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1     Inledning

1.1     Bakgrund

Beviskrav i förvaltningsmål är ett i hög grad outforskat område inom rättsvetenskapen. Detta kan 

tyckas märkligt  eftersom förvaltningsrätten är  mycket omfattande och har stor betydelse för en 

mängd  vitala  samhällsfunktioner.1 Om  någon  vill  överklaga  ett  myndighetsbeslut  om 

inkomsttaxering, föräldrapenning eller psykiatrisk tvångsvård är det till allmän förvaltningsdomstol 

man har  att  vända sig.  När  målet  tas  upp till  prövning är  det  beviskravet  som anger  hur  stark 

bevisning som krävs för att domstolen ska lägga en av part åberopad omständighet till grund för 

avgörandet. Med hänsyn till den stora variationen av samhällsviktiga mål och den betydelse som 

beviskravet kan ha för utgången skulle man kunna anta att det fanns ett starkt intresse att få en ökad 

förståelse för beviskrav i förvaltningsprocessen.

Som Diesen konstaterar är dock intresset för bevisteori svalt inom förvaltningsrättslig doktrin, och 

följaktligen finns det litet  skrivet om beviskrav i förvaltningsmål.2 Enligt honom är ett  skäl till 

ointresset  att  lagstiftaren  inte  har  haft  ett  helhetsgrepp  om förvaltningsrättsliga  frågor  och  att 

området  därför  är  osystematiskt  och  svårorienterat.  Även rättspraxis  inom förvaltningsrätten  är 

inkonsekvent  och  in  casu-betonad.  En tänkbar  följd  av denna bristande  systematik  är  att  olika 

förvaltningsrättsliga områden uppvisar omotiverade skillnader i behandlingen av beviskrav. Det är 

denna iakttagelse som ligger till grund för detta arbete.

En likformig och förutsebar rättstillämpning innebär att lika fall ska behandlas lika. Om man i en 

lag uppställer ett beviskrav för att något ska styrkas ska samma beviskrav ställas i en annan lag om 

de intressen som ligger bakom kraven är likvärdiga. Men om lagstiftningen är osystematisk finns 

det en risk för att kraven som ställs är omotiverade med hänsyn till dessa intressen. Det finns därför  

anledning  att  närmare  undersöka  beviskrav  i  förvaltningsmål  för  att  belysa  detta  eventuella 

problem. I detta arbete har jag undersökt beviskrav som mig veterligen inte har varit föremål för 

tidigare  rättsvetenskaplig  analys:  gruvmål,  finansmål  och  mål  enligt  lagen  om  elekronisk 

kommunikation (LEK-mål).3

1 Förvaltningsrätt är det dominerande rättsområdet i Sverige sett till antalet författningar. Bohlin, s. 3.
2 Se Diesen, s. 13 ff.
3 Se dock Hjorth, s. 46 f. och 54 ff. om beviskrav i andra LEK-mål än de som ingår i denna framställning.
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1.2     Syfte

Syftet med detta arbete är

1) att undersöka vilka intressen som ligger bakom beviskraven i ett urval förvaltningsmål, och

2) att  genom  en  komparativ  analys  åskådliggöra  eventuella  avvikelser  i  behandlingen  av 

beviskrav mellan olika målkategorier. 

Genom att fastställa vilket intresse som ligger bakom ett beviskrav kan man jämföra kravet med 

krav i andra målkategorier som har samma bakomliggande intresse. Om valet av krav är konsekvent 

är detta ett tecken på att kraven är motiverade, d.v.s. styrkan på erfordrad bevisning avspeglar det 

bakomliggande intresset.  Om man däremot kan påvisa  avvikelser  mellan målkategorierna tyder 

detta på att kraven i åtminstone någon av kategorierna är omotiverade. Detta kan i sin tur vara ett  

tecken på att kraven är olämpliga sett i förhållande till de intressen som de syftar till att främja. 

1.3     Metod och material

Metodfrågor är centrala för detta arbete och behandlas därför utförligt i avsnitt 2.2.2. Metoden kan 

sammanfattas i tre frågor:

1) Vad är beviskravet?

2) Varför har beviskravet valts?

3) Är valet av beviskrav konsekvent vid en jämförelse mellan olika målkategorier?

För att besvara dessa frågor har jag i första hand använt mig av de traditionella rättskällorna: lag, 

förarbeten,  rättspraxis  och  doktrin.  I  enstaka  fall  har  jag  hänvisat  till  den  relevanta 

tillsynsmyndighetens  uppfattning  i  tolkningen av  gällande  rätt.  Det  finns  mycket  litet  skrivet  i  

rättsvetenskaplig litteratur om de målkategorier jag har undersökt, och det enda verk jag har använt 

mig av är Delins kommentar till minerallagen. Sammantaget är även rättspraxis mycket sparsam för 

beviskrav i de förvaltningsmål som är föremål för detta arbete. Uppsatsen torde därför vara starkt 

influerad av förarbetena till den lagstiftning som står i fokus, eftersom dessa har kommit att utgöra 

en central rättskälla.
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1.4     Begreppsbestämningar

Jag använder ordet  målkategori för att  beskriva grupper av mål av viss karaktär,  t.ex. gruvmål. 

Ordet måltyp använder jag som mitt mest specifika begrepp, och med detta avser jag t.ex. mål om 

beviljande av undersökningstillstånd enligt minerallagen (d.v.s., en typ av gruvmål). 

1.5      Disposition och avgränsning

I kapitel 2 diskuteras grundläggande bevisteori och den metod som tillämpas för att undersöka och 

jämföra beviskrav.  Kapitel 3, 4 och 5 behandlar var för sig beviskrav i  gruvmål, LEK-mål och 

finansmål. Uppsatsen avslutas i kapitel 6 med en komparativ analys av valda beviskrav. 

I inledningen till kapitel 3, 4 och 5 har jag angivit en avgränsning för vilka beviskrav som kommer 

att undersökas i aktuell målkategori. Som kommer behandlas närmare i avsnitt 2.2.2 är syftet med 

uppsatsen att påvisa eventuella inkonsekvenser i materian, inte att utvärdera beviskrav. 

2     Beviskrav i förvaltningsprocessen

I det här kapitlet ges en beskrivning av grundläggande besvisteoretiska begrepp med ett särskilt 

fokus  på  beviskrav  i  förvaltningsmål.  Syftet  är  att  förklara  den  metod  som  används  för  att  

undersöka beviskrav i de valda målkategorierna. 

2.1     Bevisteoretiska grunder

2.1.1     Rättsfaktum, bevisfaktum och bevistema

En typisk rättsregel består av ett rättsfaktum och en rättsföljd. Enligt 3:1 MinL får den som har ett 

undersökningstillstånd bedriva undersökningsarbete i tillståndsområdet. Innehav av tillstånd är ett 

rättsfaktum och tillåtelse att  bedriva undersökningsarbete  en rättsföljd.  Ett  rättsfaktum kan vara 

abstrakt eller konkret. Det som står i lagtexten – rekvisitet – är ett abstrakt rättsfaktum. Vad som har 

inträffat  i  verkligheten,  och  som  ligger  till  grund  för  rekvisitets  tillämpning,  är  ett  konkret 

rättsfaktum. Ett annat ord för detta är sakförhållande.

Konstruktionen av 3:1 MinL är simpel (om X, så Y). En regel kan vara mer komplex och innehålla 

flera rekvisit för att rättsföljden ska inträda. I 3:2 MinL anges att



4

Om det kan ske utan intrång i nyttjanderätt, servitut eller annan särskild rätt får fastighetsägaren eller, efter dennes 

medgivande, annan utan undersökningstillstånd bedriva undersökning beträffande alla koncessionsmineral utom olja, 

gasformiga kolväten och diamant, dock inte inom områden där någon annan har tillstånd eller koncession enligt denna  

lag. 

Med algebraiska uttryck anger denna regel att, om inte X1, får A eller B göra Y1, men inte Y2, om 

inte X2 eller X3. Exemplet visar på den potential som finns för variation i regeluppbyggnaden och 

den frihet som lagstiftaren har vid utformningen av en regel. 

Ett  rättsfaktum är  av  omedelbar  relevans  för  rättsföljden  (om X,  så  Y).  Ett  bevisfaktum  är  av 

medelbar relevans; det utgörs av en omständighet som talar för eller emot förekomsten av ett visst  

sakförhållande. Bevisfakta kallas även för direkt bevisning eftersom det avser omständigheter som 

står i kausalt samband med bevistemat, vad som ska bevisas.4 Typexempel på bevisfakta är teknisk 

bevisning och vittnesmål. Indirekt bevisning är inte bevisfakta utan  indicier, omständigheter som 

talar för eller emot ett  visst sakförhållande utan att  det föreligger något direkt kausalt samband 

mellan bevisningen och bevistemat. Ett påstått motiv hos den tilltalade är av sådant slag. Domstolen 

använder sig även av hjälpfakta för att värdera bevisningen. Med detta avses omständigheter som 

inte i sig kan styrka ett sakförhållande men som kan höja eller sänka värdet av ett bevisfaktum. Om 

det  är  mörkt  ute  är  det  svårare att  se  och  därför  kan bevisvärdet  av  ett  vittnesmål sjunka.  Ett 

hjälpfaktum utgör alltså tolkningshjälp för domstolen när den värderar bevisningens styrka.

Enligt 2:1 MinL ska undersökningstillstånd beviljas, om det finns anledning anta att undersökning i 

området  kan  leda  till  fynd  av  koncessionsmineral.  Ponera  att  jag  vänder  mig  till  beslutande 

myndighet och ansöker om undersökningstillstånd för ett outforskat naturområde. Jag uppger att det 

finns anledning anta att min undersökning av området kan leda till fynd av koncessionsmineral.  

Myndigheten avslår min ansökan och jag överklagar beslutet till allmän förvaltningsdomstol. För att 

vinna målet måste jag bevisa att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral – 

det är mitt bevistema. Till stöd för min talan åberopar jag blockfynd från området, ett bevisfaktum. 

Det bevisvärde som jag måste uppnå för att domstolen ska döma till min fördel framgår av 2:1  

MinL. Om det finns anledning anta att undersökningen kan komma att ge resultat ska jag beviljas 

tillstånd. Det språkliga uttrycket, lokutionen, är ett beviskrav.  

4 Jag ansluter mig i detta till Diesens bevisrättsliga terminologi (Diesen, s. 31 f). Ekelöf å sin sida betecknar såväl 
direkt som indirekt bevisning bevisfakta (Ekelöf, s. 24 f).
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2.1.2     Beviskrav och bevisbörda

Beviskravet  anger  vilket  bevisvärde som krävs  för  att  bevistemat  ska anses  styrkt.  Annorlunda 

uttryckt är det ett mått på hur stark bevisning som erfordras för att en viss omständighet ska anses 

föreligga.  Det  slutliga  bevistemat  i  ett  mål  är  alltid  ett  konkret  rättsfaktum.5 I  det  ovanstående 

exemplet har domstolen att besluta om mitt blockfynd är tillräckligt stark bevisning för att jag ska 

anses ha uppfyllt beviskravet. Som snart kommer framgå är anledning anta ett lågt beviskrav. Med 

största  sannolikhet  kommer  besviskravet  därför  anses  uppfyllt  och  bevistemats  existens  styrkt. 

Bevistemat i detta exempel motsvarar ett rättsfaktum, nämligen att undersökning av området kan 

leda  till  fynd  av  koncessionsmineral.  Eftersom detta  rättsfaktum är  av  omedelbar  relevans  för 

rättsföljden kommer jag beviljas tillstånd att utföra undersökningsarbete i området. Jag har därmed 

vunnit målet genom att uppfylla beviskravet.

I praktiken är beviskravet en begränsning av hur sannolikt något måste göras för att det ska läggas 

till  grund för en dom. För att illustrera detta kan man föreställa sig en domstol med fullständig 

kunskap  om alla  relevanta  omständigheter  i  varje  mål  den  dömer.  Denna  hypotetiska  domstol 

kommer alltid döma med fullständig säkerhet. En verklig domstol måste bedöma sannolikheten av 

motstridiga  utsagor  utifrån  de  bevisfakta  och  de  indicier  som  finns  tillgänglig  för  den.  Om 

hundraprocentig  säkerhet  krävdes  skulle  en  riktig  domstol  nästan  aldrig  kunna  avkunna  dom. 

Beviskravet anger därför hur sannolikt något måste vara för att domstolen ska få döma som om den 

vore  säker.  Beroende  på  vilket  beviskravet  är  tillåts  olika  grader  av  faktisk  osäkerhet.  Denna 

osäkerhetsgrad kan ge uttryck för vitt skilda lagstiftarintressen eller, om beviskravet härrör från 

rättspraxis, andra rättsliga överväganden. De bakomliggande skälen till ett beviskrav, och huruvida 

kravet är motiverat med hänsyn till dessa skäl, är av centralt intresse för detta arbete. 

Det  är  lagstiftaren  eller  domstolen  som fastställer  vad  beviskravet  ska  vara.  Beviskravet  är  en 

rättsfråga, vilket ska skiljas från en bevisfråga (även kallad sakfråga). I exemplet med mitt tillstånd 

är frågan om det finns anledning anta att mineral kommer påträffas en bevisfråga. Jag har att lägga 

fram bevisning till styrkande av att så är fallet och domstolen har att värdera bevisningen. På detta 

följer en rättslig bedömning. Det innebär att domstolen tillämpar beviskravet för att avgöra om min 

bevisning är  tillräckligt  stark  för  att  bevistemat  ska  anses  styrkt.6 Man kan uttrycka  det  så  att 

bevisfrågan  besvaras  med  bevisfakta  (och  indicier)  och  rättsfrågan  med  de  rättsregler  som 

5 Se Ekelöf, s. 17 f.
6 Inordnandet av faktiska omständigheter under rättsregler kallas för subsumtion. Domstolens tillämpning av reglerna 

i det enskilda fallet  – "konkretiseringen av normerna" – innebär rättstillämpning. Strömholm, s. 401 f. 



