
Faktum är att även om fokus i diskussionerna kring lagprövning ofta ligger på
förhållandet mellan grundlag och lag, vilket naturligtvis bl.a. har att göra med
811

Se SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 374 ff. och prop. 2009/10:80 En reformerad
grundlag, s. 292. Se även Wenander, Henrik, Förvaltningens lagprövning, FT 2015 s. 421 ff.
812
Som bl.a. Annika Lagerqvist Veloz Roca har påpekat skulle det sålunda egentligen vara mer
korrekt att tala om normprövning eller föreskriftsprövning, se Lagerqvist Veloz Roca, Annika,
Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform, Jure, Stockholm, 1999, s. 12.
I förevarande framställning används emellertid för enkelhetens skull samma benämning som i
det offentliga trycket, d.v.s. lagprövning.
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att institutet erbjuder en inte helt okontroversiell möjlighet för domstolar m.fl.
att åsidosätta av riksdagen i demokratisk ordning beslutade författningar, så är
prövning av lagar inte så vanligt i praktiken.813 Majoriteten av prövningsmålen
avser tvärtom föreskrifter från någon förvaltningsmyndighet eller en kommun
(se t.ex. RÅ 2005 ref. 39, RÅ 2010 ref. 88, HFD 2013 ref. 30, HFD 2013 ref.
80, HFD 2014 ref. 72, HFD 2014 ref. 81 och HFD 2017 ref. 18 samt NJA
1987 s. 916, NJA 1993 s. 597, NJA 2005 s. 33 och NJA 2007 s. 918).
En grundförutsättning för att lagprövning ska få ske är vidare att dubierna
ifråga om en viss föreskrifts förenlighet med t.ex. en överordnad författning
har sin utgångspunkt i tillämpningen av den i ett konkret mål eller ärende,
d.v.s. att frågan uppkommer inom ramen för det sedvanliga domstols- eller
ärendehandläggningsförfarandet. En fristående talan som enbart går ut på att
vissa bestämmelser ska förklaras ogiltiga därför att de till innehåll eller form
framstår som grundlagsstridiga, en s.k. abstrakt normkontroll, anses följaktligen inte vara möjlig att få till stånd med stöd av de aktuella bestämmelserna
(se NJA 1987 s. 198, NJA 2005 s. 764 och NJA 2007 s. 718 samt RÅ 1989
not. 42, RÅ 1994 not. 654 och HFD 2016 ref. 59).814 Även den rättsliga följden
av en lagprövning är knuten till det enskilda fallet, nämligen på så sätt att en
företagen sådan enbart kan för med sig att bestämmelsen eller bestämmelserna
ifråga inte tillämpas på förhållandena i det föreliggande målet eller ärendet.
En lagprövning innebär således alltså inte att t.ex. en regel i sig förklaras som
ogiltig eller på något annat sätt begränsas i sin tillämplighet, utan också en
författning som vid en prövning bedömts vara helt oförenlig med grundlagen
fortsätter alltfort att gälla fram till dess att den (eventuellt) ändras eller upphävs
genom en ny författning (jfr 7.4.1).815 En annan sak är att en sådan bedömning
i praktiken förstås kan tänkas påverka hur bestämmelsen framöver uppfattas
av andra samhällsorgan, något som i särskilt hög grad torde vara fallet om den
görs av någon av de högre dömande instanserna.
När det mer specifik gäller själva prövningen, så beskriver reglerna om lagprövning i regeringsformen två delvis olika situationer då en domstol eller ett
annat offentligt organ ska underlåta att tillämpa en bestämmelse. Den första
är om en författning strider mot en bestämmelse av högre normhierarkisk
813

Se Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen. En kommentar, 3 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 254.
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Se SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 146 f. och prop. 2009/10:80 En reformerad
grundlag, s. 146. Se även Eka, Anders, Hirschfeldt, Johan, Jermsten, Henrik & Svahn Starrsjö,
Kristina, Regeringsformen med kommentarer, 2 uppl., Karnov Group, Stockholm, 2018, s. 576
ff. och Nergelius, Joakim, Svensk statsrätt, 4 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 249.
815
Se Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne & Regner, Göran,
Grundlagarna. Regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, 3 uppl., Norstedts
Juridik, Stockholm, 2012, s. 546 f. samt Warnling Conradsson, Wiweka, Bernitz, Hedvig, Sandström, Lena & Åhman, Karin, Statsrättens grunder, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2018,
s. 255.
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valör, t.ex. när en lag inte stämmer överens med en grundlagsregel eller om
en myndighetsföreskrift inte går att förena med vad som anges i en förordning.
Prövningen kan i denna del sägas gå till så att bestämmelsen på den inbördes
lägsta normhierarkiska nivån helt enkelt jämförs med vad som stadgas i regeln
på den högre nivån, varvidlag den högre föreskriften vinner företräde om en
disharmoni mellan dem skulle anses föreligga.816 Förfarandet kallas ibland för
materiell lagprövning. Den andra situationen är om en författning inte har tillkommit på korrekt sätt, t.ex. därför att ett formfel begicks i samband med att
den beslutades. För att en bestämmelse ska få negligeras på denna grund krävs
det emellertid att, som det uttrycks i lagrummet, ”stadgad ordning” i något
väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst. Det nu sagda benämns
vanligen formell lagprövning.817
Att hänföra ett lagprövningsfall till den ena eller andra kategorin är dock
inte alltid så lätt, eftersom sådana mål eller ärenden inte sällan innehåller en
blandning av både materiella och formella fel.818 I en del förarbeten och i den
juridiska litteraturen omtalas det dessutom ibland, som ett tredje fall vid sidan
av materiell och formell lagprövning, också s.k. kompetensprövning, d.v.s. en
prövning av det normgivande organets behörighet att besluta den aktuella föreskriften.819 Det har emellertid ifrågasatts om den senare egentligen kan sägas
utgöra en självständig kontrolltyp, eftersom vad som prövas som regel jämväl
täcks av de båda andra fallen.820 Vidare kan det tilläggas att Högsta domstolen
i ett avgörande har använt sig av en teknik som, något oegentligt, kommit att
benämnas partiell lagprövning. I det aktuella målet gjorde domstolen gällande
att om bara en del av en bestämmelse visar sig vara oförenlig med överordnade
regler så kan den situationen lösas genom en grundlagskonform tolkning och
tillämpning av författningen ifråga, istället för genom en regelrätt lagprövning
816

Se SOU 2008:125 En reformerad grundlag., s. 28 f.
Se t.ex. Westerhäll, Lotta, Normgivning och normprövning inom socialförsäkringsrätten, FT
1987 s. 104 ff. och Lavin, Rune, Högsta förvaltningsdomstolen och normkontrollen, FT 2016
s. 553 ff.
818
Se t.ex. Warnling Conradsson, Wiweka, Bernitz, Hedvig, Sandström, Lena & Åhman, Karin,
Statsrättens grunder, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 254.
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Se SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter, s. 210 f. och SOU 2007:85 Olika former
av normkontroll. Expertgruppsrapport, s. 34. Se även Lavin, Rune, Lagprövningsrätten i en ny
regeringsform, FT 1973 s. 11 ff. och Åhman, Karin, Normprövning. Domstolskontroll av svensk
lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010, Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 22. Jfr dock Lavin, Rune, Högsta förvaltningsdomstolen och normkontrollen, FT
2016 s. 553 ff., i vilken Lavin – till skillnad från i 1973 års artikel – inte skiljer ut kompetensprövning som en egen prövningstyp.
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Se Nergelius, Joakim, Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Norstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 674 och HD gör både rätt och fel om lagprövning,
JT 2004/05 s. 857 ff. samt Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne
& Regner, Göran, Grundlagarna. Regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen,
3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 546.
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(se NJA 2005 s. 33, jfr 2.3.6).821 Synsättet har dock mött kritik i den juridiska
litteraturen.822 Det finns inte skäl att här närmare utveckla dessa (eventuella)
specialvarianter av lagprövning, men vad som sagts torde nog väl illustrera det
faktum att lagprövning delvis är en något nebulös företeelse.
Vad som däremot är klart är att det numera inte föreligger någon skillnad i
prövningen mellan olika författningstyper. Tidigare uppställdes den begränsningen att lagar och förordningar bara fick sättas åt sidan genom lagprövning
om felet var uppenbart,823 men det undantaget – det sedan länge kritiserade s.k.
uppenbarhetsrekvisitet – togs bort vid 2010 års revidering av regeringsformen.
Också i de nu gällande lagprövningsbestämmelserna ges det förvisso speciella
anvisningar beträffande författningar från riksdagen, närmare bestämt att det
vid bedömningen av en lag särskilt ska beaktas att riksdagen är folkets främsta
företrädare och att grundlag går före lag (RF 11 kap. 14 § 2 st. och 12 kap. 10 §
2 st.), men syftet med de stadgandena är emellertid enligt förarbetena bara att,
genom en erinran om de grundläggande principerna om folksuveränitet och
lagbundenhet, påminna om att riksdagen är grundlagens främsta uttolkare samt
att tydliggöra att det politiska beslutsfattandet i en rättsstat är bundet av vissa
begränsningar. Avsikten är således inte att dessa ska tas till intäkt för att låta
prövningen skifta i grad och omfattning beroende på vilken slags bestämmelse
som det är fråga om.824
Som visats tillhandahåller lagprövningsinstitutet alltså en viss garanti för att
reglerna om normgivningsmaktens fördelning och normhierarkin verkligen
länder till efterrättelse, eftersom en bestämmelse som tillkommit i strid därmed
inte får tillämpas och således, åtminstone i teorin, i princip är av noll och intet
värde. En akilleshäl är emellertid att institutet, för att överhuvudtaget träda i
funktion, kräver viss vakenhet och juridisk analysförmåga hos parterna eller
hos det offentliga organet själv. En dylik medvetenhet kring konstitutionella
frågor finns visserligen normalt inom den dömande verksamheten, men kan
förmodligen inte tas för given inom den offentliga förvaltningen. Den personal
som handlägger förvaltningsärenden har ju inte nödvändigtvis någon generell
juridisk utbildning alls. Därtill handläggs ärenden av dylikt slag som bekant
många gånger i sådan ordning att en part kanske inte finner skäl att ta hjälp av
biträde eller ombud. Det finns nog sålunda anledning att redan på ett allmänt
plan fundera på om lagprövning verkligen är ett verksamt skydd mot att t.ex.
bristfälliga myndighetsföreskrifter eller kommunala regler läggs till grund för
821