6

aktualiseras i bedömningen av framlagd bevisning. Det ena berör de faktiska omständigheterna och 

det andra de rättsliga konsekvenserna av dessa omständigheter.7

Beviskravet riktar sig både till domstolen och till den part som har bevisbördan. Det ankommer på 

parten att lägga fram tillräckligt stark bevisning för domstolen ska anse beviskravet uppfyllt. Om 

beviskravet har uppfyllts har parten fullgjort sin bevisbörda.  Förutsatt att motbevisning inte läggs 

fram kommer den yrkade rättsföljden att inträda.8 Om bördan inte har uppfyllts har bevistemat inte 

styrkts och parten riskerar att lida en rättsförlust. I förvaltningsmål mellan enskild och det allmänna 

gäller  som  huvudregel  att  den  enskilde  har  bevisbördan  för  rättigheter  och  myndigheten  för 

skyldigheter.9 Det finns emellertid flera undantagssituationer.10 Bevisbördan i förvaltningsmål ska 

dessutom ses i ljuset av officialpricipen i 8 § FPL. Det är domstolens ansvar att varje mål blir så  

pass  utrett  som  dess  beskaffenhet  kräver.  Lydelsen  innebär  att  utredningsansvaret  kan  variera 

kraftigt  beroende på måltyp,  vilka parterna är  och om det  är  fråga om förvaltningsbesvär  eller 

laglighetsprövning. Men oavsett hur långt ansvaret sträcker sig kan domstolen komma att bidra till 

att den part som har bevisbördan förmår uppfylla beviskravet.

2.2     Beviskrav i förvaltningsmål

2.2.1     Beviskrav i rättskällorna

Mot bakgrund av vad som sagts ovan är det tydligt att beviskravet kan ha avgörande betydelse för 

utgången i målet. För parterna är det därför av stort intresse att veta hur stark bevisning som krävs 

för att de ska få gehör för sina yrkanden. Om beviskravet är okänt kan det få till följd att part som 

har bevisbördan inte vidtar tillräckliga åtgärder för att samla in nödvändig bevisning. Beroende på 

måltyp och andra faktorer kan detta leda till onödigt merarbete för domstolen som då måste lägga 

ner större resurser för att fullgöra sitt ansvar enligt 8 § FPL. Man kan också tänka sig att en part  

ådrar sig betydande kostnader för att samla in omfattande bevisning som sedan visar sig överflödig. 

Risken för både process- och samhällsekonomisk ineffektivitet ska inte underskattas.

 

Trots  detta  är  förvaltningsrättsliga  beviskrav  endast  undantagsvis  angivna  i  lag.11 Det  finns 

7 Se dock Ekelöf, s. 78 (exempel på när rättsfrågor och bevisfrågor flyter samman). Märk även att  
bedömningsförloppet är stiliserat för att illustrera innebörden av begreppen. 

8 Domstolen gör en slutlig avvägning av all den bevisning som lagts fram i målet för att avgöra om parten har fullgjort 
bevisbördan. Så NJA 2009 s. 64.

9 Diesen, s. 16 f.
10 Diesen, s. 17.
11 Diesen, s. 90.
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dessutom en märkbar inkonsekvens hos lagstiftaren när det kommer till  frågor om bevisningens 

erforderliga styrka. I lagtext används en mängd olika lokutioner för att ange beviskrav utan att det 

förklaras vilket bevisvärde kravet avser eller  hur detta krav förhåller sig till  andra krav.  Diesen 

menar att  lagstiftaren tycks ha valt  det begrepp för bevisstyrkan som befunnits lämpligt för att 

indikera  en  beträffande  slutsatsen  rimlig  säkerhet  med  hänsyn  till  måltypen.12 Man  har  dock 

underlåtit  att  placera  begreppet  i  en  hierarki  av  beviskrav  och  avgränsningen  till  det  specifika 

rättsområdet innebär att det svårt för tillämparen att använda andra målkategorier som referens.13 

"Avsaknaden av  systematik  och konsekvens  i  terminologin  gör  därför  förvaltningsrätten  till  en 

djungel," enligt Diesen.14 

Situationen  kompliceras  av  att  det  inte  finns  något  vedertaget  normalkrav  på  bevisningen  i 

förvaltningsmål. I brottmål är normalkravet utom rimligt tvivel och i tvistemål (både dispositiva och 

indipositiva)  styrkt.15 Om något annat inte är föreskrivet krävs detta bevisvärde för att domstolen 

ska  godta  ett  stridigt  faktum  som  etablerat.  Diesen  har  anfört  sannolikt  som  normalkravet  i 

förvaltningsmål medan andra författare inte har kunnat utläsa något sådant krav, exempelvis von 

Essen.16 Om beviskravet  inte  framgår  av  rättskällorna  och ett  normalkrav  saknas  är  domstolen 

tvungen att göra en bedömning av vilket beviskrav som ska gälla utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet. Hur en sådan bedömning ska göras är inte fastslaget i någon rättskälla. Enligt von 

Essen förefaller det som att beviskravet i rättspraxis varierar beroende på  sakens beskaffenhet.17 

Detta sätt att hantera beviskravet omnämns i förarbetena till FPL och innebär enligt Wennergren att 

ju  viktigare  eller  ömtåligare  sak  målet  gäller  desto  högre  beviskrav  ska  ställas.18 Principen  är 

intuitivt tilltalande eftersom ett av förvaltningsprocessens särdrag är mångfalden bland de ämnen 

som  kan  bli  föremål  för  rättslig  prövning.  En  påfallande  svårighet  med  en  sådan  metod  är 

upprätthållandet av en stringent begreppsanvändning och som Diesen också konstaterar uppvisar 

rättsfallen samma terminologiska inkonsekvens som råder i lagstiftningen.19 För rättsvetenskapen är 

det därför en svår uppgift att överblicka och systematisera beviskrav som på detta sätt utbildats i 

rättspraxis.

Diesen har i nedanstående tablå sammanställt ett urval lokutioner som förekommer i lagstiftning, 

12 Diesen, s. 14. 
13 Diesen, s. 14 f. 
14 Diesen, s. 15.
15 Diesen, s. 91.
16 Diesen, s. 112 och von Essen, s. 37. 
17 von Essen, s. 37.
18 SOU 1964:27, s. 430 och Wennergren, s. 150. 
19 Diesen, s. 93 ff om HFD:s praxis.
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förarbeten och HFD:s praxis och som förefaller vara krav på bevisningens styrka, eller i vart fall  

den styrka domstolen ansett  att  bevisningen uppnått  i  det enskilda fallet.  Sammanställningen är 

sorterad i fallande ordning, från högsta till lägsta bevisvärde.

Diesen menar att de många och varierande beviskravsuttrycken i allmänhet inte ska betraktas som 

nyanseringar av ett grundkrav utan i stället användas som synonymer.20 Med detta sätt att resonera 

skulle exempelvis  kan antas,  anledning anta,  anledning förekommer och antagligt alla ge uttryck 

för samma bevisvärde. Med hänsyn till  den bristande systematiken i lagstiftarens behandling av 

beviskrav är detta enligt min mening en rimlig slutsats. Man kan därmed bilda sig en någorlunda 

god  uppfattning  om  vilket  bevisvärde  som  avses  trots  en  skiftande  begreppsanvändning.  Ett 

antagande om begreppslig liktydighet torde även vara förutsättning för en komparativ studie av det 

slag som redovisas i kapitel 6.  

Diesens tolkning leder honom till en indelning av lokutionerna i fyra bevisvärdesnivåer. Även om 

förekomsten  av  ett  normalkrav  är  omtvistat  ger  nedanstående  bild  ett  pedagogiskt  grepp  om 

materian.  Det  som är  viktigt  att  observera  är  hur  lokutionerna  förhåller  sig  till  varandra.  Som 

indelningen visar kan ett beviskrav förstås på två sätt: enskilt, eller i relation till andra beviskrav,  

20 Diesen, s. 113.

uppenbart
full och övertygande bevisning
bevisat
visat
styrkt
befinnes
klarlagt
mycket sannolikt
övertygande sannolikhet
hög grad av sannolikhet
sannolika skäl
sannolikt
tillräcklig grad av sannolikhet
skäligen
klart mera sannolikt
skälig anledning
övervägande skäl
övervägande sannolikhet
påtaglig risk
antagligt
risk
anledning förekommer
kan antas

Källa: Diesen, s. 93 f.
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exempelvis  inom  samma  lag  eller  rättsområde.  Betydelsen  av  detta  för  den  rättsvetenskapliga 

analysen kommer diskuteras i nästa avsnitt.

Ett särskilt problem som redan nu bör uppmärksammas är innebörden av uttrycket  visa  och dess 

böjelser.  Detta  kan  åsyfta  antingen  ett  högt  ställt  beviskrav  eller  att  någonting  ska  bevisas.21 

Eftersom uttrycket används frekvent i rättskällorna finns det anledning att reflektera över om det går 

att uppställa några tolkningsregler för det beroende på i vilket sammanhang det yttrar sig. Man 

skulle exempelvis kunna utgå ifrån att om visa används i en särregel för en regel med ett lägre ställt 

beviskrav bör visa också läsas som ett beviskrav eftersom det förefaller indikera en distinktion mot 

huvudregeln.22 Om det i stället används i löpande text i förarbetena för att förklara innebörden av en 

annan lokution torde det stå klart att det är bevisning i formellt hänseende som avses.23 

Begreppet beviskrav används sällan i förarbetena och det åligger därför tillämparen att sluta sig till 

betydelsen av använda lokutioner genom en sammanvägd tolkning av rättskällorna. Även om de 

nämnda tolkningsreglerna kan vara till hjälp som utgångspunkter för analysen måste den slutliga 

bedömningen göras utifrån underlaget i  det enskilda fallet.  Detta förhållningssätt  torde göra sig 

särskilt gällande på förvaltningsrättens område med hänsyn till den osystematiska karaktären hos 

materian. 

21 Samma tolkningsproblem är behäftat med uttrycket styrkt. I förarbetena till inkomstskattelagen (1999:1229) anges 
uttryckligen att visa inte indikerar ett beviskrav utan endast bevisbördans placering, se prop. 1999/2000:2, s. 490.

22  För ett exempel på detta i lagtext, se avsnitt 3.2.2.
23 "En första förutsättning för att sökanden skall få undersökningstillstånd är att det skall finnas anledning anta att 

undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral. Sökanden skall förete någon form av utredning 
som visar att denna förutsättning är uppfylld." Prop. 1988:89/92, s. 90.

antagligt skälig anledning sannolika skäl full och övertygande bevisning

SYNONYMER:
anledning förekommer mera sannolikt (än) sannolikt klar och övertygande bevisning
kan antas skäligen tillräcklig grad av sannolikhet visat/styrkt/klarlagt

risk bevisövervikt övertygande sannolikhet mycket sannolikt

övervägande skäl i hög grad sannolikt

Källa: Diesen, s. 113. Texten är redaktionellt justerad.

KRAV FÖR
MOTBEVIS-
BÖRDA

SÄNKT 
KRAV

NORMAL-
KRAV

FÖRHÖJT
KRAV
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2.2.2     Analys av beviskrav

Som framgått kan ett beviskrav betraktas på flera sätt: som en enskild lokution, inom ramen för en 

lag, som ett utflöde av rättspraxis eller som en del av ett rättsområde. Om man vill veta vad kravet 

är kan man läsa vad som står i lag, förarbeten eller rättsfall. Man kanske också kan bilda sig en 

uppfattning om skälen bakom kravet utifrån en sådan begränsad utredning. Men för att bättre förstå 

varför kravet har valts, och för att bedöma om kravet är motiverat med hänsyn till dessa skäl, torde 

krävas en metod som undersöker kravet i ett större sammanhang. 

I det här avsnittet ska därför redogöras för den metod som används för att analysera kraven i de 

valda  målkategorierna.  Även  om  rättsläget  är  fragmentariskt  går  det  att  göra  några  generella 

observationer som är viktiga att hålla i minnet inför den fortsatta framställningen. Som Diesens 

tablå antyder bör man i princip kunna utgå från att vissa lokutioner indikerar ett lägre ställt krav än 

andra  och  att  en  sådan  rangordning  kommer  gälla  även  vid  en  jämförelse  mellan  olika 

målkategorier. Beviskravet antagligt är lägre än skäligt som är lägre än sannolikt och så vidare. För 

det andra bör man betänka vilken betydelse det har att beviskravet för en måltyp är lägre ställt än 

för en annan måltyp. Hur vet man om den erfordrade styrkan på bevisningen i ett förvaltningsmål är 

motiverad med hänsyn till  vad som gäller i andra förvaltningsmål? En likformig och förutsebar 

rättstillämpning innebär att lika fall ska behandlas lika. I brottmål är beviskravet utom rimligt tvivel  

standard därför  att  samma intressen ligger  till  grund för  nästan alla  måltyper  inom straffrätten, 

främst att oskyldiga inte ska dömas för brott. Det är med andra ord den enskildes rättssäkerhet som 

är  det  primära  intresset  bakom  normalkravet  i  brottmål.  Man  ska  kunna  förvänta  sig  att  en 

undersökning  av  de  intressen  som ligger  till  grund för  beviskraven  i  förvaltningsmål  uppvisar 

samma konsekvens mellan olika måltyper.  För att beviljas tillstånd enligt en lag ska det krävas 

samma styrka på bevisningen som för att beviljas tillstånd enligt en annan lag, om lagstiftarintresset 

i  båda fallen är ett  materiellt  riktigt  avgörande.24 Andra tänkbara intressen kan vara kontroll  av 

förvaltningen, främjande av näringsverksamhet, skyddande av allmänheten, etcetera.

Som diskuterats ovan har lagstiftaren av allt att döma inte haft en helhetsbild av rättsläget framför 

sig när man valt de beviskrav som ingår i den förvaltningsrättsliga materian. Samma anmärkning 

kan riktas mot den parallella regelbildningen i rättspraxis. I likhet med vad Diesen framhåller ger 

den språkliga variationen hos beviskraven snarare intryck av att man använt sig av  ad hoc-lösningar 

24 Vad detta innebär är inte helt klart (se Jansson, s. 28 ff). Den definition som används i detta arbete är att rekvisiten i 
den tillämpade regeln med mycket hög grad av sannolikhet är uppfyllda. För att så ska antas vara fallet krävs typiskt 
sett stark bevisning (och därmed ett högt beviskrav). 
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för varje målkategori. Det betyder inte att beviskraven i sig är omotiverade. I själva verket kanske 

beviskraven är väl valda med hänsyn till de intressen som varit för handen, och avvikelser mellan 

olika rättsområden beror  på  att  det  inte  är  samma intressen  som ligger  till  grund för  reglerna.  