Beträffande målet, se Sunnqvist, Martin, I gränslandet mellan lagprövning och lagtolkning,
SvJT 2008 s. 645 ff.
822
Se Nergelius, Joakim, HD gör både rätt och fel om lagprövning, JT 2004/05 s. 857 ff. och
Bull, Thomas, Lagprövningens många ansikten, Heckscher, Sten & Eka, Anders (utg.), Festskrift till Johan Hirschfeldt, Iustus, Uppsala, 2008, s. 75 ff.
823
Vad gäller bevekelsegrunderna för den tidigare ordningen, se t.ex. prop. 1978/79:195 om
förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m., s. 39 ff. och s. 66.
824
Se SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 379 ff. och prop. 2009/10:80 En reformerad
grundlag, s. 145 ff.
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beslut i enskilda fall. Ovan skisserade problematik träder givetvis ännu mer i
förgrunden i de fall då det är det samhälleliga organet själv som har beslutat
de föreskrifter som det sedan också tillämpar på enskilda fall.
Att förvaltningens lagprövningsrätt i vart fall inte alltid är ett fullgott skydd
mot att felaktiga lokala ordningsföreskrifter läggs till grund för myndighetsåtgärder illustreras väl av rättsprövningsmålet RÅ 2009 not. 150. Upprinnelsen
var att den statliga myndigheten Luftfartsverket hade beslutat att återkalla ett
tidigare meddelat tillstånd för en enskild att vistas i ett visst säkerhetsområde
på en flygplats eftersom denne, enligt verket, inte hade respekterat föreskrivna
säkerhetsrutiner. Det rättsliga stödet för åtgärden redovisades inte i beslutet,
men då det överklagades till regeringen hänvisade myndigheten till två lokala
ordningsföreskrifter för flygplatsen. Regeringen nöjde sig med det och fann
inte några skäl att ändra verkets beslut. Efter att den enskilde hade ansökt om
rättsprövning av regeringsbeslutet uppdagades det emellertid att den ena av de
åberopade föreskrifterna saknade information om vem som hade antagit den
samt med stöd av vilket bemyndigande, om något, som den hade beslutats och
att den andra föreskriften var upphävd vid tidpunkten för regeringens beslut.
Ingen av ordningsföreskrifterna hade heller kungjorts i enlighet med reglerna
därom (se 7.3). Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att de lokala ordningsföreskrifter som regeringen hade grundat sitt avgörande på inte lagligen
kunde tillämpas och upphävde regeringsbeslutet.825

9.4

Anmälningsplikt

I ljuset av vad som har sagts i de två föregående avsnitten så förefaller vare sig
möjligheterna att i vissa fall överklaga ett beslut om föreskrifter (se 9.2) eller
rätten till lagprövning (se 9.3) utgöra särskilt verksamma eller pålitliga medel
för att mer allmänt motverka förekomsten av oriktiga eller olämpliga lokala
ordningsföreskrifter. Att kommunalbesvärsinstitutet är otillräckligt för denna
uppgift konstaterades även i förarbetena till ordningslagen, varför det i den nya
lagen ansågs vara behövligt med någon ytterligare statlig ingripandemöjlighet.
Ordningsstadgeutredningen föreslog att behovet skulle tillgodoses genom att
det kontrollsystem som fanns i dåvarande allmänna ordningsstadgan, enligt
vilket de kommunala föreskrifterna skulle underställas länsstyrelsen för att bli
gällande (se 3.2.2), skulle behållas.826 Eftersom det vid tidpunkten förelåg en
uttalad strävan hos statsmakterna mot en vidgad kommunal självstyrelse,827
825

Rättsfallet diskuteras bl.a. i Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel. Om och överprövning av
förvaltningsbeslut, Jure, Stockholm, 2015, s. 33 ff.
826
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 208 ff.
827
Jfr t.ex. SOU 1980:10 Ökad kommunal självstyrelse, s. 21 f. och prop. 1980/81:80 om ökad
kommunal självstyrelse och minskad byråkrati, s. 10 ff.

265

och då underställningsinstitutet av den anledningen stod under utfasning inom
andra lagstiftningsområden, bedömde emellertid regeringen att någon annan,
mindre ingripande kontrollform borde väljas.828 Målsättningen resulterade i att
det i ordningslagen istället kom att införas en skyldighet för en kommun som
beslutar att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter att omedelbart anmäla sitt beslut därom till länsstyrelsen, som i sin tur har att pröva om
de kommunala föreskrifterna strider mot ordningslagen och, om så är fallet,
upphäva de lagstridiga bestämmelserna (OL 3 kap. 13 § 1 st. och 2 st. 1 men.).
När det gäller föreskrifter om ordningen på offentlig plats och om ordningen
i en hamn (jfr OL 3 kap. 8 och 10 §§), vilka är de två områden som en kommun
kan reglera ordningen inom med stöd av ordningslagen, är sålunda en statlig
granskning av de kommunala ordningsreglerna obligatorisk. Förutsättningarna
för den är emellertid inte alldeles klara. Tidigare, inom ramen för underställningsförfarandet i allmänna ordningsstadgan, avsåg länsstyrelsens prövning
såväl lagligheten hos föreskrifterna som deras lämplighet och skälighet.829 I
lagrådsremissen inför ordningslagen föreslog regeringen en bestämmelse som
i princip innebar att denna allsidiga granskning skulle bestå. Lagrådet, vilket
omarbetade och omdisponerade delar av den förordade lagtexten för att den
skulle bli mer överskådlig och bättre svara mot de i motiven angivna syftena,
skar dock utan någon närmare motivering bort det sista ledet i den föreslagna
bestämmelsen – alltså hänvisningen till lämplighet och skälighet – varvid den
enbart kom att hänvisa till föreskrifter i strid med ordningslagen.830 Lagrådets
förslag inflöt sedan utan någon kommentar i den efterföljande propositionen.
Sedd till sin lydelse så förefaller bestämmelsen i ordningslagen alltså bara
ge stöd för en kontroll av de kommunala föreskrifternas laglighet. Så verkar
rättsläget i stort sett också uppfattas i den juridiska litteraturen.831 Samtidigt går
det svårligen att fjärma sig från det faktum att regeringen, såväl i de allmänna
motiven som i specialmotiveringen till lagregeln, fortfarande i propositionen
gjorde gällande att avsikten med länsstyrelsens granskning var att ge staten
möjlighet att ingripa mot olagliga och olämpliga föreskrifter.832 Möjligen ger
lagrummet sålunda bara stöd för en del av den granskning som lagstiftaren
förväntade sig skulle komma att vidtas med stöd av det.
828

Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 149 ff.
Se SOU 1985:24 Ordningslag, s. 205 ff.
830
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 369 f. och s. 417.
831
Se Strömberg, Håkan, Några kommentarer till ordningslagen, FT 1994 s. 1 ff.; Essen, Ulrik
von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 340 ff. samt Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Speciell förvaltningsrätt, 19 uppl., Liber, Malmö, 2014, s. 42. Patrik Bremdal och
Moa Kindström Dahlin synes däremot tolka rättsläget så att länsstyrelsens kontroll alltjämt avser
både lagligheten och lämpligheten av anmälda föreskrifter, och att styrelsen således kan upphäva
en kommunal ordningsföreskrift enbart på grundval av en lämplighetsbedömning, se Bremdal,
Patrik & Kindström Dahlin, Moa, Normprövning och kommunal självstyrelse – med anledning
av länsstyrelsens beslut att upphäva Vellinge kommuns tiggeriförbud, FT 2018 s. 185 ff.
832
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 151 ff. och s. 288 f.
829
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I själva verket spelar det nu sagda emellertid inte så stor roll, eftersom det
knappast torde vara möjligt att dra upp någon skarp gräns mellan en laglighetsprövning och en lämplighetsbedömning ifråga om ordningsföreskrifter med
stöd av ordningslagen. En granskning av om en lokal föreskrift står i strid med
ordningslagens regler inbegriper nämligen också de särskilda begränsningar
som läggs fast däri om att en ordningsföreskrift inte får lägga onödigt tvång
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes
frihet (OL 3 kap. 12 §, se 3.6.1). Vidare uppställs det i båda bemyndigandena
ett krav på att bestämmelserna måste vara behövliga (se 3.3.2.2 och 3.4.2.2).
Även om länsstyrelsen granskning av kommunala ordningsföreskrifter numera
är begränsad till en strikt legalitetskontroll, har alltså själva prövningen ändå
alltjämt betydande inslag av både lämplighets- och skälighetsbedömningar. I
den praktiska tillämpningen förefaller länsstyrelsen också, under åberopande
av ovanstående lagrum, inte så sällan tillåta sig att argumentera tämligen fritt
kring de anmälda föreskrifternas lämplighet och ändamålsenlighet.833
Länsstyrelsens prövning av de kommunala föreskrifterna ska normalt vara
slutförd inom tre veckor från den dag då kommunen anmälde sitt beslut till
länsstyrelsen. Om ärendet är av så komplicerad natur att det krävs längre tid
för granskningen får tiden förlängas till högst två månader, men i så fall ska
länsstyrelsen besluta om tillfälligt upphävande av den eller de bestämmelser
som kräver ytterligare överväganden fram tills dess att prövningen är färdig
(OL 3 kap. 13 § 2 st.). Meningen med tidsfristerna är uppenbarligen, även om
inget sägs därom i förarbetena, att snabbt få till stånd en bedömning av de
anmälda föreskrifterna och därmed undvika den situationen att en lokal regel
som varit gällande under lång tid sedermera visar sig vara olaglig. Vidare, om
den företagna prövningen ger vid handen att någon av de anmälda bestämmelserna är oförenliga med ordningslagen, är länsstyrelsens enda befogenhet att
upphäva den. Någon möjlighet att göra ändringar i föreskrifterna eller att själv
besluta om nya lokala ordningsregler har styrelsen alltså inte; En sådan rätt
skulle nämligen, enligt motiven till ordningslagen, utgöra ett opåkallat ingrepp
i den kommunala självstyrelsen.834
Om en kommun inte är tillfreds med den prövning av dess lokala ordningsföreskrifter som länsstyrelsen har gjort, ger ordningslagen kommunen rätt att
överklaga styrelsens beslut till allmän förvaltningsdomstol (OL 3 kap. 27 §).
Det innebär att kommunala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen
sålunda – utöver genom kommunalbesvär (se 9.2.2) – också kan komma under
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Se t.ex. Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut 2011-04-26, diarienr 213-1208-11; Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut 2012-04-24, diarienr 213-1051-12 och Länsstyrelsen i Skåne
läns beslut 2017-04-03, diarienr 213-7516-17.
834
Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 154 f. och s. 288 f. Se även Åberg, Kazimir, Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017,
s. 219.
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prövning i domstol i den ordning som gäller för förvaltningsbesvär (jfr 9.2.1).
Till det återvänds kort i nästa avsnitt (se 9.5).
Anmälningsplikt eller något annat obligatoriskt kontrollsystem existerar
däremot inte alls beträffande något av de andra slagen av ordningsföreskrifter
som undersöks i detta arbete. Ett dylikt arrangemang förefaller i de fallen inte
ens ha övervägts av lagstiftaren, vilket är en aning förvånande med hänsyn till
den tyngd som det i förarbetena till ordningslagen tillmättes angelägenheten
att det i den lagen skulle finnas ett effektivt system för att motverka tillkomsten
av oriktiga eller olämpliga lokala bestämmelser (se ovan). Föreskrifter om ordningen inom ett skyddat naturområde, invid ett fornminne eller på en flygplats
kan ju ges ett minst lika ingripande innehåll som bestämmelser om ordningen
på offentlig plats eller i en hamn (se 3.3.2.1 och 3.4.2.1 jfr med 4.4.2.1, 5.4.2.1
och 6.3.2.1). Möjligen skulle diskrepansen kunna tänkas ha sin förklaring i att
det i ordningslagen – till skillnad från i övriga regelverk – främst är kommuner
som agerar normgivare, varför det kanske har ansetts vara nödvändigt med en
särskild statlig kontrollstation i dessa fall. I så fall borde emellertid en liknande
granskning åtminstone ha övervägts också i förhållande till kommunala ordningsföreskrifter för skyddade naturområden, vilket alltså inte har skett.
Å andra sidan kan det diskuteras hur stor skillnad länsstyrelsens kontroll av
kommunala ordningsföreskrifter i sin nuvarande skepnad egentligen gör. Inget
som framkommit under arbetet med denna avhandling tyder på att regler som
granskats och godtagits av länsstyrelsen är mera felfria och lämpliga än andra
ordningsföreskrifter. Tvärtom är faktiskt flertalet av de bestämmelser som i det
föregående har lyfts fram som typexempel på lokala regler som är oförenliga
med grundlagarna eller andra överordnade författningar (se t.ex. 8.2 och 8.3) i
korrekt ordning anmälda till och godkända av länsstyrelsen. En misstanke som
inställer sig – låt vara på lösa grunder – är också att en del kommuner begagnar
sig av en slags trial-and-error-teknik i förhållande till granskningsfunktionen;
Man testar att besluta de regler som man vill ha och överlåter till länsstyrelsen
att avgöra om dessa är förenliga med rättsordningen. Om bestämmelserna inte
godtas justerar man dessa och provar igen o.s.v. En annan är att prövningen
varierar i grad och omfattning mellan olika länsstyrelser. Några av rikets länsstyrelser verkar nämligen vara klart överrepresenterade ifråga om att upphäva
kommunala ordningsföreskrifter.835 Det finns dock inte utrymme inom ramen
för denna studie att närmare analysera dessa två sista aspekter av saken.836
Avslutningsvis ska det, apropå anmälningsplikt och annan kontroll, också
nämnas att det sedan år 2011 därtill finns en utsagd möjlighet för regeringen
835

Något som självfallet också kan bero på en mängd andra faktorer, t.ex. på att kvalitén på de
lokala föreskrifterna skiljer sig åt i olika delar av landet.
836
Att göra så skulle nämligen bl.a. påfordra en djupstudie av kommunala protokoll från beredningen av normbesluten (jfr 7.1) respektive av länsstyrelsens beslutsunderlag, vilket helt enkelt
inte medges i förevarande sammanhang. Förhoppningsvis så finns det emellertid möjlighet att
återkomma till nämnda observationer en annan gång.
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att, när den lämnar vidare normgivningsmakt till en underlydande myndighet,
föreskriva att regler som beslutas med stöd av det aktuella bemyndigandet ska
underställas den för godkännande (RF 8 kap. 12 §). Redan tidigare fanns det
visserligen – och finns alltjämt – en möjlighet för regeringen att återkalla det
lämnade bemyndigandet eller att meddela en förordning som upphäver eller
ersätter den oönskade myndighetsföreskriften (jfr den formella lagkraftens
princip, se 2.3.1).837 Möjligen fanns det även dessförinnan en rätt för regeringen
att besluta om underställning, närmare bestämt som en följd av det förhållande
som gäller mellan regeringen och dess myndigheter. Genom den uttryckliga
bestämmelsen därom står det emellertid klart att regeringen i anslutning till ett
bemyndigande numera också får ta in ett stadgande om att föreskrifterna ifråga
upphör att gälla om de inte underställs eller godkänns av regeringen inom viss
tid.838 Dylik underställningsplikt påbjuds dock inte i någon av de förordningar
varigenom regeringen har delegerat vidare sin rätt att besluta lokala ordningsföreskrifter till underlydande organ (jfr 3.4.1, 4.4.3, 5.4.1 och 6.3.1), varför det
saknas skäl att närmare undersöka denna mekanism för kontroll i förevarande
sammanhang.

9.5

Trubbiga verktyg och konstitutionellt krångel;
Om överinstansers ingripanden mot beslut om
ordningsföreskrifter

Som detta kapitel har illustrerat så finns det en rad olika situationer i vilka en
domstol eller en förvaltningsmyndighet har befogenhet att pröva giltigheten av
lokala ordningsföreskrifter. Om det är fråga om lagprövning, t.ex. i anledning
av att någon förebrås för att ha överträtt en lokal regel, kan följden enbart bli
att en oriktig bestämmelse inte tillämpas i det enskilda fallet (se 9.3). Om det
däremot handlar om ett besvärsförfarande eller en kontroll av i föreskriven
ordning anmälda kommunala ordningsföreskrifter, har det samhällsorgan som
prövar saken rätt, och ibland också skyldighet, att helt eller delvis låta upphäva
felaktiga föreskrifter eller att undanröja det bakomliggande föreskriftsbeslutet
(se 9.2.1 och 9.4). I den mån angelägenheten kommer under prövning i den
ordning som gäller för förvaltningsbesvär har besvärsorganet dessutom samma
behörighet som det beslutande organet ursprungligen hade vad gäller att ändra
i det överklagade normbeslutet eller att t.ex. ersätta det med ett helt nytt beslut.
Det senare, som väcker en del undringar, ska först ägnas någras stycken nedan.