Eftersom förvaltningsrätten är mycket heterogen med avseende på de områden som kan bli föremål 

för reglering är detta inte otänkbart. För att nå denna slutsats räcker det emellertid inte att endast 

undersöka  beviskraven  i  varje  målkategori  för  sig.  Om  man  tror  sig  kunna  utläsa  skälen  till 

beviskraven i en målkategori, men inte har någon annan kategori att jämföra med, kan man inte 

bedöma om kraven är motiverade utifrån dessa skäl. För att påvisa detta kan man föreställa sig en 

situation där den bevisstyrka som erfordras för en viss måltyp i en kategori har ställts högre jämfört  

med motsvarande måltyp i en annan kategori. Så är fallet om det i en lag krävs att något ska göras  

antagligt för att en sökande ska beviljas ett tillstånd medan det i en annan lag krävs att det ska göras 

sannolikt. Med tanke på den heterogena karaktären hos materian kan man förvänta sig att sådana 

avvikelser kommer framträda vid en undersökning av olika rättsområden. Men det går inte att veta 

om avvikelserna beror på att det finns olika intressen bakom kraven, eller därför att det ena kravet 

är omotiverat högt eller lågt ställt till följd av bristande systematik i materian. Man måste därför 

fördjupa analysen för att få klarhet i varför denna inkonsekvens föreligger. 

För att undersöka om beviskraven är motiverade med hänsyn till de intressen som ligger bakom 

krävs en analys i tre steg. Man börjar med att konstatera vad kravet är, d.v.s. vilken lokution som 

har valts för att indikera bevisningens erfordrade styrka. I detta steg ingår även att redovisa vad 

rättskällorna säger om kravet, t.ex. vad som anges i förarbeten eller rättspraxis. Det kan hända att 

rättskällorna inte ger någon vägledning om kravets innebörd. Man får då nöja sig med att redovisa 

vad som sägs om den bestämmelse som innehåller kravet. I detta arbete har jag även i den mån jag 

ansett det nödvändigt försökt ge en överblicksbild av den lagstiftning som innehåller kravet, för att 

främja diskussionen i nästa steg.

Som andra steg diskuteras intresset bakom beviskravet, varför kravet har valts, inom ramen för den 

målkategori där det ingår. Det innebär att man med utgångspunkt i rättskällorna för ett resonemang 

om varför ett visst krav har valts samtidigt som man beaktar detta krav i förhållande till övriga krav 

inom samma målkategori. Om en lag innehåller kravet antagligt i en regel och sannolikt i en annan 

är det möjligt att lagstiftaren har haft en tanke bakom distinktionen. Det främjar därför analysen att 

beakta reglerna i sitt inbördes sammanhang. I detta arbete avslutar jag kapitlet för varje målkategori 

med ett diskussionsavsnitt där jag för ett sådant resonemang utifrån det underlag som har redovisats  

i enlighet med steg ett. 
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Om man på detta sätt har slutit sig till ett antal tänkbara intressen för beviskraven i en målkategori 

kan man som tredje steg jämföra identiska eller ekvivalenta lokutioner mellan olika kategorier för 

att undersöka om tillämpningen är konsekvent med hänsyn till de bakomliggande skälen. Om det 

visar  sig  att  kravet  antagligt  eller  dess  motsvarande  lokutioner används  inom  två  olika 

målkategorier med liknande syften ger detta stöd för att den inkonsekventa begreppsanvändningen 

är  av mer kosmetisk än materiell  natur.  Så är  fallet  om det  i  en lag krävs att  något  ska göras 

antagligt medan det i en annan lag krävs att det kan antas och huvudsyftet med kravet i båda fallen 

är att främja ett näringsintresse. Eftersom lokutionerna är ekvivalenta och de bakomliggande skälen 

är likartade talar detta för att kraven är motiverade.25 Om det å andra sidan visar sig att det finns 

stora  avvikelser  mellan  kategorierna  trots  samstämmiga  intressen  tyder  detta  på  att  kraven  i 

åtminstone någon av kategorierna är omotiverade. Detta kan i sin tur vara ett tecken på att kraven är 

olämpliga sett i förhållande till de intressen som de syftar till att främja. 

Den metod som här beskrivits  har  till  syfte  att  påvisa inkonsekvenser  i  materian.  Även om en 

konstaterad  inkonsekvens  kan  vara  det  första  steget  i  en  utvärdering  av  beviskraven  –  en 

bedömning av om kraven är lämpade för sitt syfte – är det inte meningen att en sådan analys ska 

ingå i detta arbete. Genom att besvara frågorna  vad  kravet är och  varför  det har valts, och sedan 

jämföra kravet med andra krav, kan man föra en diskussion om huruvida valet av krav förefaller  

konsekvent  mellan  olika  rättsområden.  Det  innebär  en  undersökning  som  belyser  eventuella 

avvikelser  i  materian,  och  som,  i  den  mån  dessa  avvikelser  ter  sig  omotiverade  mellan  olika 

rättsområden, kan tänkas utgöra skäl för fortsatta studier av beviskrav inom förvaltningsrätten. 

Med beaktande av dessa synpunkter är den fortsatta framställningen upplagd på följande sätt. I de 

tre kommande kapitlen redovisas och diskuteras beviskraven i varje målkategori för sig. Det sjätte 

kapitlet sammanställer och jämför sedan de bakomliggande skälen för samtliga kategorier. 

3     Gruvmål

Med gruvmål avses mål om tillstånd till  prospektering,  anläggande av gruva och gruvdrift.  Det 

huvudsakliga  regelverket  återfinns  i  minerallagen  (1991:45).  Mineralförordningen  (2005:162) 

innehåller  vissa  kompletterande bestämmelser.  Sveriges  geologiska undersökning (SGU) är  den 

25 Med detta synsätt är det inte nödvändigtvis en förutsättning att det rör sig om samma måltyp (t.ex. regler om 
tillstånd) för att man ska kunna jämföra krav i olika kategorier. I det fall att likartade intressen ligger bakom kraven 
bör detta rimligen vara av väsentlig betydelse för kravens nivå, även om det är fråga om olika typer av regler. Det 
kan därför tänkas möjligt att jämföra olika måltyper, så länge man för varje undersökt regel kan fastställa lokutionen 
och intresset.
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förvaltningsmyndighet som ansvarar  för landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.26 

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten som har till uppgift att handlägga ärenden 

som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten leds av bergmästaren, som beslutar i 

frågor enligt minerallagen.27 

Minerallagen innehåller ett stort antal bestämmelser som kan bli föremål för domstolsprövning.28 

Trots  detta  innehåller  endast  ett  mindre  antal  bestämmelser  beviskrav.  Huvuddelen  av  dessa 

bestämmelser  är  relaterade  till  två  av  lagens  centrala  rättsinstitut,  undersökningstillstånd  och 

bearbetningskoncession. Jag har därför i det följande valt att fokusera på dessa regler.29

3.1     Historik

För  en  bättre  förståelse  av  beviskraven  i  gruvmål  är  det  nödvändigt  med  en  kort  historisk 

tillbakablick.30 Minerallagen (MinL) har sin föregångare i gruvlagen (1974:382). Den äldre lagen 

var  baserad  på  inmutningssystemet.  Vem som helst  som upptäckte  en  mineralfyndighet  kunde 

ansöka om  inmutningsrätt.  Bergmästaren beslutade i  ärendet  och om alla  formaliteter  iakttagits 

förvärvade inmutaren ensamrätt  att  utnyttja  fyndigheten.  I  en särskild  lag (1974:890)  om vissa 

mineralfyndigheter  tillämpades  i  stället  koncessionssystemet.  Rätten  att  eftersöka  och  bearbeta 

bland annat stenkol och uran uppläts av SGU eller regeringen efter en diskretionär prövning.31 1992 

trädde minerallagen i kraft och ersatte de tidigare lagarna.32

Grundtanken  med  inmutningssytemet  är  att  uppmuntra  till  eftersökning  och  brytning  av  nya 

mineralfyndigheter.33 Koncessionssytemet innebär att staten kontrollerar vem som får rättigheten. 

Den diskretionära prövningen sker med beaktande av konkurrerande markanvändning och andra 

motstående intressen.34 Beviskraven får därmed ökad betydelse. Det räcker inte att sökanden genom 

att uppfylla villkoren för inmutning styrker sitt egenintresse. Han måste också visa att rättigheten 

ska tillerkännas honom i konkurrens med andra intressen.  

26 Förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning, 1 §. 
27 Anf. förordning, 13 §. 
28 Vilka beslut som kan överklagas anges i 16:1 MinL. Alla beslut fattade av bergmästaren kan överklagas. Frågan om 

talerätt bedöms enligt 22 § FL; se länsrättens domskäl i KamR 2405-09.
29 I gruvmål aktualiseras även regler i bl.a. miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (jfr 1:7 MinL). Beviskraven i 

dessa lagar har av utrymmesskäl exkluderats från denna framställning.
30 För en utförlig redogörelse, se Delin, s. 15 ff.
31 Förordning (1974:893) om vissa mineralfyndigheter, 8 §. 
32 Den nya lagen föregicks av en ett förslag från Minerallagskommittén (SOU 1986:53 och 54) som efter 

remissbehandling och lagrådsremiss utmynnade i proposition 1988/89:92 om förslag till ny minerallag. Se Delin, s. 
19 f. 

33 Prop. 1988/89:92, s. 41.
34 Prop. 1988/89:92, s. 41.
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MinL är baserad på koncessionssystemet men har starka inmutningsrättsliga inslag.35 Inmutningsrätt 

enligt  gruvlagen  var  avhängig  det  oreglerade  eftersökandet  av  mineralfyndigheter.  I  MinL har 

inmutningsinstitutet ersatts med regler om undersökningstillstånd. Rätten att eftersöka fyndighet i 

ett  visst  område  tillkommer  i  princip  endast  den  som  innehar  ett  tillstånd  (1:4  MinL). 

Tillståndsprövningen är dock tämligen summarisk, vilket kommer framgå av det följande.36 I lagen 

(1974:890)  om  vissa  mineralfyndigheter  användes  i  stället  uttrycket  undersökningskoncession. 

Koncession  fick  endast  meddelas  den  som  från  allmän  synpunkt  befanns  lämplig  att  utföra 

undersökningen.  I  MinL  har  lämplighetskravet  tagits  bort  och  ersatts  av  mindre  ingripande 

beviskrav. Prövningen tar inte sikte på allmänintresset utan syftar främst till att förhindra missbruk 

av  undersökningsrätten.37 Undersökningstillståndet  i  MinL  har  därför  mer  gemensamt  med 

gruvlagens regler om inmutningsrätt.38

Utmål kallades  i  gruvlagen  ett  av  bergmästaren  bestämt  område  för  gruvdrift.  Den  som hade 

beviljats inmutningsrätt hade också rätt att bearbeta fyndigheten, om han kunde visa att mineral 

lämpad för teknisk bearbetning fanns inom det inmutade området i sådan myckenhet att fyndigheten 

sannolikt kunde göras till föremål för gruvdrift.39 Utmålsinstitutet har i MinL ersatts med regler om 

bearbetningskoncession.  Till  skillnad  från  inmutning  innebär  ett  undersökningstillstånd  inte  en 

obligatorisk  rätt  för  innehavaren  att  bearbeta  en  påträffad  fyndighet.  Han  ges  emellertid 

företrädesrätt i konkurrens med andra sökanden om han uppfyller koncessionsförutsättningarna (4:3 

MinL). 

3.2     Prospektering och bearbetning

Prospektering kallas det systematiska sökandet efter naturtillgångar. Om man genom prospektering 

har funnit en plats där mineraler kan utvinnas, kan man starta en gruva. Reglerna i MinL återspeglar 

skillnaden mellan prospektering och gruvetablering. Enligt 2:1 MinL ska ett undersökningstillstånd 

avse ett bestämt område, som inte får vara större än att tillståndshavaren kan antas ha möjlighet att 

undersöka det på ett ändamålsenligt sätt och som i övrigt ska ha en för ändamålet lämplig form.  

Sådant tillstånd ska meddelas, om det finns anledning att anta att undersökning i området kan leda 

till  fynd  av  koncessionsmineral  (2:2  1  st.  MinL).  Av  förarbetena  framgår  att  beviljandet  av 

35 Delin, s. 23.
36 Se nedan avsnitt 3.2.2.
37 Delin, s. 57.
38 Jfr med förarbetsuttalandet att tillståndsreglerna borde "bygga på inmutningssystem för att stimulera 

prospekteringsverksamheten i landet." Prop. 1988/89:92, s. 33 f.
39 Gruvlag (1974:342), 5 §. 
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undersökningstillstånd  syftar  till  att  möjliggöra  prospektering.40 Om  utvinningsbara  mineraler 

påträffas krävs ett särskilt tillstånd för att starta en gruva på platsen.  Bearbetningskoncession  ska 

meddelas, om  en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad och 

fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda koncessionen 

(4:2 1 st. p. 1-2 MinL). Även här gäller enligt 4:1 MinL en geografisk begränsning. Koncessionen 

ska avse ett bestämt område, som bestäms efter vad som är lämpligt med hänsyn till fyndigheten,  

ändamålet med koncessionen och övriga omständigheter. 