837

Se KU 1980/81:25 Betänkande med anledning av granskning av statsrådens tjänsteutövning
och regeringsärendenas handläggning, s. 14 f.
838
Se SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 559 f. och s. 779 samt prop. 2009/10:80 En
reformerad grundlag, s. 223 f. och s. 273. Se även bet. 2011/12:KU10 Granskning av statsrådens
tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning, s. 55 ff.
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Därefter kommer fokus att riktas mot ett näraliggande problemområde, nämligen följdeffekterna av att en del prövningsinstansers befogenheter istället har
begränsats till strikt kassatoriska åtgärder.
Förvaltningsbesvär är, som nyss omnämndes, alltså ett s.k. devolutivt rättsmedel genom vilket överinstansen i princip övertar alla det beslutande organets
befogenheter. Inom ramen för denna kan följaktligen ett prövningsorgan själv
låta korrigera ett överklagat beslut som den finner vara olagligt eller olämpligt,
utan omaket att behöva återförvisa saken nedåt i beslutskedjan för en ny handläggning. Denna tingens ordning väcker i allmänhet inte några betänkligheter
vid överprövning av ordinära förvaltningsbeslut, d.v.s. sådana varigenom en
myndighet har avgjort ett enskilt fall. Om det beslut som det anförs besvär över
däremot är ett normbeslut, öppnar rätten att modifiera eller byta ut innehållet
i det upp en möjlighet för besvärsinstansen att axla beslutsorganets roll som
normgivare; Följden kan således bli att det samhällsorgan som i praktiken ger
föreskrifterna sitt innehåll är ett helt annat än det som normgivningsmakten
har delegerats till genom bemyndigandet ifråga,839 något som – om än inte klart
inkonstitutionellt – knappast kan sägas ligga särskilt väl i linje med intentionerna bakom den omsorgsfulla regleringen av normgivningsmakten och dess
fördelning i regeringsformen (jfr 2.3.1).
Speciellt anmärkningsvärd blir nämnda möjlighet om det är en förvaltningsdomstol som är besvärsinstans, eftersom grundlagarna i princip inte tillåter att
domstolar utrustas med normgivningsmakt (jfr 2.3.1). Domstolen kan alltså i
sådana situationer sägas bakvägen få tillgång till en konstitutionell kompetens
– makten att besluta föreskrifter – som det inte är tänkt att den ska kunna
komma i åtnjutande av. Med hänsyn till det sagda bör en förvaltningsdomstol,
även om dess befogenheter egentligen sträcker sig ett stycke längre än så, nog
begränsa sig till att upphäva eventuella felaktiga lokala ordningsföreskrifter
som underställs dess prövning och överlåta tillskapandet av nya eller ändrade
rättsregler till det i konstitutionellt sett korrekt ordning bemyndigade organet.
Motsvarande återhållsamhet bör rimligen iakttas av en förvaltningsmyndighet
då den fungerar som överinstans; Även om grundlagarna i och för sig medger
att myndigheter kan vara normgivare så har ju den aktuella föreskriftsmakten
inte kommit i dess händer på det sätt som förutsätts däri, d.v.s. genom en kedja
av normgivningsbemyndiganden. Några konstitutionella betänkligheter kring
att regeringen modifierar ett normbeslut som har överklagats till den förefaller
det däremot inte föreligga, åtminstone inte så länge det gäller beslut om lokala
ordningsföreskrifter. Eftersom överlämnandet av normgivningsmakt på ordningsområdet från riksdagen till lägre samhällsorgan måste gå via regeringen
(se 2.3.5), så har ju regeringen redan rätt att meddela bestämmelser i ämnet.

839

Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 321 f. och Något om
klagorätt, Eliason, Marianne, Regner, Göran & Vogel, Hans-Heinrich (utg.), Festskrift till Rune
Lavin, Juristförlaget i Lund, Lund, 2006, s. 81.
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Att kringskära ett prövningsorgans befogenheter till att enbart låta upphäva
felaktiga föreskrifter eller normbeslut, som skett i kommunallagen och i ordningslagen (se 9.2.1 och 9.4), är å andra sidan inte heller helt oproblematiskt.
Närmare bestämt kan det leda till vissa bekymmer om ett normgivande organ
beslutar sig för att ändra i en befintlig regel, t.ex. att lägga till eller ta bort viss
författningstext. Om ett sådant ändringsbeslut kommer under prövning och
kasseras innan det trätt i kraft torde det förvisso bara medföra att den planerade
revideringen av paragrafen ifråga inte kommer till stånd. Sedan en ändring väl
har börjat gälla ingår den emellertid enligt vedertagen uppfattning i grundförfattningen, som alltså delvis har fått nytt innehåll.840 Om en prövningsinstans
vill ingripa mot en ändring som allaredan har börjat gälla är sålunda det enda
tillgängliga alternativet att upphäva hela den aktuella bestämmelsen i sin nya
lydelse (se Kammarrätten i Stockholms dom 2013-05-20 i mål nr 8219-12).
En dylik åtgärd innebär emellertid att det inte längre kommer att existera någon
reglering av det aktuella sakförhållandet i de lokala ordningsföreskrifterna,841
i vart fall inte från tidpunkten för beslutet och fram till dess att beslutsorganet
har hunnit meddela en ny föreskrift som ersättning för den upphävda. Under
denna mellantid blir det följaktligen fritt fram att utan risk för lagföring företa
sådana handlingar som tidigare var kriminaliserade i den lokala bestämmelsen
(jfr legalitetsprincipen, se 2.4.2.1).
Dessvärre stannar inte problematiken beträffande kassatoriska ingripanden
där, utan en överinstans inskridande mot en lokal ordningsföreskrift kan även
få betydelse för bedömningen av tidigare, vid gärningstidpunkten i och för sig
straffbelagda, överträdelser av bestämmelsen. I ett opublicerat avgörande har
nämligen en hovrätt funnit att straffansvar inte kunde dömas ut för en förseelse
mot en sedan flera år tillbaka gällande kommunal föreskrift om ordningen på
offentlig plats, eftersom den efter gärningen hade upphävts av länsstyrelsen
(se Göta hovrätts dom 2012-04-02 i mål nr B 240-12). I sina skäl hänvisade
domstolen till strafflindringsregeln i brottsbalkens promulgationslag, vilken
slår fast att en ny eller ändrad lagstiftning som stadgar mildare påföljd eller
straffrihet ska komma den tilltalade till godo, om att det inte är frågan om en
gärning som varit straffbelagd under viss tid på grund av då rådande särskilda
förhållanden (BrP 5 § 2 st., jfr 2.4.2.1). Den omständigheten att upphävandet
av den straffrättsliga bestämmelsen i det aktuella fallet inte berodde på några
avkriminaliseringsambitioner från normgivarens sida utan omvänt föranleddes
av att kommunen, efter den åtalade gärningen men innan dom i målet, hade
skärpt lydelsen av ordningsföreskriften på ett sådant sätt att länsstyrelsen vid
840

Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning, s. 125 f. och
Ds 2014:1 Gröna boken. Riktlinjer för författningsskrivning, s. 19 f.
841
Till skillnad från när det gäller kommunala beslut i övrigt så innebär kassatoriska ingripanden
mot en kommuns beslut om lokala ordningsföreskrifter sålunda inte att rättsläget ”återställs” till
vad som gällde före beslutet, utan istället uppstår därigenom ett helt nytt rättsligt läge. Jfr Bohlin,
Alf, Kommunalrättens grunder, 7 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 325 f.
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sin granskning fann att den blivit alltför långtgående, synes därvidlag inte ha
tillmätts någon betydelse.
Hovrättens kategoriska synsätt vinner vid en första anblick visst stöd i ett
senare avgörande från Högsta domstolen, i vilket frågan var om en förseelse
mot ett generellt verkande myndighetsbeslut, närmare bestämt ett beslut att
återkalla ett typgodkännande, kunde föranleda straffansvar trots att beslutet
efter gärningen ifråga hade upphävts av förvaltningsdomstol. Domstolen fann
att grunderna för strafflindringsregeln stod i vägen för att döma ut straffansvar
i sådana fall (se NJA 2016 s. 649). Till skillnad från i hovrättsmålet handlade
det dock i det fallet om ett förvaltningsbeslut som ännu inte hade vunnit laga
kraft och som undanröjdes efter att det överklagats i sedvanlig ordning. Goda
skäl, inte minst av rättssäkerhetsart, talar självfallet för att dylika preliminära
ställningstaganden av myndigheterna inte ska leda till straffansvar om de vid
en senare prövning visar sig vara olagliga eller olämpliga. Däremot kan nog
mycket få vägande skäl läggas fram för att en överträdelse av ett sedan många
år tillbaka ikraftträtt – och av länsstyrelsen en gång i tiden godtaget – straffbud
ska undantas från straffrättsligt ansvar bara av den anledningen att en senare
version av detta visat sig vara oförenlig med normgivningsbemyndigandet.
Med tanke på den trubbiga konstruktion som ingripandemöjligheterna i såväl
kommunallagen som ordningslagen erhållit förefaller emellertid detta resultat
ibland vara oundvikligt; En domstol är ju bunden av strafflindringsregeln och
reservationen i den för ”då rådande särskilda förhållanden” (se ovan) relaterar
uttryckligen endast till tiden under vilken en gärning varit straffbelagd, inte då
den tillfälligt varit straffri.
Som detta avsnitt har lagt i öppen dag ställs alltså en förvaltningsmyndighet
eller en förvaltningsdomstol som står i begrepp att ingripa mot en oriktig lokal
ordningsföreskrift onekligen inför en besvärlig valsituation. Om myndigheten
beslutar sig för att upphäva den aktuella bestämmelsen eller för att undanröja
det bakomliggande normbeslutet, innebär det att det för en okänd tid framöver
skapas ett slags rättsligt vacuum i vilket handlingar som annars är belagda med
straff tillfälligt blir straffria. En intervention av angivet slag medför också en
risk för inte så lättprognostiserade straffrättsliga effekter bakåt i tiden, närmare
bestämt att påverka straffbarheten av redan begångna men ännu inte beivrade
brottsliga gärningar. Om myndigheten å andra sidan bestämmelser sig för att
själv – i de fall då det medges av de regler som gäller för prövningen – avhjälpa
bristen eller bristerna i den överklagade författningen, och därmed slippa ifrån
nyssnämnda straffrättsliga problematik, riskerar det att brännmärkas som ett
konstitutionellt övertramp.
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9.6