Innan beviskraven i dessa regler undersöks närmare bör några inledande påpekanden göras.  Som 

märks är det fråga om två olika typer av tillstånd. Att etablera och driva en gruva kräver betydande 

ekonomiska insatser och det är  därför rimligt att  kraven för att  påbörja sådan verksamhet ställs 

relativt högt. Man ska dock inte göra misstaget att tro att sökandet efter mineralfyndigheter är en 

resursmässigt obetydlig aktivitet. Prospekteringsverksamhet är mycket kostnadskrävande, och det 

ekonomiska utfallet är osäkert eftersom man inte vet vad man kommer finna.41 I förarbetena till 

MinL uttalas därför att lönsam gruvdrift måste täcka kostnaderna även för all den prospektering 

som inte leder till gruvdrift.42 Trots att stora ekonomiska intressen kan stå på spel är beviskraven för 

prospektering lågt ställda. Skälen till detta anges inte uttryckligen i förarbetena. Det underförstådda 

huvudskälet  får  dock  antas  vara  den  samhällsekonomiska  betydelsen  av  att  oupptäckta 

naturtillgångar lokaliseras och tas till vara.43 

3.2.2     Undersökningstillstånd

Om det finns anledning att anta att prospektering kommer leda till fynd av koncessionsmineral ska 

undersökningstillstånd beviljas. För att uppfylla kravet räcker det att sökanden företer ett indicium 

på att koncessionmineral kan komma att påträffas på undersökningsplatsen. Det kan till exempel 

vara fråga om blockfynd, påvisade  anomalier vid flygning eller andra undersökningsresultat och 

slutsatser grundade på någon geologisk teori.44 Beviskravet förefaller motsvara lagstiftarens intresse 

av att  seriös prospekteringsverksamhet inte försvåras.45 Har sökanden uppfyllt  indiciekravet kan 

40 Prop. 1988/89:92, s. 52 f.
41 Prop. 1988/89:92, s. 57. Se även Bergsstatens uttalande i KamR 2310-11 att "undersökningarna leder endast i ett 

fåtal fall fram till att fyndigheter av koncessionsmineral som är ekonomiskt utvinningsbara lokaliseras."
42 Prop. 1988/89:92, s. 57. Vad mera är att det blir allt svårare att hitta nya fyndigheter, i den mån dessa måste sökas i 

berggrundens djupare delar. Kostnaderna tenderar därför att öka, se prop. 1988/89:92, s. 37 f.
43 Denna tolkning torde överensstämma med synen på undersökningstillståndet som besläktat med reglerna om 

inmutningsrätt. I båda fallen handlar det om att uppmuntra till sökande och brytning. Jfr ovan avsnitt 3.1.
44 Prop. 1988/89:92, s. 90. Detta synes innebära att legal bevisvärdering ska tillämpas i dessa mål, eller möjligen en 

inskränkning av den fria bevisföringen. Jfr nedan avsnitt 3.2.3 om malmbevisning i mål om bearbetningskoncession.
45 Jfr med uttalandet att prövningsmyndigheten "får avgöra vilken utredning som skall krävas i ett särskilt fall och om 

sökanden inte kan förebringa denna skall ansökningen avslås. Kravet får inte sättas så högt att seriöst 
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ansökan ändå komma att avslås. Av 2:2 2 st. MinL följer att ett tillstånd inte får beviljas den som 

uppenbarligen  saknar möjlighet eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning. Med 

detta menas att det i varje ärende ska prövas om sökanden är seriös eller inte. Bestämmelsen syftar 

till att förhindra missbruk av prospekteringsrätten och i de flesta fall bör kravet anses uppfyllt utan 

vidare.46 Om sökanden är okänd och några säkra slutsatser inte kan dras från underlaget i ansökan 

kan ytterligare utredning begäras in. Bergmästaren kan i så fall förelägga sökanden att inge en plan 

om hur undersökningen ska bedrivas samt utredning om dennes möjligheter att fullfölja planen.47 

För att tillstånd ska beviljas räcker det att sökanden kan antas ha möjlighet att undersöka området 

på ett ändamålsenligt sätt. En viss prövning ska göras, dels om de förebragta indicierna ger stöd för 

att  bevilja  tillstånd för hela  det  begärda området,  dels  om sökanden kan antas  ha förmåga och 

resurser att utföra ändamålsenligt undersökningsarbete i hela området.48 

Tillstånd att bedriva undersökning beträffande olja, gasformiga kolväten eller diamant får beviljas 

endast den som visar att han är lämplig att bedriva sådan undersökning (2:2 3 st. MinL). Särregeln 

är  belysande för  intentionerna  bakom huvudregeln.  I  förarbetena  uttrycks  vikten  av  att  den  så 

kallade  "enkla  formen"  av  undersökningstillståndet  inte  begränsar  möjligheterna  till 

amatörprospektering.49 Det är alltså av intresse för lagstiftaren att även prospektörer utan särskild 

kompetens ges möjlighet till undersökningsarbete enligt huvudregeln. Prospektering av olja och gas 

är emellertid förenat med särskilda risker och ett oskickligt utförande kan äventyra fyndigheten. 

Även diamant intar en särställning därför att  det ställer  högre krav på prospektören i  fråga om 

tekniska och ekonomiska resurser. Gemensamt för dessa ämnen är att amatörprospektering varken 

är möjlig  eller önskvärd.50 En ansökan om tillstånd ska därför prövas mer ingående än vad som 

gäller för övriga mineral. Syftet är att få lämpliga prospektörer och att upprätthålla säkerheten vid 

arbetets  bedrivande.51 Sökanden  ska  visa  att  han  har  de  resurser  som krävs  för  ändamålsenlig 

undersökning samt, om ansökan avser olja eller gas, att han uppfyller de säkerhetskrav som måste 

ställas vid  sådan undersökning.52 Dessutom krävs ett  indicium på att  mineral förekommer inom 

tillståndsområdet.  Någon  närmare  förklaring  till  vad  som avses  med  uttrycket  visar  ges  inte  i 

prospekteringsarbete försvåras." Prop. 1988/89:92, s. 90.
46 Prop. 1988/89:92, s. 91. I KamR 3676-07 bifölls överklagandet från ett företag som hade fått avslag på sin ansökan 

om tillstånd. Bergmästaren motiverade avslaget med att förutsättningar för ändamålsenligt undersökningsarbete 
uppenbarligen saknades därför att undersökningarna inte skulle kunna leda fram till en ansökan om 
bearbetningskoncession. KamR ansåg att regelns syfte att stävja missbruk inte utgjorde hinder för tillstånd.

47 Prop. 1988/89:92, s. 91. Denna befogenhet framgår av 1 § 3 st. mineralförordningen. 
48 Prop. 1988/89:92, s. 53.
49 Prop. 1988/89:92, s. 53. Jfr med syftet bakom reglerna om inmutning, ovan avsnitt 3.1.
50 Prop. 1988/89:92, s. 53.
51 Prop. 1988/89:92, s. 53.
52 Prop. 1988/89:92, s. 91. 
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förarbetena. Eftersom lokutionen indikerar en distinktion mot huvudregeln torde det vara fråga om 

ett beviskrav. Det krävs alltså starkare bevisning för att beviljas tillstånd enligt särregeln.53 

Ett noggrant reglerat område är förlängning av giltighetstiden för undersökningstillstånd. Skälen till 

detta är inte entydiga men i förarbetena anges att det är angeläget att tillståndet utnyttjas för så 

intensivt undersökningsarbete som möjligt.54 Den rimliga slutsatsen är att man vill uppmuntra till 

rationell och effektiv prospektering.55 Systemet för förlängning har sitt ursprung i gruvlagen och 

består av en indelning i undersökningsperioder. För varje period ställs ett högre beviskrav på den 

som ansöker om förlängning. 

Enligt 2:5 MinL gäller undersökningstillståndet i tre år från dagen för beslutet. Av 2:6 MinL följer 

att giltighetstiden för ett undersökningstillstånd på ansökan av tillståndshavaren ska förlängas med 

sammanlagt  högst  tre  år,  om ändamålsenlig undersökning har utförts  inom området.  Detsamma 

gäller om tillståndshavaren har godtagbara skäl till att undersökning inte har skett och dessutom gör 

sannolikt att området kommer att undersökas under den tid som ansökningen avser.56 I förarbetena 

förklaras att sökanden måste visa att han utfört ändamålsenligt undersökningsarbete eller att han 

haft ett rimligt motiv för att underlåta detta samt göra troligt att ett sådant undersökningsarbete 

kommer inledas under perioden.57 I 2:7 1 st. MinL anges att, om giltighetstiden har förlängts enligt 

föregående regel, den på ansökan av tillståndshavaren ska förlängas med ytterligare sammanlagt 

högst fyra år, om det finns  särskilda skäl. Detta krav infördes vid en lagändring 1998 och ersatte 

synnerliga skäl som var den dåvarande lokutionen. Syftet var att sänka kravet för förlängning från 

sex till tio år. Den tekniska utvecklingen mot djupare malmer innebar att prospektörer som lagt ned 

betydande  arbete  kunde  bli  tvugna  att  avbryta  verksamheten  därför  att  tillräckligt 

undersökningsarbete inte hade utförts inom tillståndstiden.58 För att undvika detta sänktes kravet 

och det högre kravet flyttades framåt i tidslinjen. Enligt 2:7 2 st. MinL kan giltighetstiden förlängas 

med ytterligare sammanlagt högst fem år, om det finns synnerliga skäl såsom att tillståndshavaren 

visar,  att  betydande arbete  har lagts  ned inom området  och att  vidare undersökningar sannolikt 

53 I 2:2 2 st. MinL anges att undersökningstillstånd ska nekas den som "tidigare har visat sig olämplig att bedriva 
undersökningsarbete". Denna bestämmelse tillkom 2005 (särregeln för undersökningstillstånd ingick i ursprungliga 
MinL) och tar sikte på en situation där sökanden "tidigare på ett flagrant sätt åsidosatt sina skyldigheter" enligt 
lagen. Prop. 2004/05:40, s. 37. I specialmotiveringen sägs att det i sådant fall inte krävs att "förhållandet skall vara 
uppenbart utan det räcker med att sökanden inte bedöms uppfylla kravet." Prop. 2004/05:40, s. 80.

54 Prop. 1988/89:92, s. 142.
55 Bergsstaten ger uttryck för en liknande uppfattning i KamR 2520-10.
56 I gruvlagen fanns endast kravet på ändamålsenlig undersökning under den första perioden. Regeln skärptes i syfte 

att "frammana en mer aktiv prospektering". Prop 1988/89:92, s. 53.
57 Prop. 1988/89:92, s. 142. Se även KamR 2670-09 om vad som kan anses utgöra ändamålsenlig undersökning.
58 Prop. 1997/98:47, s. 11 f.
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kommer att leda till att bearbetningskoncession kan meddelas. I förarbetena anges att höga krav ska 

ställas för denna ytterligare förlängning och att den är avsedd att användas endast i undantagsfall.59 

Möjligheten  står  endast  öppen  för  prospektörer  som  haft  särskilda  skäl  för  att  få  en  andra 

förlängning  och  därefter  av  någon  anledning  inte  kunnat  slutföra  arbetena  inom 

undersökningstiden.60 Vad  som avses  med  betydande  arbete  och  huruvida  det  är  sannolikt  att 

fortsatta undersökningar kommer leda till meddelande av koncession kan inte anges generellt utan 

måste prövas i det enskilda fallet.61 Någon närmare förklaring till lokutionerna i regeln ges inte. 

Bergsstaten har i KamR 2520-10 anfört att bestämmelsen syftar till att ge prospektörerna rådrum för 

att slutföra undersökningar som kommit så långt att en ansökan om koncession kan förutses.62

I  ett  flertal  medialt  uppmärksammade  fall  har  samebyar  i  Norrland  fått  avslag  på  sina 

överklaganden av beslut om undersökningstillstånd i byarnas renskötselområden. Motpart i målen 

har  varit  olika  svenska  och  utländska  företag  som  beviljats  tillstånd  att  eftersöka  mineral  i 

områdena. Vapstens sameby har flera gånger fått sin ståndpunkt prövad av KamR:n i Sundsvall 

(HFD har inte beviljat prövningstillstånd).63 Domstolen har konsekvent avvisat samebyns argument 

att tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap. MinL strider mot skyddet för äganderätten i RF eller  

EKMR, eller annars strider mot Sveriges folkrättsliga åtaganden. Man har också avvisat påståendet 

att tillämpningen av 2 kap. MinL i dessa fall skulle vara oförenlig med skyddsreglerna i 2 kap. 

MB.64 Domskälen  i  målen  torde  ses  som en  stark  indikation  på  att  tillståndsreglerna  inte  får 

inskränkas av motstående intressen, även om dessa är av särskilt känslig natur, såsom en möjlig 

inverkan på förutsättningarna för rennäring.65

När ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession upphör gäller en karenstid på ett år 

innan en ny ansökan om tillstånd beträffande mark inom samma område kan prövas (2:9 1 st. 

MinL).  Bestämmelsen  är  ett  komplement  till  förlängningsreglerna  och  syftar  till  att  förhindra 

kringgående av bergmästarens prövning om förlängning av tillståndstiden.66 Fram till en lagändring 

2005 krävdes synnerliga skäl för att bergmästaren skulle få göra undantag från karenstiden. Kravet 

59 Prop. 1997/98:47, s. 22. 
60 Prop. 1997/98:47, s. 22. 
61 Prop. 1997/98:47, s. 22.  
62 Domskälen i målet är inte upplysande för regelns innebörd.
63 Se t.ex. KamR:ns domar i 2658-05, 2659-05, 2660-05, 2661-05, 2662-05, 2663-05, 2664-05, 2665-05, 2666-05, 

2667-05, 2668-05, 2669-05, 2670-05, 2671-05, 2672-05 och 2673-05. 
64 Detta med hänvisning till prop. 1997/98:47 s. 15 f, där det uttalas att "undersökningsarbete i allmänhet inte ger några 

påtagliga effekter på naturmiljön."
65 För en utförlig redogörelse av domskälen i dessa mål, se SOU 2012:73, s. 188 ff. Se även förarbetena till MinL, där 

det sägs att "ärenden om undersökningstillstånd i huvudsak [ska] motsvara förfarandet i inmutningsärenden, vilket 
betyder att ingen egentlig prövning i förhållande till motstående intressen skall göras." Prop. 1988/89:92, s. 68.

66 Prop. 2004/05:40, s. 25. Särskilt risken för bulvaner omnämns som en bevekelsegrund för regeln.
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sänktes då till särskilda skäl (2:9 2 st. MinL). Karenstiden hade vid en lagändring 1998 kortats från 

tre  till  ett  år  och  då  även  kommit  att  omfatta  alla  sökanden  i  stället  för  bara  den  tidigare 

tillståndshavaren.  När reglerna sågs över 2005 ansågs det inte finnas något egenvärde i  att  låta 

marken vila under ett år om en skicklig prospektör med goda förutsättningar att undersöka området 

kunde beviljas tillstånd.67 Enligt 2:9 a MinL får tillstånd inte meddelas för mark inom en skyddszon 

runt ett område som omfattas av en bearbetningskoncession. Bestämmelsen infördes 1998 för att 

skydda  igångvarande  gruvor  mot  spekulativ  prospektering  i  direkt  anslutning  till  driftstället, 

samtidigt som ett optimalt utnyttjande av mineralresurserna eftersträvas.68 Skyddszonen ska ha en 

sträckning av 1 000 meter från gränsen för det område som omfattas av koncessionen. Om det finns 

särskilda  skäl får  skyddszonen  minskas.  I  förarbetena  ges  inte  någon  närmare  förklaring  till 

beviskravet.  Med tanke på bestämmelsens  syfte  torde  särskilda  skäl  föreligga  om tillstånd kan 

beviljas  en  konkurrerande prospektör  utan  att  det  hämmar  koncessionshavarens  möjligheter  till 

effektiv bearbetning.69 Av samma anledning kan antas att  skyddszonen får minskas om det inte 

medför en försämrad lönsamhet för innehavaren.

I 2:4 MinL finns en regel om företräde när någon ansöker om undersökningstillstånd för ett redan 

beviljat område. Om någon innehar ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession får 

inte någon annan beviljas tillstånd för samma mineral inom området. Om det finns särskilda skäl får 

tillstånd  emellertid  beviljas  för  mineral  inom  området  som  inte  omfattas  av  tillståndet  eller 

koncessionen. Särskilda skäl är exempelvis att undersökning och eventuell senare utvinning kan ske 

utan  förfång  för  den  ursprunglige  tillståndshavarens  rättigheter  eller  att  denne  lämnar  sitt 

medgivande.70 Motsvarande bestämmelse för den som ansöker om koncession finns i 4:4 MinL. 

3.2.3     Bearbetningskoncession

Till skillnad från vad som gäller för undersökningstillstånd saknas beviskrav för förlängning av 

bearbetningskoncession.  Det  anges  endast  att  koncessionen  gäller  i  tjugofem  år  och  förlängs 

automatiskt med tio år i sänder om regelbunden bearbetning pågår när giltighetstiden går ut (4:7-8 

MinL). Huvudskälet till den långa koncessionstiden är att exploatören ska kunna säkra en malmbas 

som  långsiktigt  tryggar  verksamheten.71 I  förarbetena  betonas  vikten  av  koncessionshavarens 

67 Prop. 2004/05:40, s. 25. Härvid konstaterades även att "ett primärt syfte med minerallagen är ett effektivt nyttjande 
av mineralresurserna."

68 Prop. 1997/98:47, s. 14.
69 Denna slutsats förefaller stödjas av de motiv som åberopades för 2005 års ändring av den besläktade regeln i 2:9 

MinL. I lagen samlas bestämmelserna i 2:9 a-b under rubriken "Hinder mot undersökningstillstånd".
70 Prop. 1988:89/92, s. 92.
71 Se Delin, s 104 f.
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långsiktiga  planering  och  att  förlängning  inte  får  vägras  om denne  visar ett  skäligt  behov  av 

fyndigheten för sina malmreserver.72 Det förutsätts med andra ord att koncessionen kommer bära 

frukt, vilket avspeglas i beviskraven för koncessionens beviljande. Det ska vara  sannolikt  att en 

påträffad  fyndighet  kan  tillgodöras  ekonomiskt.  I  uttrycket  ligger  ett  krav  på  så  kallad 

malmbevisning. Den sökande ska kunna visa att mineral lämpad för teknisk bearbetning finns inom 

området i sådan mängd att fyndigheten sannolikt kan göras till föremål för gruvdrift.73 Bevisning 

måste  företes  för  varje  ämne för  vilket  koncession begärs  och måste  gälla  just  den industriellt 

användbara kvaliteten av ämnet.74 

I  4:2  2  st.  MinL finns  ett  särskilt  beviskrav  för  exploatörer  av  olja  och  gasformiga  kolväten. 

Koncession för dessa ämnen får endast beviljas den som visar att han är lämplig att bedriva sådan 

bearbetning.  Det  kan  tyckas  märkligt  att  ett  krav på lämplighet  inte  uppställs  för  exploatörer  i 

allmänhet. Koncessionen innebär ju en mycket långsiktig investering i innehavaren. En allmän regel 

fanns tidigare i MinL men togs bort vid en lagändring 1993. Skälen som då anfördes var att kravet 

på malmbevisning förutsatte kompetens och omfattande resurser hos sökanden. Det kunde anses 

uteslutet  att  någon som inte  var  lämpad för  koncession skulle  ha förmåga att  förete  godtagbar 

malmbevisning.75 Att lämplighetskravet ändå finns kvar i en särskild regel beror på att utvinning av 

olja och gas är förenat med speciella och avsevärda risker.76 Det ansågs därför angeläget med en 

särregel  för  sådan  verksamhet.  I  enlighet  med  vad  som sagts  ovan  om motsvarande  regel  för 

undersökningstillstånd torde visar indikera ett högre beviskrav än vad som gäller för huvudregeln.

Kravet på malmbevisning framgår inte av lagtexten utan anges som en förutsättning i förarbetena. 

Icke desto mindre är den diskussion som fördes vid 1993 års lagändring ett uttryck för betydelsen 

av detta bevis i ärenden om gruvrättigheter. Sökanden ska visa att lämpad mineral finns i området 

genom att förete malmbevisning. Med detta gör han det sannolikt att den påträffade fyndigheten kan 

tillgodogöras ekonomiskt. Konstruktionen av denna bevisregel är särskilt intressant eftersom visar 

kan  betraktas  både  som  ett  beviskrav  och  som  ett  krav  på  fullgod  bevisning.  Eftersom 

malmbevisning  är  en  förutsättning  utgör  det  också  måttet  på  det  bevisvärde  som indikeras  av 

lokutionen visar. Man kan exempelvis tänka sig att malmbevisning motsvar 80 % sannolikhet för att 

72 Prop. 1988/89:92, s. 57. Eftersom förlängning presumeras får visar antas vara ett krav på fullgod bevisning.
73 Formuleringen är i det närmaste identisk med den i gruvlagen, se ovan avsnitt 3.1. Någon materiell ändring är inte 

avsedd, prop. 1988/89:92, s. 90. 
74 Prop. 1988/89:92, s. 90 och Delin, s. 94.
75 Prop. 1992/93:238, s. 7. 
76 Prop. 1992/93:238, s. 7. Jfr ovan avsnitt 3.2.2 om prospektering av olja och gas. Att diamant inte är särreglerat torde 

förklaras med att den som beviljas koncession enligt huvudregeln därmed förväntas ha de tekniska och ekonomiska 
resurser som krävs för sådan utvinning. 
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lämpad mineral finns i området. I den mån lokutionen ger uttryck för ett någorlunda specificerat 

bevisvärde är  det  fråga om ett  beviskrav.77 Samtidigt  förhåller  sig  visar  till  vad som ska göras 

sannolikt och är i den meningen ett krav på att någonting ska bevisas för att beviskravet sannolikt 

ska vara uppfyllt. Anledningen till den dubbla innebörden är att  visar i det här fallet anger vilken 

typ  av  bevisning som krävs  för  en  bifallande  dom.78 Det  går  därför  att  approximera  hur  stark 

bevisning som erfordras  för  att  en  domstol  ska  få  anse  det  bevisat att  lämpad mineral  finns  i 

området. Om malmbevisning inte har lagts fram är samma domstol emellertid förhindrad från att 

anse  det  sannolikt  att  den  påträffade  fyndigheten  kan  tillgodogöras  ekonomiskt.  Detta  är  i  sig 

anmärkningsvärt eftersom legal bevisteori i princip är främmande för svensk rätt.79

För att koncession ska beviljas krävs även att fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt 

att  sökanden får  den begärda  koncessionen.  I  fråga  om belägenhet  syftar  bestämmelsen  till  att 

förhindra  en  olämplig  arrondering  av  bearbetningsområdena.80 Flera  koncessionshavare  som 

bearbetar  samma  område  leder  till  ineffektivitet  och  försvårar  en  ändamålsenlig  utvinning. 

Målsättningen är därför att varje koncessionshavare ska ges ett sammanhängande område som inte 

överlappar  eller  angränsar till  en annan innehavares  område.  Eftersom lämplighetsbedömningen 

sker mot bakgrund av tidigare beviljade koncessioner torde beslutet  för det mesta  vara av rent 

administrativ  karaktär.  I  förarbetena  öppnas  dock för  att  bestämmelsens  tillämpning kan bli  en 

bevisfråga. Om en koncessionsansökan avser ett område som i och för sig ligger i närheten av ett 

område för en redan beviljad koncession ska den inte avslås om det inte är sannolikt att den äldre 

koncessionshavaren  inom  överskådlig  framtid  kommer  exploatera  mineralfyndigheter  i 

närområdet.81 I praktiken är det en bedömning av om den äldre koncessionshavaren har ett berättigat 

intresse  att  skydda  närområdet  kring  det  egna  koncessionsområdet.  Som  exempel  ges  en 

gruvinnehavares  behov  av  en  malmreserv  i  närområdet  för  framtida  exploatering.  Beträffande 

fyndighetens  art  kan  det  finnas  vissa  mineraler  som är  av  särskilt  intresse  från  försvars-  eller 

utrikespolitisk synpunkt eller för folkhushållet. Med stöd av denna regel kan den exploatör som ur 

nationell synvinkel är bäst lämpad att sköta utvinningen ges företräde till koncessionen.82 Något 

beviskrav för det fall att beslutet överklagas finns inte angivet.

77 Eftersom malmbevisningen ska vara "godtagbar" kan man tänka sig en viss fluktuation beroende på mineralens typ, 
sammansättning och liknande faktorer. 

78 Det är svårt att se att detta skulle innebära en begränsning av vilken typ av bevisning som får föras i målet. Om jag i 
ett mål om koncession åberopar olika typer av bevisning är detta ett uttryck för den fria bevisföringens princip. Men 
om jag underlåter att lägga fram malmbevisning får min talan inte bifallas oavsett styrkan på den bevisning som jag 
åberopat.

79 Jfr Ekelöf, s. 26 f. 
80 Delin, s. 95.
81 Delin, s. 96.
82 Delin, s. 96.
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Enligt 5:2 MinL får en fastighetsägare för sitt husbehov bearbeta fyndigheter av koncessionsmineral 

utan koncession. Detta förutsätter dock att koncession inte har beviljats någon annan inom området. 

Om ägaren har påbörjat bearbetning och koncession meddelas någon annan har ägaren rätt att i 

skälig utsträckning fortsätta verksamheten om det inte finns särskilda skäl till något annat. Särskilda 

skäl att i en koncession inte uppställa villkor till skydd för husbehovsutvinningen är exempelvis att 

villkoret skulle medföra ett så allvarligt intrång i koncessionshavarens möjlighet att utnyttja sin rätt 

att det inte står i rimlig proportion till värdet av husbehovsutvinningen.83

Söker någon koncession på en fyndighet  får förordnande om behövlig utredning meddelas,  om 

bearbetningen kan  medföra  väsentlig  skada  på  jord-  eller  skogsbruket  och  om frågan  inte  kan 

bedömas på annat sätt (8:6 a 1 st. MinL).84 Enligt fjärde stycket ska sökanden i koncessionsärendet 

ersätta  kostnaderna  för  utredningen.  Om  det  finns  särskilda  skäl får  han  befrias  från 

ersättningsskyldigheten  helt  eller  delvis.  Särskilda  skäl  kan  vara  att  kostnaderna  väsentligt 

överstiger vad sökanden kunde förutse vid förordnandet eller att  kostnaderna har blivit  orimligt 

stora till följd av det sätt på vilket utredningen har bedrivits.85

När en bearbetningskoncession upphör förlorar koncessionshavaren rätten till de byggnader som 

uppförts för gruvans styrka och varaktighet. Sådana anläggningar ska lämnas kvar på platsen (13:3 

MinL). I den mån det är motiverat från allmän eller enskild synpunkt ska koncessionshavaren utföra 

efterarbete  och  ta  bort  andra  kvarstående  anläggningar  än  sådana  som  följer  av  föregående 

bestämmelse  (13:4  MinL).  Koncessionshavaren  ska  åläggas  att  ställa  säkerhet  för  att  hans 

skyldigheter i detta hänseende ska uppfyllas, om det inte finns särskilda skäl till något annat (4:6 

MinL).86 Vad detta innebär framgår inte av förarbetena. Det sägs inte heller något om storleken av 

godtagbar säkerhet. Enligt 16:3 2 st. MB ska en säkerhet godtas om den visas betryggande för sitt  

ändamål.87 En möjlig tolkning av beviskravet i 4:6 MinL är att en kostnad-nytta-analys får tillämpas 

för att avgöra om säkerhet ska ställas. Om gruvföretagets kostnad för godtagbar säkerhet överstiger 

nyttan av säkerheten för prövningsmyndigheten kan särskilda skäl tänkas föreligga.88

83 Prop. 1988/89:92, s. 102.
84 Förordnande meddelas av statens jordbruksverk beträffande jordbruket och av skogsstyrelsen beträffande 

skogsbruket (8:6 a 2 st. MinL).
85 Prop. 1991/92:161, s. 11.
86 Bergmästaren kan enligt 15:5 1 st. MinL förelägga koncessionshavaren att vid vite fullgöra sina skyldigheter, och, 

enligt 15:5 2 st. MinL i sista hand förordna att åtgärderna ska utföras på koncessionshavarens bekostnad. Den 
säkerhet som koncessionshavaren ställer enligt 4:6 MinL kan därvid tas i anspråk. Se Delin, s. 102.