Sammanfattning

Det kan vara tillåtet överklaga ett beslut om lokala ordningsföreskrifter, men
det beror bl.a. på vilken typ av geografiskt område som reglerna avser, vilket
samhällsorgan som har beslutat dem och vilken yttre gestalt som normbeslutet
har givits. Klagorätten är däremot i första hand avhängig vilket rättsmedel som
begagnas; Om föreskriftsbeslutet kan angripas med kommunalbesvär får varje
kommunmedlem klaga på det, medan kretsen av besvärsberättigade synes vara
mycket begränsad vid förvaltningsbesvär. Även forum för prövningen beror på
ovanstående faktorer och varierar mellan regeringen, länsstyrelsen och allmän
förvaltningsdomstol.
Reglerna om lagprövning ger de rättstillämpande organen stöd för att vägra
tillämpa lokala ordningsföreskrifter som är oförenliga med grundlagarna eller
med andra överordnade författningar eller som har tillkommit på felaktigt sätt.
En akilleshäl är emellertid att institutet, för att överhuvudtaget träda i funktion,
kräver viss vakenhet och juridisk analysförmåga kring konstitutionella frågor.
Det är därför lätt hänt att felaktiga ordningsföreskrifter slinker genom skyddsnätets maskor och ändå läggs till grund för beslut i enskilda fall.
Såvitt gäller kommunala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen så
finns det ett särskilt kontrollsystem, enligt vilket en kommun ska anmäla alla
bestämmelser som den beslutar med stöd av lagen till länsstyrelsen för kontroll
av deras laglighet; Om reglerna därvid visar sig vara oförenliga med lagen ska
länsstyrelsen upphäva dem. Någon liknande obligatorisk granskning påbjuds
däremot inte för några andra slag av lokala ordningsföreskrifter.
Om en domstol eller någon annan myndighet vid sin prövning finner att det
finns skäl att vidta åtgärder mot en lokal ordningsföreskrift, så inskränker sig
deras befogenheter i regel till att upphäva den. Ett dylikt beslut medför dock att
det under en tid inte kommer att finns någon bestämmelse i ämnet. Dessutom
kan tidigare förseelser mot regeln komma att omfattas av strafflindringsregeln
i brottsbalken promulgationslag. Å andra sidan synes det inte vara tillrådligt
att en besvärsinstans ger sig in på att själv korrigera de lokala föreskrifterna.
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10

Några avslutande tankar; En god
ordning?

I inledningen till denna framställning ställdes det en mängd frågor kring lokala
ordningsföreskrifter, bl.a. vilket innehåll som sådana får ges, vilka geografiska
områden som de får avse, hur de förhåller sig till rättsordningen i övrigt liksom
till varandra inbördes, hur de beslutas och ges tillkänna, vilka sanktioner som
är knutna till överträdelser av dem samt om, och i så fall hur, föreskriftsmakten
ifråga kontrolleras (se 1.3). Dessa har steg för steg lämnats svar på ovan. Ett
spörsmål som inledningsvis lyftes fram men som ännu dröjer sig kvar en aning
– även om den som läst ända hit säkert bildat sig en egen uppfattning därom –
är emellertid huruvida systemet med lokala ordningsföreskrifter är utformat på
ett ändamålsenligt sätt i relation till vad det förväntas att åstadkomma, d.v.s.
att bidra till ordningens vidmakthållande på vissa särskilt utpekade geografiska
platser. I förevarande kapitel ska därför, som avrundning på denna studie, några
ytterligare stycken ägnas åt den frågeställningen och den givna följdfrågan vad
som annars kan göras åt saken.
Som har lagts i öppen dag i det föregående finns det många rättsliga brister
i systemet med lokala ordningsföreskrifter. En del av dem avser vad man skulle
kunna kalla juridiska detaljfrågor som t.ex. att det är otydligt vilket eller vilka
samhällsorgan som får meddela regler för en viss plats (se t.ex. 4.4.3 och 8.4),
att det är osäkert vilken geografisk utbredning som vissa bestämmelser får ges
(se t.ex. 3.4.2.3 och 6.3.2.3), att vissa straffbud och andra sanktionsstadganden
inte omfattar samtliga typer av lokala föreskrifter som kan beslutas med stöd
av bemyndigandet (se t.ex. 3.7.2 och 4.5.1) l att det är tveksamt om vissa äldre
lokala ordningsföreskrifter kan föranleda straffrättsligt ansvar (se 7.4.2).
Dessa problem, som av allt att döma har sin bakgrund i bristfällig beredning
av de aktuella författningarna, vore tämligen enkla att undanröja genom smärre
förtydliganden av eller tillägg till lag- och förordningstexterna ifråga. Intresset
för dylika insatser synes emellertid dessvärre i allmänhet minst sagt vara ljumt;
Trots åratal av påpekanden från skilda håll har regeringen t.ex. ännu inte tagit
initiativ till att förändra det konstitutionellt sett otillåtna direktbemyndigandet
i MB 7 kap. 30 § 1 st. 2 men., i vilket riksdagen överlämnar föreskriftsmakten
direkt till en kommun (se 4.4.1), eller kommit sig för att korrigera det praktiskt
besvärliga subbemyndigandet i LF 6 kap. 16 §, som överlåter rätten att besluta
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lokala ordningsföreskrifter till en statlig förvaltningsmyndighet som till följd
av sitt samhällsuppdrag inte anser sig ha rätt att meddela sådana (se 6.3.1).842
Andra brister ligger mer på s.a.s. systemnivå. En iögonfallande sådan är den
oenhetlighet som råder inom i stort sett hela systemet med lokala föreskrifter
om ordningen såvitt gäller sådant som t.ex. förekomsten av begränsningsregler
av olika slag (se t.ex. 3.5 och 3.6 jfr med 5.4.2), kungörandet av föreskrifterna
(se 7.3.1 och 7.3.2), rätten att överklaga normbeslutet (se 9.2), skyldigheten att
anmäla bestämmelserna för kontroll (se 9.4) samt ifråga om de sanktioner och
administrativa tvångsmedel som föreskrivs respektive ställs till buds för att
säkerställa att allmänheten åtlyder de lokala reglerna (se 3.7, 4.5, 5.5 och 6.4).
Många skillnader – t.ex. de olika sätten för offentliggörande, plikten att anmäla
föreskrifterna för kontroll och tillsynsmyndigheternas skilda befogenheter –
kan förstås förklaras av att de fem slagen av ordningsföreskrifter alla emanerar
ur regelverk med olika förhistoria och delvis skilda syften, varvid lagstiftaren
helt enkelt har gjort en bedömning vid ett tillfälle och beträffande ett visst slag
av områden och en annan bedömning vid ett tidigare eller senare tillfälle och
såvitt gäller ett annat slag av områden. En del av de olikheter som blivit synliga
i avhandlingsarbetet framstår emellertid å andra sidan inte som något annat än
ett resultat av tillfälligheternas spel, t.ex. de starkt skiftande möjligheterna att
överklaga ett beslut om ordningsföreskrifter (se 9.2.2) samt de olika påföljder
och skilda straffrättsliga förutsättningarna som ställs upp för brott mot reglerna
(se 3.7.1, 4.5.1, 5.5.1 och 6.4.1).
En annan uppenbar svaghet är den anonymitet som omgärdar hela arrangemanget med lokala ordningsföreskrifter. Som visats ovan (se 7.3) finns det inte
någon skyldighet för de normgivande organen att mer allmänt upplysa om de
lokala föreskrifterna, att låta anslå dem på eller invid deras giltighetsområden
eller att – som t.ex. inom vägtrafikområdet – göra adressaterna uppmärksamma
på dem genom skyltar, märken eller dylikt. I kombination med att den lokala
normgivningen i allmänhet inte tilldrar sig så mycket uppmärksamhet från
vare sig allmänheten eller massmedia, kan det sagda givetvis i förlängningen
leda till att de lokala ordningsreglerna helt enkelt passerar obemärkta förbi de
som åläggs att efterleva dem. I de brottmål som har analyserats inom ramen
för denna avhandling var det också vanligt att den tilltalade förklarade sitt
rättsstridiga handlande just med att han eller hon inte hade känt till att det fanns
lokala bestämmelser i ämnet (se t.ex. 3.7.1 och 4.5.1). En sådan invändning är
visserligen i princip meningslös ur ett straffrättsligt perspektiv, envar förutsätts
ju känna till innehållet i gällande rätt (se 7.3.3), men om den är sanningsenlig
är den ju en indikation på att systemet med lokala ordningsföreskrifter inte når
riktigt ända fram till sin uppgift; Den allra mest fundamentala förutsättningen
för att en rättsregel ska kunna påverka någons handlande i önskvärd riktning,
t.ex. förmå någon att avhålla sig från ett visst ordningsstörande handlingssätt,
måste ju ändå vara att adressaten vet om att den existerar.
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Därtill tog det nästan 15 år innan bemyndigandet i kulturmiljölagen väl justerades (jfr 5.2.3).
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Den nämnda problematiken förvärras självfallet av att innehållet i de lokala
ordningsföreskrifterna oftast skiljer sig åt från en ort eller plats till annan. Att
så kan bli fallet är visserligen en av grundtankarna med just lokala föreskrifter
kring ordningen och därtill inget unikt för ordningsområdet, utan även inom
t.ex. väg- och sjötrafikområdet, plan- och byggnadsområdet samt i jakt- och
fiskelagstiftningen förekommer det vanligen en viss geografisk differentiering
av regelverken efter bl.a. ortsförhållandena. Till skillnad från när det gäller i
dessa ämnesområden – inom vilka t.ex. den enskilde som tillfälligt besöker en
viss ort eller plats nog i allmänhet ändå torde ha viss beredskap för att det kan
tänkas finnas lokalt avvikande bestämmelser om sådant som t.ex. parkering,
högsta tillåtna hastighet, bygglov och fritidsfiske – kan emellertid lokala ordningsföreskrifter meddelas beträffande ett så brett spann av olika ämnen och
företeelser att det inte med någon rimlig grad av säkerhet går att förutse vilka
närmare regler som kan tänkas gälla på en viss plats. Den som verkligen vill
vinnlägga sig om att inte överträda några lokala ordningsregler måste sålunda
inför varje ny plats eller ort som han eller hon besöker granska såväl samtliga
statliga författningssamlingar i vilka dylika bestämmelser kan tänkas kungöras
som den ifrågavarande kommunens anslagstavla (se 7.3.1). Att räkna med att
ens den som till äventyrs känner till dessa informationskanaler annat än i rena
undantagsfall skulle lägga tid och ork på att göra så ter sig verklighetsfrånvänt.
För att avhjälpa de sistnämnda bristerna fordras mera ingripande åtgärder.
Oenhetligheten och ortsskillnaderna är ju nära nog oundvikliga konsekvenser
av att lagstiftaren har stannat för ett lokalt differentierat regelsystem på ordningsområdet, och låter sig således i stort sett inte undanröjas med mindre än
att den lokala normgivningen på området avskaffas och ersätts med en enhetlig
reglering för hela riket. Sådana lagstiftningsåtgärder har ibland övervägts, t.ex.
när det gäller ordningen på offentlig plats, men befunnits vara olämpliga med
hänsyn till att behoven av ordningsregler varierar påtagligt mellan olika orter
i riket (jfr 3.2.2). Att det vore fullt möjligt att urskilja ett antal föreskrifter om
ordningen som behövs i hela landet och meddela dessa i lag eller förordning
istället kan emellertid Svenska kommunförbundets normalförslag till lokala
ordningsföreskrifter (jfr 3.3.2.1 och 3.4.2.1) sägas ge prov på. Det kan också
noteras att Finland, vars ordningsreglering dittills i stora drag hade utvecklats
efter samma mönster som den svenska, år 2003 slutförde en reform varigenom
bl.a. det tidigare systemet med lokala ordningsstadgor skrinlades och ersattes
med ett antal riksgemensamma regler i lag. Avsikten var i främsta rummet att
komma till rätta med de variationer i regelverket som med tiden hade utbildats
i olika delar avlandet.843 Såvitt är känt finns det inte någon uppföljning av hur
omdaningen fallit ut, men inget i senare lagstiftningsärenden på ordningsområdet antyder att åtgärden skulle ha orsakat några större olägenheter.
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Se ordningslagen (612/2003) [Finland] och RP 20/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna för främjande av säkerheten på allmänna
platser [Finland], s. 1 och s. 5 ff.
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Huruvida det vore av godo att sjösätta en motsvarande reform som i Finland
även i Sverige beror på vilken tyngd man tillägger de olika samhälleliga värden
som talar för respektive emot lokal normgivning inom ordningsområdet. Som
redogjordes för redan i inledningen till framställningen (se 1.1) så finns det å
ena sidan många praktiska förtjänster med delegerad normgivning, inte minst
att den avlastar de överordnade statsorganen, ger möjlighet till skyndsamma
ingripanden mot oönskade lokala företeelser som ännu inte hunnit bli föremål
för lagstiftarens uppmärksamhet och att ordningsbestämmelserna därigenom
på ett enkelt och smidigt sätt kan avpassas till just precis de behov som råder
på varje ort eller plats. När det gäller kommunala föreskrifter så finns det också
lokaldemokratiska fördelar på så sätt att makten över ordningsreglerna flyttas
närmare medborgarna. I den motsatta vågskålen ligger dock, som nyss lyftes
fram, att det leder till ett splittrat och svåröverskådligt regelbestånd. Därtill kan
möjligheten för beslutsorganen att själva avgöra vilka regler som är önskvärda
inom ett visst område eller mest effektiva för att komma till rätta med en viss
typ av företeelser föra med sig att de lokala bestämmelserna får olika innehåll
i skilda delar av riket trots att ortsförhållandena egentligen är likvärdiga. Såvitt
gäller ordningsföreskrifter från statliga förvaltningsmyndigheter så skulle man
också kunna se det som att makten flyttas lägre bort ifrån medborgarna genom
delegation, eftersom de funktionärer som beslutar sådana inom en myndighet
(se 7.2) inte är folkvalda utan – på sin höjd – utsedda av regeringen.844
En alternativ och något mindre drastisk väg att gå för att öka enhetligheten
och minska ortsskillnaderna skulle emellertid kunna vara att man, inom ramen
för det nuvarande systemet med lokala föreskrifter, i de olika bemyndigandena
närmare lägger fast vilka företeelser som respektive samhällsorgan får reglera
genom ordningsföreskrifter. Ett sådant system med en uppräkning i punktform
av de förhållanden som får bli föremål för normering har under lång tid använts
ifråga om lokala trafikföreskrifter (jfr 10 kap. trafikförordningen) och synes på
det området åtminstone ha fungerat så väl att det behållits i författning efter
författning.845 Just på så sätt är också systemet med lokala ordningsföreskrifter
(s.k. politivedtekter) konstruerat i Norge.846 I svensk rätt har tanken på en sådan
”ämneskatalog”, i varje fall när det gäller kommunala regler om ordningen på
offentlig plats (se 3.4.1), hittills avvisats eftersom den skulle bli alltför omfattande, kräva fortlöpande lagändringar för att täcka nya företeelser och riskera
att minska det kommunala självbestämmandet. Dessa farhågor har säkert fog
för sig, men en sådan förändring skulle å andra sidan förmodligen bidra till ett
mer enhetligt föreskriftsbestånd och, som något av en bonus, även underlätta
för de normgivande samhällsorganen att meddela lokala ordningsföreskrifter
som håller sig inom ramen för de begränsningar som följer av rättsordningen
i övrigt.
844