87 Bestämmelsen är inte direkt tillämplig eftersom 4:6 MinL är lex specialis för ställande av säkerhet. En analog 
tillämpning torde dock ligga nära till hands eftersom balken innehåller ett stort antal regler med relevans för 
koncessionsfrågor. Som exempel ska 3 och 4 kap. MB alltid beaktas i ärende om koncessionens beviljande (4:3 st. 3 
MinL).

88 Detta sätt att resonera avspeglas särskilt i förarbetena till 5:2 MinL.
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Enligt 6:3 MinL får ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession återkallas om det 

föreligger synnerliga skäl. För att kravet ska vara uppfyllt krävs att betydande samhällsintressen står 

på spel.89 Så kan vara fallet om koncessionshavaren utan godtagbara skäl underlåter att utvinna en 

fyndighet som är av stor betydelse för den allmänna försörjningssituationen. Det andra exemplet 

som ges i förarbetena är att utrikes- eller försvarspolitiska skäl gör det nödvändigt att säkerställa 

svenskt inflytande över en fyndighet som kontrolleras av ett utländskt kontrollsubjekt.90 

Rättspraxis  om  bearbetningskoncession  är  sparsam.  Bergsstatens  beslut  överklagas  i  regel  till 

regeringen.91 Av tillgänglig praxis står det klart att regeringen i hög grad går på myndighetens linje 

när ett  beslut överklagas.  I 36 överklaganden mellan 1997 och 2011 har samtliga utom tre fått 

avslag från regeringen. De tre bifallsbesluten avser emellertid koncession enligt lagen (1985:620) 

om torvfyndigheter, som också faller under Bergsstatens tillsynsområde. Överklaganden av beslut 

om koncession enligt MinL har konsekvent fått avslag. En undersökning av åtta av dessa beslut, 

som alla handlar om meddelande av koncession, visar att de är mycket summariskt utformade.92 

Besluten  nämner  i  vissa  fall  tillämpliga  regler  men  hänvisar  i  princip  endast  till  Bergsstatens 

slutsatser i bedömningen av överklagandet. Inte heller de underliggande myndighetsbesluten ger 

någon närmare vägledning om beviskravens innebörd.  

3.3     Diskussion

I komittédirektiven som föregick MinL anfördes att det det borde införas ett enhetligt system som 

förenar  inmutningssystemets  enkelhet  med  koncessionssystemets  möjligheter  till  samhälleligt 

inflytande.93 Som redogjorts för ovan har detta synsätt fått genomslag i lagstiftningen.94 En analys 

av beviskraven i MinL tar därför lämpligen sin utgångspunkt i detta yttrande. Först kan observeras 

att eftersom lagen är koncessionsbaserad bör man kunna utgå ifrån att det finns ett intresse hos 

lagstiftaren att det ska ske en fortlöpande kontroll av förvaltningen. Om ett rent inmutningssystem 

legat till grund för lagen skulle utrymmet för rättslig kontroll vara kraftigt begränsat. Detta intresse 

förefaller emellertid variera i styrka beroende på vilka regler som aktualiseras. Om beviskraven är 

lågt ställda kommer det få till följd att få ansökningar avslås och att få beslut överklagas. Även 

89 Prop. 1988/89:92, s. 107.
90 Prop. 1988/89:92, s. 107.
91 Enligt 16:1 MinL ska beslut om meddelande, tillstånd till överlåtelse, villkorsändring eller förlängning av 

bearbetningskoncession överklagas till regeringen. Beslut i andra frågor överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
92 Klagande i målen är olika tredje parter, exempelvis en fastighetsägare som anför att gruvbrytningen "kommer att 

skapa stora hålrum som leder till omfattande markdeformationer utanför området för den beslutade 
bearbetningskoncessionen" (N2007/4158/FIN).

93 Prop. 1988/89:92, s. 33. 
94 Se avsnitt 3.1.
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potentiellt överklagbara beslut kan betraktas som ett utslag av koncessionsprincipen. I dessa fall vill 

man dock göra det enklare för sökanden att ta sig förbi myndighetsprövningen. Det finns alltså 

andra intressen som väger tyngre, och det kontrollerande intresset får stå tillbaka. 

I fråga om undersökningstillstånd finns det ett uttalat intresse hos lagstiftaren att stimulera till aktiv 

prospektering. Beviskraven för beviljande av tillstånd är lågt ställda och det finns ett nära släktskap 

mellan dessa  regler  och  gruvlagens inmutningsrätt.  Den summariska  tillståndsprövningen borde 

därför i första hand ses som ett sätt att främja de näringsintressen som är kopplade till en livskraftig 

prospekteringsverksamhet.  I särregeln för undersökningstillstånd är beviskravet högre ställt  med 

syfte  att  säkerställa  kompetensen  hos  prospektörerna.  I  detta  fall  tycks  säkerhetsskäl  vara  det 

vägande intresset, åtminstone vad avser prospektering av olja och gas. Men även detta krav kan 

tolkas  som  avsett  att  tillgodose  näringsintresset,  eftersom  ett  kompetent  utförande  är  en 

förutsättning för att prospekteringen ska ge resultat. För diamant torde syftet med kravet vara ett 

materiellt  riktigt  avgörande.  Man vill  även i  detta  fall  försäkra sig om att  prospektören har  de 

nödvändiga resurserna, men säkerhetsskäl är inte det vägande intresset.

Efter tillståndets beviljande syns en markant höjning av beviskraven i samtliga relaterade regler. Vid 

en första anblick kan detta antas bero på att andra intressen nu ligger till grund för reglerna. I själva 

verket  förefaller  det  som  att  näringsintresset  fortfarande  är  styrande.  Beviskraven  i 

förlängningsreglerna är av gradvis ökande styrka därför att man vill uppmuntra tillståndshavaren till 

att utnyttja sin rätt på ett effektivt sätt. Skälet härtill får i sin tur antas vara att en prospektör som 

inte drar nytta av sitt tillstånd bör ersättas av en bättre lämpad tillståndshavare. I teorin torde detta få 

till följd att prospekteringsverksamheten blir mer produktiv.95 Beviskraven i 2:9 a och 2:4 syftar i 

stället till att skydda mot prospektering som sker till förfång för en redan lämpad koncessions- eller 

tillståndshavare. Om innehavaren uppfyller lagens mått på effektivitet och ändamålsenlighet är det 

tydligen av vikt att verksamheten inte bromsas av generös tillståndsgivning. Detta torde särskilt 

vara  fallet  eftersom  det  finns  ett  särintresse  hos  lagstiftaren  att  understödja  olika  former  av 

prospektering,  inklusive  amatörprospektering.  I  det  fall  att  innehavaren  utnyttjar  området  på 

lämpligt sätt är prospektörer med otillräcklig kompetens förhindrade från att erhålla tillstånd i eller i 

närheten av området. Det övergripande intresset är att området ska prospekteras eller bearbetas på 

bästa sätt, vilket får sägas vara ett utpräglat näringsintresse.

95 Det kan ifrågasättas i vilken grad denna tankegång realiseras i praktiken eftersom den nya tillståndshavaren bara 
behöver uppfylla de låga kraven i 2:2 för att ges möjlighet att prospektera. Efter detta tar det flera år innan det sker 
en "kvalitetskontroll" av undersökningsarbetet genom förlängningsreglerna.
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I anslutning till detta bör det påpekas att näringsintresset har två sidor. Det finns ett intresse hos 

lagstiftaren att bidra till framgångsrik näringsverksamhet, eftersom sådan kommer hela samhället 

till del. Samtidigt är det naturligtvis ett intresse för den enskilde aktören att hans verksamhet blir  

lönsam.96 Lagstiftarintresset är emellertid mer komplext, och inte nödvändigtvis överlappande med 

företagarintresset. Även om samhällets goda alltid torde vara en övergripande målsättning finns det 

flera lagstiftarintressen som kan samlas under rubriken främjande av näringsverksamhet. En regel 

kan exempelvis ha till syfte att säkra ställningen för en företagare som erhållit ett tillstånd. I så fall 

är det den enskildes näringsintresse som premieras. Om syftet med regeln i stället är att den bäst 

lämpade företagaren ska vara tillståndshavare kan samhällsekonomiska effektivitetsskäl förmodas 

ligga bakom.97 Häremellan finns det utrymme för många avvägningar och det ena intresset behöver 

inte  vara  mer  dominerande  än  det  andra  beroende  på  lagens  utformning.  Min  tolkning  av 

beviskraven i MinL ger vid handen att betydelsen av effektiv mineralhantering har fått till följd att  

det samhällsekonomiska intresset är övervägande. I likhet med vad som sagts ovan om kontroll av 

förvaltningen är det dock ett underliggande intresse som inte är absolut utan flexibelt med hänsyn 

till de särintressen som kan ligga till grund för enskilda regler. 

I granskningen av koncessionsreglerna kan anmärkas att dessa ger ett starkare stöd åt en enskild 

som beviljats koncession än vad som gäller för tillståndsreglerna. Efter koncessionens beviljande är 

innehavaren försäkrad en bearbetningsrätt utan egentlig tidsbegränsning. Detta måste i och för sig 

anses ge stöd åt företagarintresset. Samtidigt torde det finnas ett samhällsekonomiskt intresse i att 

en koncessionshavare under mycket lång tid tillåts utvinna mineraler. Om koncessionsområdet är 

fruktbart och innehavaren bearbetar det på bästa sätt är det endast effektivitetssänkande att stoppa 

utvinningen.  Det  finns  därför  inte  något  ekonomiskt  skäl  att  låta  en  annan  exploatör  bearbeta 

området. Till detta kommer att det strikta kravet på malmbevisning tycks garantera såväl områdets 

fruktbarhet  som  exploatörens  kompetens,  åtminstone  i  lagstiftarens  ögon.  Beviskraven  som 

omgärdar  koncessionens  beviljande  kan  därför  också  betraktas  som avsedda  att  tillgodose  det 

samhälleliga näringsintresset, och i enlighet med vad som sagts ovan får detta antas vara det mer 

betydelsefulla skälet.  Att kraven är högre jämfört  med huvudreglerna för undersökningstillstånd 

torde  bero  på  att  intresset  av  ett  materiellt  riktigt  avgörande  är  större  när  tillståndet  leder  till 

gruvdrift. Man vill alltså vara relativt säker på att koncessionen kommer ge resultat.

96 Amatörprospektering är ett särfall eftersom det inte är behäftat med ett entydigt vinstintresse. För lagstiftaren torde 
det vara ett näringsintresse att fyndigheter eftersöks oberoende av prospektörens kompetens. Jfr ovan avsnitt 3.2.1.

97 Karensregeln i 2:9 är belysande för effektivitet som en del av det samhälleliga näringsintresset. Beviskravet i regeln 
sänktes med det uttalade syftet att göra det enklare för lämpliga prospektörer att beviljas tillstånd.
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Att regeringen avhåller  sig från att  upphäva beslut i  koncessionsfrågor har  troligen sin främsta 

förklaring i en allmän hänsyn till beslutandemyndighetens expertis och bättre inblick i ärendet. Ett 

annat  skäl  kan  dock tänkas  vara  en  ovilja  att  på  anfordran  av  tredje  part  riva  upp beslut  om 

meddelande  av  koncession.  Om  koncessionsbeslutet  innebär  inledande  av  gruvdrift,  med  de 

ekonomiska fördelar som följer på detta, har regeringen ett starkt skäl att inte "sätta käppar i hjulet"  

för  att  dessa  näringsintressen  ska  realiseras.  Man  kan  därför  fråga  sig  om det  är  lämpligt  att  

regeringen  är  överklagandeinstans,  när  det  samhällsekonomiska  intresset  sammanfaller  med  de 

privata aktörernas intressen. 

Om  man  ser  till  de  övriga  besviskraven  i  koncessionsreglerna  är  dessa  konsekvent  höga. 

Beviskravet i 4:4 motsvarar regeln i 2:4 och skyddar innehavaren mot konkurrerande prospektering 

eller utvinning. I 6:3 ställs ett särskilt högt krav för att koncessionen ska få återkallas. Det krävs här 

ett allvarligt riksintresse (en nödsituation med betydelse för rikets säkerhet) för att kravet ska anses 

uppfyllt. För detta beviskrav framstår därför skydd av allmänheten som det dominerande intresset.  

Bestämmelserna i  4:6 och 8:6 avser att  få koncessionshavaren att  ta ett  ekonomiskt ansvar vid 

utnyttjandet av koncessionen, med staten som förmånstagare. I 5:2 är syftet att skydda en tredje 

part, fastighetsägaren. Utifrån vad som sägs i förarbetena om beviskraven i dessa regler framgår 

emellertid att lagstiftaren även har tagit hänsyn till koncessionshavarens intressen. Om det finns 

ekonomiska skäl kan dennes skyldigheter enligt 8:6, 5:2 och en möjlig tolkning av 4:6 underlåtas. 