Se RF 12 kap. 5 § 1 st.
Se 147 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) och 61 § vägtrafikförordningen (1951:648).
846
Se 14 § lov av 4 august 1995 nr 53 om politiet [Norge].
845
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Vissa frågor om kulturminnesskydd m.m.
Tilläggsdirektiv om nytt förslag till miljöbalk
Översyn av luftfartslagstiftningen
Regelrådet – ett råd för granskning av nya och ändrade regler
som påverkar företagens regelbörda

Statens betänkanden och förslag
Koch, Nils Samuel von (ordf.), Underdånigt betänkande och förslag angående en ordningsstadga för rikets städer samt underdånigt betänkande angående städernas
byggnads-, brand- och hamnordningar, afgifna af nådigst förordnade komiterade,
Stockholm, 1860
Jordbruksdepartementet, Betänkande och förslag rörande åtgärder till skydd för vårt
lands natur och naturminnesmärken, Stockholm, 1907
Lufttrafikkommittén, Betänkande och förslag angående reguljär lufttrafik och åtgärder från statens sida för dess främjande, Stockholm, 1921
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Statens offentliga utredningar
SOU 1922:11
SOU 1922:12
SOU 1922:39
SOU 1938:45
SOU 1938:60
SOU 1940:12
SOU 1944:48
SOU 1944:69
SOU 1947:60
SOU 1951:5
SOU 1953:14
SOU 1954:37
SOU 1955:42
SOU 1962:36
SOU 1963:17
SOU 1972:15
SOU 1973:23
SOU 1974:24
SOU 1975:75
SOU 1977:27
SOU 1979:66
SOU 1980:10
SOU 1983:20
SOU 1985:24
SOU 1988:7
SOU 1990:24
SOU 1990:38
SOU 1990:88
SOU 1990:93
SOU 1991:4
SOU 1993:27
SOU 1993:40
SOU 1994:117
SOU 1999:60
SOU 1996:103
SOU 1996:128

Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård
samt organisation av kulturminnesvården, del I
Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård
samt organisation av kulturminnesvården, del II
Betänkande med förslag till förordning om motorfordon jämte
därmed sammanhängande författningar samt till stadga om trafiken å vägar och gator
Betänkande med förslag angående reglering av strandbebyggelsen m.m.
Betänkande med förslag till reviderad fornminneslagstiftning
m.m.
Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av
fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas
befolkning
Betänkande med förslag till allmän ordningsstadga m.m.
Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning
om brott mot staten och allmänheten
Förslag till tryckfrihetsförordning
Förslag till naturskyddslag
Förslag till brottsbalk
Allmän ordningsstadga m.m.
Luftfartslag
Naturen och samhället
Sveriges statsskick, del II
Ny regeringsform, ny riksdagsordning
Bättre överblick över lagar och andra bestämmelser
Förslag till hamnlag
Medborgerliga fri- och rättigheter
Revision av vattenlagen
Ny plan- och bygglag, del II
Ökad kommunal självstyrelse
Bättre miljöskydd, del II
Ordningslag
Frihet från ansvar. Om legalitetsprincipen och om allmänna
grunder för ansvarsfrihet
Ny kommunallag
Översyn av naturvårdslagen m.m.
Sveriges internationella miljösamarbete. Nya mål och nya möjligheter
Miljön i Västra Skåne
Miljölagstiftningen i framtiden
Miljöbalk
Fri- och rättighetsfrågor
Domstolsprövning av förvaltningsärenden
Kundvänligare taxi
Miljöbalken. En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en
hållbar utveckling
Skyddet av kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn
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SOU 1997:57
SOU 1999:42
SOU 2003:46
SOU 2003:61
SOU 2003:119
SOU 2004:23
SOU 2004:37
SOU 2005:3
SOU 2006:39
SOU 2006:109
SOU 2007:85
SOU 2007:96
SOU 2008:42
SOU 2008:88
SOU 2008:125
SOU 2009:58
SOU 2010:29
SOU 2010:49
SOU 2010:68
SOU 2011:17
SOU 2011:45
SOU 2012:37
SOU 2015:24
SOU 2016:6

I medborgarnas tjänst
Ny luftfartslag
Hund i rätta händer - om hundägarens ansvar
Trängselavgifter
Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter
Från verksförordning till myndighetsförordning
Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler
Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om stulna eller olagligt utförda kulturföremål
Ett utvidgat miljöansvar
Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering
Olika former av normkontroll
Avgifter
Normgivningsmakten
Elektroniskt kungörande av författningar
En reformerad grundlag
Skatteförfarandet
En ny förvaltningslag
Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008
Ny yttrandefrihetsgrundlag?
Förvar
Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m.
Kulturmiljöarbete i en ny tid
En kommunallag för framtiden
Framtid sökes. Slutredovisning från den nationella samordnaren
för utsatta EU-medborgare

Departementsserien
Ds Jo 1974:1
Ds K 1981:12
Ds Kn 1981:26
Ds Jo 1983:1
Ds 1988:35
Ds 1988:52
Ds 1991:32
Ds 1994:87
Ds 1998:43
Ds 1998:66
Ds 2005:43
Ds 2005:49
Ds 2007:36
Ds 2008:53
Ds 2011:24
Ds 2012:41
Ds 2013:24
Ds 2014:1
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Naturvård I. Strandskydd, Landskapsvård, Förvaltning
Reviderad luftfartslagstiftning, del I
Alkoholförtäring på allmän plats m.m.
Förorening av mark och grundvatten
Mark & Vatten år 2010. Framtidsbedömningar om kulturlandskapets utveckling
Ny lag om kommuner och landsting
Regelreformering
Naturvårdslagen och EU förslag till lagändringar inför ett
svenskt medlemskap
Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning
Gröna boken. Riktlinjer för författningsskrivning
Genomförande av direktivet och rambeslutet om åtgärder mot
förorening från fartyg
Hamnskydd
Ny luftfartslag – supplement
Allmänna sammankomster på offentlig plats
Bättre tillgång till kommunala föreskrifter
Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter
Ersättning för polisbevakning
Gröna boken. Riktlinjer för författningsskrivning

Ds 2014:10
Ds 2017:42

En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter
Följdändringar till ny förvaltningslag

Propositioner
Prop. 1909:102

Prop. 1942:8
Prop. 1950:223
Prop. 1952:187
Prop. 1952:188
Prop. 1956:143
Prop. 1957:69
Prop. 1964:148
Prop. 1971:30
Prop. 1973:90
Prop. 1974:166
Prop. 1975:8
Prop. 1975/76:112
Prop. 1975/76:209
Prop. 1976/77:123
Prop. 1978/79:111
Prop. 1978/79:170
Prop. 1978/79:195
Prop. 1980/81:80
Prop. 1981/82:94
Prop. 1981/82:130
Prop. 1981/82:219
Prop. 1982/83:9
Prop. 1983/84:111
Prop. 1983/84:119
Prop. 1983/84:192
Prop. 1984/85:10
Prop. 1984/85:212

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till
lag angående naturminnesmärkens fredande, lag angående nationalparker och lag innefattande tillägg för förordningen den 14
april 1866 angående jords eller lägenhets afstående för allmänt
behof.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om
fornminnen m.m.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om
tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till strandlag
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till naturskyddslag m.m.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till allmän
ordningsstadga m.m.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till luftfartslag m.m.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag m.m.
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar m.m.
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och
ny riksdagsordning m.m.
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237) m.m.
Regeringens proposition om följdlagstiftning med anledning av
den nya regeringsformens bestämmelser om normgivning
om kungörande av lagar och andra författningar
om ändring i regeringsformen
med förslag till konsumentkreditlag m.m.
om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati m.m.
med förslag till lag om finansbolag m. m.
om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m.
om ökad kommunal självstyrelse och minskad byråkrati
om transport av farligt gods
med förslag till ny vattenlag
med förslag till hälsoskyddslag m.m.
om åtgärder mot alkoholförtäring på allmän plats och om lättnader i tillståndskravet för gatumusik
med förslag till polislag m.m.
om förenkling av myndigheternas föreskrifter, anvisningar och
råd
om sanktionsavgifter vid överträdelser av import- och exportregleringar
om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) m.m.
om ändring i luftfartslagen (1957:297) m.m.
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Prop. 1985/86:1
Prop. 1985/86:80
Prop. 1985/86:90

med förslag till ny plan- och bygglag
om ny förvaltningslag
om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen, lagen om
exploateringssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser m.m.
Prop. 1985/86:170 om räddningstjänstlag m.m.
Prop. 1986/87:61
om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag m.m.
Prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88
Prop. 1986/87:166 om ny tullagstiftning m.m.
Prop. 1987/88:65
om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision m.m.
Prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård
Prop. 1988/89:116 om vissa dammsäkerhets- och vattenkraftsfrågor m.m.
Prop. 1989/90:143 om lag om tillfälliga bilförbud
Prop. 1990/91:90
En god livsmiljö
Prop. 1990/91:117 om en ny kommunallag
Prop. 1990/91:123 om fornminnesbrott m.m.
Prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m.
Prop. 1992/93:226 om en ny skogspolitik
Prop. 1993/94:68
Lagändringar på djurhälsoområdet
Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och rättighetsfrågor
Prop. 1993/94:130 Ändringar i brottsbalken m.m.
Prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer
Prop. 1993/94:229 Strandskydd
Prop. 1994/95:10
Miljöbalk
Prop. 1994/95:27
Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna
förvaltningsdomstolarna
Prop. 1994/95:117 Lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter m.m.
Prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.
Prop. 1997/98:45
Miljöbalk
Prop. 1997/98:49
Staten och trossamfunden – grundlagsfrågor
Prop. 1997/98:55
Kvinnofrid
Prop. 1997/98:64
Lag om allmän kameraövervakning
Prop. 1997/98:101 Översyn av förvaltningsprocessen; en allmän regel om domstolsprövning av förvaltningsbeslut m.m.
Prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst
Prop. 1998/99:114 Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål
Prop. 1999/2000:63 Godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning
av Barsebäcksverket m.m.
Prop. 2001/02:31
Avgasrening m.m.
Prop. 2001/02:34
Grundläggande kassaservice
Prop. 2001/02:72
Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.
Prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning
Prop. 2003/04:106 Lag om sjöfartsskydd
Prop. 2003/04:145 Trängselskatt
Prop. 2003/04:154 Lag om luftfartsskydd
Prop. 2004/05:10
En ny luftfartsmyndighet – lagstiftning
Prop. 2004/05:45
En ny sexualbrottslagstiftning
Prop. 2004/05:87
Kungörande av vissa trafikföreskrifter
Prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m.
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Prop. 2004/05:135
Prop. 2005/06:69
Prop. 2005/06:78
Prop. 2005/06:182
Prop. 2005/06:212
Prop. 2006/07:126
Prop. 2007/08:17
Prop. 2007/08:38
Prop. 2007/08:65
Prop. 2007/08:166
Prop. 2007/08:168
Prop. 2008/09:31
Prop. 2008/09:78
Prop. 2008/09:119
Prop. 2008/09:154
Prop. 2008/09:214
Prop. 2009/10:28
Prop. 2009/10:30
Prop. 2009/10:59
Prop. 2009/10:80
Prop. 2009/10:95
Prop. 2009/10:125
Prop. 2009/10:203
Prop. 2009/10:238
Prop. 2010/11:76
Prop. 2011/12:59
Prop. 2011/12:109
Prop. 2011/12:149
Prop. 2012/13:96
Prop. 2013/14:129
Prop. 2013/14:148
Prop. 2013/14:203
Prop. 2015/16:67
Prop. 2015/16:157
Prop. 2015/16:161
Prop. 2016/17:171
Prop. 2016/17:180
Prop. 2017/18:235

Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid
brott m.m.
Skydd för störningskänslig forskning
Allmänna vattentjänster
Miljöbalkens sanktionssystem
Hamnskydd
Tillsyn över hundar och katter
Nikotinläkemedel i handeln
Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden
Genomförande av det nya maskindirektivet m.m.
Nytt avgiftssystem för finansiering av inspektionen för strategiska produkter
Lissabonfördraget
Transportstyrelsen och dess verksamhet
Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden
Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande
Hållbart skydd av naturområden
Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter
Stabilitetsavgift
Ny myndighetsstruktur på transportområdet
En reformerad grundlag
Luftfartens lagar
En ny alkohollag
Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
Framtidens friluftsliv
Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad
brottslighet
Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier
Vissa åtgärder mot illegala vapen
Bättre tillgång till kommunala föreskrifter
Kulturmiljöns mångfald
Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
Vissa skollagsfrågor
Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen
eller den inre säkerheten i landet
Elektroniskt kungörande av författningar
Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
En ny kommunallag
En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag
Följdändringar till ny förvaltningslag