Sammantaget torde kraven i dessa regler ge uttryck för en samhällsekonomisk avvägning av det 

slag som förefaller genomsyra lagen i dess helhet. Det centrala intresset för lagstiftaren är att främja 

eftersökande  och  utvinning  av  mineraler,  och  en  koncessionshavare  som  bidrar  till  denna 

målsättning  ska  inte  riskera  att  drabbas  av  en  ekonomisk  nackdel.  Om innehavaren  ådrar  sig 

oväntade eller omotiverade kostnader får det ju till föjd att mineralhanteringen hämmas, eftersom 

dennes  resurser  inte  kan  allokeras  för  detta  ändamål.  Det  finns  därför  ingen  anledning  för 

lagstiftaren  att  föreskriva  betalningsskyldighet  när  nettoresultatet  kan  antas  bli  negativt  ur  ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Ett annat beviskrav med liknande motiv är  sannolikt  som anges i 

förarbetena  och  som möjliggör  bearbetning  i  närheten  av  ett  beviljat  koncessionsområde.  Om 

koncessionshavaren  kan  styrka  sitt  behov  av  närområdet  för  framtida  exploatering  ska  en 

konkurrerande koncessionsansökan avslås.  Men om denne inte  kan det  ska koncession beviljas 

eftersom det i så fall är samhällsekonomiskt fördelaktigt att en annan koncessionshavare bearbetar 

området. 
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4     LEK-mål

I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation regleras elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster  med  tillhörande  installationer  och  tjänster  samt  annan  radioanvändning 

(1:4 1 st. LEK).98 Elektronisk kommunikation innebär överföring av signaler i elektronisk form och 

omfattar  telefoni,  datakommunikation,  radio  och tv.99 Ett  kommunikationsnät  är  exempelvis  ett 

mobiltelefonnät och  en  kommunikationstjänst  mobiltelefoni.100 Post-  och  telestyrelsen  (PTS)  är 

tillsynsmyndighet.101 

Enligt  8:19  LEK  kan  alla  myndighetsbeslut  enligt  lagen  överklagas  hos  allmän 

förvaltningsdomstol.102 Ett beslut får överklagas av den som är part i ärendet, om beslutet har gått 

parten  emot,  och  även  av  annan  vars  rättigheter  påverkas  negativt  av  beslutet  (8:19  a  LEK). 

Kammarrätten är sista instans i LEK-mål (prövningstillstånd krävs).  LEK innehåller få beviskrav 

sett  till  det  stora antal  bestämmelser som kan överklagas.  Flera av lagens beviskrav återfinns i 

bestämmelser om radioanvändning. Jag har därför i det följande valt att fokusera på detta område. 

4.1     Översikt  

LEK bygger på EU-reglering vars övergripande målsättning är att åstadkomma ett harmoniserat 

regelverk för elektronisk kommunikation och därigenom öka konkurrensen och den fria rörligheten 

av elektroniska kommunikationstjänster  inom EU.103 Av portalparagrafen i  1:1 LEK framgår att 

syftet med lagen är att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska 

kommunikationer  samt  ges  största  möjliga  utbyte  av  elektroniska  kommunikationstjänster  med 

avseende på  urval,  pris  och kvalitet.  Detta  ska uppnås  genom internationell  harmonisering  och 

främjande av effektiv konkurrens. Samhällsomfattande tjänster ska dock alltid finnas tillgängliga på 

för alla likvärdiga villkor i hela landet till överkomliga priser. I 1:1 3 st. LEK sägs även att vid 

lagens  tillämpning  det  särskilt  ska  beaktas  elektroniska  kommunikationers  betydelse  för 

yttrandefrihet och informationsfrihet. 

98 LEK ersatte telelagen (1993:597) och lagen (1993:599) om radiokommunikation (LRK). Den är endast tillämplig på 
infrastrukturen för elektronisk kommunikation, inte på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med 
hjälp av elektroniska kommunikationstjänster (1:4 2 st. LEK).

99 Prop. 2002/03:110, s. 58. 
100Se närmare om dessa begrepp nedan avsnitt 4.1. 
101Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK), 2 §.
102Ett fåtal beslut får inte överklagas (8:21 LEK) och ett fåtal beslut får endast överklagas i samband med 

överklagande av ett annat beslut (8:20 LEK).
103Regeringskansliet, "Elektronisk kommunikation, LEK", tillgänglig på http://www.regeringen.se/sb/d/2373/a/16378, 

citerad 15/6 2013. I skrivande stund (18/8) har denna artikel av allt att döma tagits bort från kansliets wepplats.



28

Grundtanken i LEK är att ha en flexibel reglering.104 Lagen innehåller färre generella skyldigheter 

för  operatörer  än  tidigare  lagstiftning.  I  stället  innehåller  lagen verktyg  som ska  användas  om 

konsumenternas behov inte tillgodoses eller om konkurrensen inte fungerar.105 I enlighet med 8:6 

LEK ska tillsynsmyndigheten fortlöpande analysera de relevanta marknaderna för att fastställa om 

det råder effektiv konkurrens.106 Om så inte bedöms vara fallet ska man identifiera företag med 

betydande marknadsinflytande och ålägga dessa konkurrensfrämjande skyldigheter.107 Som exempel 

har  PTS  beslutat  att  TeliaSonera  är  skyldigt  att  vid  varje  rimlig  begäran  från  annan  operatör 

tillhandahålla fysiskt tillträde till viss infrastruktur i accessnätet, till ett kostnadsorienterat pris och 

på "icke-diskriminerande" villkor.108 Enligt 1:2 LEK ska åtgärder som vidtas med stöd av lagen 

vara  proportionella  med  hänsyn  till  lagens  syfte  och  de  övriga  intressen  som  framgår  av 

portalparagrafen.

Som nämndes  i  inledningen är  elektronisk  kommunikation  överföring  av  signaler  i  elektronisk 

form. Signalerna bygger på data i analog eller  digital  form som överförs via elektromagnetiska 

svängningar.109 Om  överföringen  sker  med  hjälp  av  ledningar  kan  man  tala  om  trådbunden 

kommunikation eller överföring med tråd. Ett system av sammankopplade ledningar kallas för nät. 

Exempel på ledningsbundna nät är fasta telefonnät, kabel-tv-nät, optisk fiberkabel samt elnät.110 Om 

överföringen sker trådlöst är det fråga om nät via radiokommunikation, d.v.s. överföring med hjälp 

av  radiovågor.111 Exempel  på  nät  via  radio  är  mobiltelefonnät  eller  annan  trådlös  radioaccess, 

satelliter  och  markbundna  nät  för  analog  och  digital-tv.112 I  LEK  kallas  ett  nät  via  tråd  eller 

radiovågor för elektroniskt kommunikationsnät. En elektronisk kommunikationstjänst är en tjänst 

som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av 

signaler i elektroniska kommunikationsnät. För att det ska vara fråga om en kommunikationstjänst 

krävs  att  det  är  en  part  som  utför  någon  form  av  prestation  åt  en  annan.113 Exempel  på 

104Prop. 2006:07/119, s. 11. 
105Prop. 2006:07/119, s. 11. 
106Regeringen ska, med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, fastställa vilka produkt- och 

tjänstemarknader som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter enligt lagen (8:5 LEK). 
Se även prop. 2002/03:110, s. 72 f. 

107Om det vid en senare tidpunkt konstateras råda effektiv konkurrens på marknaden ska beslutade skyldigheter 
upphävas (8:6 3 st. LEK).

108Ett accessnät är en del av ett fast telenät som går mellan abonnenten och teleoperatörens telestation. Den praktiska 
innebörden av beslutet är att en konkurrerande operatör kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder genom 
att köpa tillträde till TeliaSoneras nät som når fram till dessa kunder. Se Pydokke, s. 29.

109Prop. 2002/03:110, s. 58. 
110SOU 2002:60, s. 127.
111Se närmare om innebörden av radiokommunikation nedan avsnitt 4.2.
112SOU 2002:60, s. 127 f. 
113Sker överföringen av signaler för eget bruk är det således inte fråga om en kommunikationstjänst. Prop. 

2002/03:110, s. 120.
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kommunikationstjänster  är  tillhandahållande  av  fast  eller  mobil  telefoni  eller  förbindelse  med 

Internet.  Ett  allmänt  kommunikationsnät  är  ett  elektroniskt  kommunikationsnät  som  helt  eller 

huvudsakligen  används  för  att  tillhandahålla  allmänt  tillgängliga  elektroniska 

kommunikationstjänster.114 

Allmänna  kommunikationsnät  av  sådant  slag  som  vanligen  tillhandahålls  mot  ersättning  eller 

allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får endast tillhandahållas efter anmälan 

(2:1  LEK).  Syftet  är  att  kommersiella  nät  och  allmänt  tillgängliga  kommunikationstjänster  ska 

omfattas av anmälningsplikten.115 För verksamhet som enbart består i att överföra signaler via tråd 

för utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1:1 3 st. YGL behöver 

anmälan inte göras.116 En anmälan ska inte föranleda någon förhandsprövning av verksamheten och 

principen  är  att  det  råder  fritt  marknadstillträde.117 3  kap.  LEK innehåller  emellertid  särskilda 

tillståndsregler  för  verksamheter  som  kräver  tillsynsmyndighetens  godkännande.  Som kommer 

framgå av det följande är radiosändning i princip tillståndspliktig.118

PTS ska tillse att lagen efterlevs och att de beslut om skyldigheter eller villkor som har meddelats  

med stöd av lagen följs (7:1 LEK). Om myndigheten finner skäl att misstänka att den som bedriver 

verksamhet enligt lagen inte följer tillämpliga regler eller beslut kan den meddela de förelägganden 

och förbud som behövs för att rättelse ska ske (7:4 och 7:5 1 st. LEK). I det fall att ett föreläggande 

inte följs kan detta leda till återkallelse av tillstånd, ändring av tillståndsvillkor eller beslut om att 

den som åsidosatt en skyldighet helt eller delvis ska upphöra med verksamheten (7:5 2 st. LEK). 

Enligt 7:6 LEK kan återkallelse eller villkorsändring under vissa förhållanden ske med omedelbar 

verkan.119 PTS har även befogenhet att pröva tvister mellan aktörer på området (7:10-13 LEK).

4.2     Radioanvändning 

Radiokommunikation innebär överföring av signaler, tecken, bilder, ljud, skrift eller meddelanden 

114I förarbetena hänvisas till telelagens definition av "allmänt tillgängligt", d.v.s. det står öppet för en vid krets av 
användare att ansluta sig till nätet. Om en operatör aktivt värvar kunder på marknaden och därvid erbjuder 
anslutning på bestämda villkor bör detta leda till att det nät som skapas blir att anse som allmänt tillgängligt. Prop. 
2002/03:110, s. 120.

115Se prop. 2002/03:110, s. 121 f. Om tillhandahållandet sker på rent ideell basis, t.ex. forskarnät eller liknande nät 
inom universitetsvärlden, omfattas tjänsten inte av begreppet elektronisk kommunikationstjänst. Prop. 2002/03:110, 
s. 358.

116Detta innebär ett undantag för den grundlagsfästa etableringsfriheten (se 3:1 YGL). Märk att undantaget inte avser 
trådlösa sändningar. Jfr dock nedan avsnitt 4.2.1 om 3:6 p. 3 LEK.

117Prop. 2002/03:110, s. 119.
118Se nedan avsnitt 4.2.1.
119Se nedan avsnitt 4.2.2 om återkallelse efter föreläggande respektive omedelbar återkallelse i situationer med 

avseende på radioanvändning. 
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med hjälp av radiovågor. En radioanläggning är en anordning som möjliggör radiokommunikation 

genom sändning (radiosändare) eller mottagning (radiomottagare) av radiovågor. Det finns en stor 

mängd användningsområden för denna teknik. Förutom de fenomen man vanligen associerar med 

begreppet  radio (polisradio,  sjöfartsradio,  ljudrundradio,  etc.)  är  radiokommunikation  den 

verksamma  tekniken  bakom  mobiltelefoni,  television,  radar,  satellitkommunikation,  trådlösa 

datanät, mikrovågsugnar, m.m.120 Alla dessa användningsområden nyttjar olika radiofrekvenser för 

att sändningarna inte ska störa varandra. Mobil radio är system för radiokommunikation där minst 

en enhet kan användas under förflyttning inom ett geografiskt område.121

För  att  ytterligare  konkretisera  ämnet  kan  nämnas  att  exempelvis  mobiloperatörer  behöver 

radiotillstånd för att erbjuda sina kunder mobiltelefoni, bredbandsoperatörer för att erbjuda mobilt 

bredband,  tv-bolag  för  att  sända  marksänd  television  via  tv-master,  osv.  Dessutom  innebär 

telekommunikation  via  satellit  att  man  kan  sända  radio,  television,  telefoni,  mobiltelefoni  och 

bredband med hjälp av satellitkommunikation. Motsatsen till satellit är terrester (från terra – jord, 

land), d.v.s. landbaserad radiokommunikation. 

4.2.1     Tillståndsprövning för användning av radiosändare

För att  få använda radiosändare krävs tillstånd (3:1 LEK).122 Orsakerna till  tillståndsplikten kan 

utläsas av tillståndsförutsättningarna (3:6 p. 1-6 LEK) som innehåller flera beviskrav.123 Tillstånd att 

använda radiosändare ska beviljas om det kan antas att radiofrekvenserna kommer att användas på 

ett sådant sätt att risk för otillåten skadlig störning inte uppkommer (p. 1), radioanvändningen utgör 

en  effektiv  användning  av  frekvensutrymmet  (p.  2),  det  kan  antas att  radioanvändningen  inte 

kommer  att  hindra  sådan  radiokommunikation  som är  särskilt  viktig  med  hänsyn  till  den  fria 

åsiktsbildningen (p.  3),  radioanvändningen inte  kommer  att  ta  i  anspråk  frekvensutrymme som 

behövs  för  att  upprätthålla  en  rimlig  beredskap  för  utveckling  av  befintliga  och  nya 

radioanvändningar (p.  4),  det  kan antas att  radioanvändningen inte kommer att  inkräkta på det 

frekvensutrymme som behövs för polisen och försvarsmakten (p. 5), och det inte med hänsyn till att 

sökanden tidigare har fått  tillstånd återkallat  eller  något annat liknande förhållande finns  skälig  

120Med rundradiosändning avses en sändning av ljudradio eller television som är tillgänglig för allmänheten. På 
engelska kallas detta för broadcasting. Med ljudrundradio avses alltså "vanlig" radio. 

121PTS, "Tekniktermer", tillgänglig på http://www.pts.se/sv/Privat/Radio/Applikationerteknikfragor/, citerad 18/8 
2013.

122I lag angivna undantag från tillståndsplikten är sändning som sker med harmoniserat EU-tillstånd samt sändning av 
polisen och försvarsmakten (3:2-3 LEK). Regeringen eller PTS får meddela föreskrifter om undantag (3:4 LEK och 
12 § FEK). De gällande myndighetsföreskrifterna (PTSFS 2012:3) undantar bl.a. trådlösa barnvaktssystem, 
jaktradio och larm på vissa frekvenser.