Utskottsbetänkanden
KU 1973:26

Konstitutionsutskottets betänkande med anledning av propositionen 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m.
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KU 1975/76:56

Betänkande med anledning av proposition 1975/76:209 om
ändring i regeringsformen
KU 1980/81:25
Betänkande med anledning av granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
Bet. 1990/91:KU20 Vissa normgivningsfrågor rörande riksbanken m.m.
Bet. 1993/94:KU24 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor
Bet. 1997/98:JuU7 Ändringar i polislagen
Bet. 2000/01:KU26 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område
Bet. 2001/02:KU13 Författningsfrågor m.m.
Bet. 2004/05:KU2
Rättsinformationssystemet
Bet. 2011/12:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
Bet. 2015/16:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
Bet. 2016/17:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
Bet. 2016/17:JuU18 Polisfrågor
Bet. 2017/18:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
Bet. 2017/18:JuU32 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

Regeringens skrivelser
Skr. 1994/95:30
Skr. 2008/09:206
Skr. 2009/10:226
Skr. 2012/13:5

Återkallelse av vissa propositioner
Regelförenklingsarbetet
Regelförenklingsarbetet 2006-2010
Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag

Domstolsavgöranden
Högsta domstolen
NJA 1905 s. 36
NJA 1911 s. 208
NJA 1916 s. 580
NJA 1921 s. 539
NJA 1922 s. 164
NJA 1924 A 576
NJA 1924 s. 100
NJA 1926 B 737
NJA 1934 s. 130
NJA 1935 s. 328
NJA 1939 s. 235
NJA 1940 s. 413
NJA 1941 s. 32
NJA 1973 s. 109
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NJA 1975 s. 265
NJA 1980 s. 718
NJA 1982 s. 621
NJA 1982 s. 633
NJA 1984 s. 420
NJA 1987 s. 198
NJA 1987 s. 676
NJA 1987 s. 916
NJA 1988 s. 218
NJA 1989 s. 308
NJA 1989 s. 489
NJA 1990 s. 789 (I)
NJA 1990 s. 789 (II)
NJA 1993 s. 511

NJA 1993 s. 597
NJA 1994 s. 480
NJA 1995 s. 333
NJA 1996 s. 613
NJA 1997 s. 179
NJA 1999 s. 215
NJA 2000 s. 490
NJA 2000 s. 622
NJA 2005 s. 33
NJA 2005 s. 764
NJA 2005 s. 805
NJA 2006 s. 293 (I)
NJA 2006 s. 293 (II)
NJA 2007 s. 400

NJA 2007 s. 718
NJA 2007 s. 918
NJA 2008 s. 376
NJA 2008 s. 567
NJA 2008 s. 637
NJA 2010 s. 168

NJA 2011 s. 421
NJA 2012 s. 105
NJA 2012 s. 464
NJA 2012 s. 764
NJA 2012 s. 1038
NJA 2013 s. 502

NJA 2014 s. 63
NJA 2014 s. 307
NJA 2016 s. 3
NJA 2016 s. 169
NJA 2016 s. 649
NJA 2016 s. 680

Hovrätterna
Rättsfall från hovrätterna (RH)
RH 1984:18
RH 2005:30
RH 2011:11

Opublicerade rättsfall
Göta hovrätts dom 2012-01-16 i mål nr B 2721-11
- dom 2012-04-02 i mål nr B 240-12
- dom 2012-05-09 i mål nr B 3207-11
- dom 2015-05-25 i mål nr B 3239-14
- dom 2016-10-05 i mål nr B 3274-15
Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-08-20 i mål nr B 1592-09
- dom 2016-06-08 i mål nr B 5299-15
Hovrätten för Övre Norrlands dom 2012-08-17 i mål nr B 419-12
Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2012-06-05 i mål B 2730-11
- dom 2014-09-24 i mål nr B 2518-13
- dom 2014-09-24 i mål nr B 831-14
- dom 2014-12-11 i mål nr B 260-14
Svea hovrätts dom 2003-09-04 i mål nr B 628-03
- dom 2004-03-29 i mål nr B 8211-03
- dom 2010-12-21 i mål nr T 3575-09
- dom 2011-03-10 i mål nr B 4862-10
- dom 2011-10-06 i mål nr B 3557-11
- dom 2012-01-25 i mål nr B 9705-11
- dom 2014-06-17 i mål nr B 2656-13

Tingsrätterna
Eskilstuna tingsrätts dom 2013-01-23 i mål nr B 3223-12
Luleå tingsrätts dom 2013-08-09 i mål nr B 801-13
- dom 2015-09-02 i mål nr B 654-15
Malmö tingsrätts dom 2017-06-07 i mål nr B 2291-14
Stockholms tingsrätts dom 2013-02-13 i mål nr B 17035-12
Södertälje tingsrätts dom 2014-02-21 i mål nr B 226-14
Södertörns tingsrätts dom 2013-09-19 i mål nr B 8609-13
- dom 2014-09-16 i mål nr B 11739-14
Västmanlands tingsrätts dom 2014-02-07 i mål nr B 2774-13
Örebro tingsrätts dom 2011-12-21 i mål nr B 3615-11
Östersunds tingsrätts beslut 2003-07-11 i mål nr M 3033-03
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Högsta förvaltningsdomstolen (f.d. Regeringsrätten)
Regeringsrättens årsbok
RÅ 1938 H 34
RÅ 1950 ref. 14
RÅ 1952 I 12
RÅ 1955 I 186
RÅ 1956 I 88
RÅ 1957 ref. 28
RÅ 1957 ref. 47
RÅ 1958 I 299
RÅ 1959 I 25
RÅ 1963 ref. 2
RÅ 1965 I 11
RÅ 1966 K 654
RÅ 1974 ref. 98
RÅ 1974 B 1010
RÅ 1976 ref. 69
RÅ 1977 Bb 101
RÅ Bb-298/79
RÅ 1980 1:92
RÅ 1980 2:55
RÅ 1980 Bb 26

RÅ 1982 2:76
RÅ 1982 Ab 106
RÅ 1986 ref. 108
RÅ 1987 ref. 17
RÅ 1988 ref. 146
RÅ 1989 not. 42
RÅ 1989 ref. 47
RÅ 1991 ref. 21
RÅ 1991 ref. 87
RÅ 1992 ref. 75
RÅ 1994 not. 654
RÅ 1996 ref. 5
RÅ 1996 ref. 40
RÅ 1996 ref. 44
RÅ 1996 ref. 56
RÅ 1996 not. 205
RÅ 1997 ref. 41
RÅ 1997 ref. 59
RÅ 1999 ref. 76
RÅ 2000 ref. 49

RÅ 2000 not. 151
RÅ 2001 not. 42
RÅ 2001 ref. 72
RÅ 2002 ref. 8
RÅ 2002 ref. 98
RÅ 2003 ref. 86
RÅ 2003 ref. 87
RÅ 2004 ref. 109
RÅ 2005 ref. 39
RÅ 2005 not. 119
RÅ 2006 not. 44
RÅ 2007 ref. 7
RÅ 2007 ref. 65
RÅ 2008 ref. 89
RÅ 2009 ref. 8
RÅ 2009 not. 150
RÅ 2010 ref. 9
RÅ 2010 ref. 88

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok
HFD 2011 ref. 14
HFD 2011 not. 100
HFD 2012 ref. 12
HFD 2012 ref. 70
HFD 2013 ref. 30
HFD 2013 ref. 37
HFD 2013 ref. 42

HFD 2013 ref. 64
HFD 2013 ref. 66
HFD 2013 ref. 80
HFD 2014 ref. 8
HFD 2014 ref. 33
HFD 2014 ref. 72
HFD 2014 ref. 81

HFD 2015 ref. 79
HFD 2016 ref. 44
HFD 2016 ref. 49
HFD 2016 ref. 59
HFD 2017 ref. 18
HFD 2017 ref. 35
HFD 2018 ref. 46

Opublicerade rättsfall och beslut
Regeringsrättens dom 2001-03-30 i mål nr 4239-1999
- dom 2001-03-30 i mål nr 4240-1999
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2018-05-17 i mål nr 2149-18

Kammarrätterna
Kammarrätten i Göteborgs dom 2009-07-30 i mål nr 1490-09
- dom 2016-06-27 i mål nr 1186-16
- dom 2018-03-17 i mål nr 754-18
Kammarrätten i Stockholms dom 2005-09-19 i mål nr 2439-05
- dom 2013-05-20 i mål nr 8219-12
- beslut 2018-05-29 i mål nr 3982-18
Kammarrätten i Sundsvalls dom 2017-09-01 i mål nr 1086-17
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Förvaltningsrätterna (inkl. länsrätterna)
Förvaltningsrätten i Karlstads dom 2014-04-30 i mål nr 2023-13
Förvaltningsrätten i Linköpings dom 2018-06-21 i mål nr 334-17
Förvaltningsrätten i Malmös dom 2013-03-06 i mål nr 6382-12
- dom 2018-07-10 i mål nr 1967-18
- dom 2018-11-21 i mål nr 5953-18
Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2015-05-27 i mål nr 31123-14
Förvaltningsrätten i Uppsalas dom 2018-06-20 i mål nr 5357-15
Länsrätten i Stockholms läns dom 2009-03-18 i mål nr 9224-08

Mark- och miljööverdomstolen (inkl. Miljööverdomstolen)
MÖD 2010:36
MÖD 2011:9
MÖD 2013:30
MÖD 2017:2

Arbetsdomstolen
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