1233:6 LEK är omfattande och innehållet har här redigerats för att lyfta fram och belysa beviskraven i bestämmelsen.
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anledning att anta att radioanvändningen kommer att ske i strid med tillståndsvillkoren (p. 6).124

Som framgår är frekvensutrymmet begränsat och tillståndsförfarandet därför nödvändigt för att man 

ska kunna värdera olika intressen vid frekvenstilldelningen. När den nya lagen infördes fastslogs att 

den  "positiva  inriktningen"  vid  bedömningar  av  tillståndsansökningar  som  gällt  i  LRK  skulle 

behållas.125 Den övergripande målsättningen med reglerna är att upprätthålla ordning i etern för att 

så många som möjligt ska få tillfälle att använda radio och för att radioanvändningen ska ske på ett 

effektivt  sätt.126 Vid  tiden  för  LEK:s  tillkomst  hade  emellertid  frekvensbristen  ökat  markant  i 

förhållande till den situation som förelåg tio år tidigare när LRK trädde i kraft. Den nya lagen syftar 

därför till att stärka statens roll som främjare av ett effektivt användande av radiofrekvenser.127 I 

förarbetena till LEK understryks vikten av att frekvensbehoven hos olika sektorer och intressen i 

samhället tillgodoses i rimlig omfattning.128 Med hänsyn till en framtida risk för frekvensbrist är det 

inte lämpligt att den som först ansöker om tillstånd för ett ledigt frekvensutrymme beviljas detta 

utan  att  samhällsbehovet  tas  i  beaktande.129 Man  har  därför  ålagt  tillsynsmyndigheten  att  göra 

erforderliga  rimlighetsöverväganden  mellan  samhällsnyttan  och  nödvändig  konkurrerande 

radioanvändning.130 Vad som är samhällsnyttigt i sammanhanget framstår inte som helt klart, men 

det anges att man härigenom kan säkerställa att säkra förbindelser för flyg och sjöfart främjas.131 

Vidare sägs att de rimlighetsöverväganden det kan bli fråga om i första hand torde avse olika typer 

av radioanvändning, t.ex.  mobil kontra fast radio,  satellit kontra terrester, och inte mellan olika 

aktörer  för  samma  användningstyp.132 Slutligen  konstateras  att  effektiv  användning  av 

frekvensutrymmet bör kunna anföras som skäl för att neka beviljande av tillstånd, även om det för 

tillfället inte finns några andra sökanden, om det kan antas att frekvensutrymmet inom överblickbar 

framtid  kan behövas  för  annan radioanvändning som enligt  myndighetens  bedömning utgör  en 

utifrån samhällsnyttan mer effektiv användning av utrymmet än den för tillfället aktuella sökandens 

användning skulle utgöra.133 

124Att tillstånd att använda radiosändare får förenas med villkor i vissa fall framgår av 3:11 LEK. Se nedan avsnitt 
4.2.2. 3:12 a-b LEK innehåller bestämmelser om tillståndstid. 

125Prop. 2002/03:110, s. 134. I förarbetena till LRK beskrivs detta som att "var och en som anser sig ha behov av radio 
skall beviljas tillstånd till sådan användning" och att "presumtionen vid prövning av en ansökan skall vara att 
sökanden skall få tillstånd". Prop. 1992/93:200, s. 193.

126Jfr prop. 2002/03:110, s. 134.
127Prop. 2002/03:110, s. 135.
128Prop. 2002/03:110, s. 136. 
129Prop. 2002/03:110, s. 136.
130Detta genom införandet av p. 2 (effektiv användning av frekvensutrymmet). Bestämmelsen har till syfte att 

"avspegla behovet av balansen mellan olika sektorer och intressen i samhället". Prop. 2002/03:110, s. 136.
131Prop. 2002/03:110, s. 136. Härvid anförs även att tillsynsmyndighetens prövning gör det möjligt att undvika ett 

framtida underutnyttjande av radiospektrumet. 
132Prop. 2002/03:110, s. 136.  
133Prop. 2002/03:110, s. 136. Med hänsyn till lokutionen torde därmed även tillämpningen av p. 2 vara en bevisfråga, 
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Vid  sidan  om  dessa  uttalanden  sägs  följande  om  de  specifika  punkterna  i  bestämmelsen.134 

Bedömningen av vad som är en skadlig störning (p. 1) ska göras utifrån den radioanvändning som 

vid  ansökningstillfället  är  tillåten  i  Sverige  och  i  de  länder  som kan  komma  att  påverkas  av 

radioanvändningen. Den användning som ansökan avser får inte vara sådan att risk för otillåten 

skadlig  störning  uppkommer.135 Inom ramen  för  denna  prövning  ska  tillsynsmyndigheten  även 

bedöma om sökanden eller den som i sökandens ställe ska hantera radiosändaren har tillräckliga 

kunskaper för detta.136 Bestämmelsen i p. 1 ger således stöd för att uppställa krav på kompetens 

exempelvis hos den som ska tjänstgöra som radiooperatör på fartyg eller flygplan.137 I enlighet med 

p. 2 har myndigheten att ta hänsyn till "olika intressen vid policyfrågor för frekvenstilldelning". 

Härvid  ingår  samhällsekonomiska  aspekter  samt  övergripande  samhällsnytta  av  viss 

radioanvändning.138 Den  i  p.  3  angivna  förutsättningen  avser  att  skydda  yttrande-  och 

informationsfriheten  genom att  särskild  hänsyn  tas  till  radioanvändningar  med  sådan  prägel.139 

Bestämmelsen tar närmast sikte på radioprogram i YGL:s mening, men formuleringen ("den fria 

åsiktbildningen") har till syfte att skydda även framtida radioanvändningar som kräver ett särskilt 

skydd för att  största möjliga yttrandefrihet  ska uppnås.140 Det  sagda framgår av förarbetena till 

LRK, som specialmotiveringen till LEK hänvisar till. I den allmänna motiveringen till LEK anges 

även som "en viktig grundprincip" att det ska krävas starka skäl för att neka tillstånd för verksamhet 

som  avses  i  1:1  3  st.  YGL.141 Syftet  med  p.  4  är  att  hänsyn  ska  tas  till  framtida 

frekvenstilldelningsbehov;  för att radioanvändningen ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt 

krävs  att  olika  radioanvändningssätt  inordnas  i  frekvensområden.  Det  är  därför  nödvändigt  att 

frekvensplanera  för  framtida  tilldelningar.142 Med  p.  5  vill  man  säkra  att  försvarets  behov  av 

radiofrekvenser  i  fredstid  tillgodoses.  Det  ankommer  på  tillsynsmyndigheten  att  bilda  sig  en 

uppfattning om omfattningen av dessa behov efter att ha hört försvaret.143 Införandet av p. 6 i LEK 

lagfäster  en  prövning  av  om  sökanden  kan  förväntas  följa  tillståndsvillkoren.144 Med  skälig  

åtminstone i den angivna situationen, även om detta inte framgår av lagtexten.
1343:6 LEK har sin föregångare i 9 § LRK. I förarbetena till LEK anges att förarbetena till LRK alltjämt kan tjäna som 

vägledning vid tolkning av prövningsgrunderna. Prop. 2002/03:110, s. 137. 
135Prop. 2002/03:110, s. 365. I 1:7 LEK definieras skadlig störning och i 3:13 LEK föreskrivs skyldighet för en 

tillståndshavare att omedelbart se till att en otillåten skadlig störning upphör eller i möjligaste mån minskar.
136Prop. 2002/03:110, s. 366.
137Prop. 2002/03:110, s. 366. Bestämmelsen motsvarar 9 § st. 1 p. 1 LRK. I förarbetena till LRK anges som exempel 

på kompetenskravet även den som vill bedriva amatörradioverksamhet. Prop. 1992/93:200, s. 323. 
138Prop. 2002/03:110, s. 366. Se även vad som sagts i det föregående om samhällsnytta vid frekvenstilldelningen.
139Prop. 1992/93:200, s. 200.
140Prop. 1992/93:200, s. 200 f.
141Prop. 2002/03:110, s. 137. 
142Bestämmelsen motsvarar delvis 9 § 1 st. 4 p. LRK och behandlas utförligt i prop. 1992/93:200, s. 201 ff. Se även 

prop. 2002/03:110, s. 366.
143Bestämmelsen motsvarar  9 § 1 st. 5 p. LRK och behandlas i prop. 1992/93:200, s. 205 ff. 1:8 LEK innehåller 

särskilda regler om kommunikationsverksamhet i krig.
144Av förarbetena till LRK framgår att det i bedömningen av sökandens kompetens att hantera radiosändaren (p. 1) 
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anledning att anta avses att det ska framstå som klart mer sannolikt att att en överträdelse kommer 

att ske än det motsatta förhållandet. Att ett tillstånd blivit återkallat till följd av användning i strid 

mot gällande tillståndsvillkor bör presumera ett sådant antagande. Det blir då sökandens sak att föra 

fram omständigheter som gör att tillstånd ändå ska beviljas. Har det gått mer än fyra till fem år från 

återkallelsen bör däremot återkallelsen i sig inte vara tillräcklig för att presumera ett antagande om 

att  sökanden  inte  kommer  att  följa  meddelade  villkor.145 Beviskravet  skälig  anledning  att  anta 

indikerar  alltså  sannolikheten  för  att  sökanden  kommer  att  använda  radiosändaren  i  strid  med 

tillståndsvillkoren.  Om  kravet  är  uppfyllt  är  det  sökanden  som  har  att  styrka  villkorsenlig 

användning, men det finns inte något beviskrav angivet för hur stark denna bevisning behöver vara. 

4.2.2     Andra beviskrav om radioanvändning

Antalet tillstånd som beviljas inom ett frekvensutrymme får begränsas om det är nödvändigt för att 

garantera  en  effektiv  användning  av  radiofrekvenser  (3:7  LEK).146 När  antalet  tillstånd  har 

begränsats enligt föregående bestämmelse ska tillståndsprövningen ske efter allmän inbjudan till 

ansökan, om inte  särskilda skäl föranleder annat (3:8 1 st.  LEK).147 Särskilda skäl kan vara att 

kostnaderna för förfarandet inte är försvarliga med hänsyn till den aktuella radioanvändningen.148 

Som  grund  för  tillståndsprövningen  ska  ligga  antingen  ett  jämförande  urvalsförfarande  (s.k. 

skönhetstävling) eller ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet 

ska vara utslagsgivande (auktion), eller en kombination av dessa förfaranden.149 Som framgår är 

vissa  frekvenser  mer  eftertraktade  än  andra  vilket  beror  på  att  vissa  frekvenser  har  särskilda 

egenskaper.  I  FörvR  7281-12  hade  en  mobiloperatör  överklagat  PTS  beslut  att  inte  bevilja 

operatören  tillstånd  att  använda  radiosändare  på  450  MHz-bandet,  som  är  lämpligt  för  stor 

yttäckning. PTS hade med stöd av 3:7-8 LEK begränsat antalet tillstånd att använda radiosändare i  

frekvensutrymmet till ett. Ett annat företag hade redan beviljats tillstånd i bandet, men erbjöd inte 

sina kunder mobiltelefoni trots att detta var föreskrivet i tillståndsvillkoren. Det klagande företaget 

anförde att tillståndshavaren bröt mot tillståndsvillkoren, och att PTS inställning att så inte var fallet 

innebar en "de facto ändring" av tillståndsvillkoren på ett sådant ingripande sätt att helt nya villkor 

också skulle göras en viss prövning av om sökanden kunde förväntas följa tillståndsvillkoren. Se härom prop. 
2002/03:110, s. 367 och  prop. 1992/93:200, s. 323.

145Prop. 2002/03:110, s. 137.
146Enligt samma bestämmelse ska ett beslut att begränsa antalet tillstånd omprövas så snart det finns anledning till det.
147I 3:8 2 st. p. 1-3 LEK anges radioanvändning som är undantagen från inbjudningsförfarandet, t.ex. användning för 

privat bruk (p. 2). I RK 2010:2 hade PTS tilldelat tillstånd för vissa företag att använda radiosändare utan att 
anordna ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan. Ett annat företag ansågs ha rätt att överklaga PTS beslut, 
trots att företaget inte hade ansökt om tillstånd eller på annat sätt varit part i tillståndsärendet.

148Prop. 2002/03:110, s. 140. 
149Prop. 2002/03:110, s. 2. 
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utfärdats för koncessionen i fråga. Man yrkade att tillståndet skulle undanröjas och koncession i  

stället  skulle  meddelas  det  klagande  företaget,  eller  att  bandbredden  i  vart  fall  skulle 

konkurrensutsättas  genom  en  allmän  inbjudan.  Domstolen  konstaterade  att  det  är  PTS  som  i 

enlighet med tillsynsansvaret i 7:1 har att avgöra om tillståndshavaren uppfyller tillståndsvillkoren, 

och avslog därför överklagandet.

Tillstånd att använda radiosändare får förenas med villkor om sådant som anges i 3:11 1 st. 1-9 p. 

LEK.150 I  3:11  2  st.  1-5  p.  LEK anges  särskilda  förutsättningar  i  fall  att  villkoren  innebär  en 

begränsning av de kommunikationstjänster eller tekniker som får användas. Villkor som innebär att 

endast en viss elektronisk kommunikationstjänst får  tillhandahållas, får  meddelas endast om det 

krävs för att säkerställa verksamhet som bedrivs i syfte att skydda människors liv eller hälsa, eller 

om det annars finns  synnerliga skäl  för det med hänsyn till ett allmänt intresse (3:11 3 st. LEK). 

Bestämmelsen  tar  sikte  på  situationer  där  det  finns  skäl  att  fastställa  en  viss  användning i  ett  

frekvensutrymme  samtidigt  som  ingen  användning  tillåts.151 Utöver  att  säkerställa  tjänster  för 

säkerhet för människors liv finns även möjlighet att  av andra skäl av allmänt intresse fastställa 

tillståndsvillkor  om  en  viss  exklusiv  radioanvändning.  Denna  möjlighet  bör  dock  utnyttjas 

restriktivt varför det krävs synnerliga skäl för en sådan åtgärd.152

Av 3:23 1 st. LEK följer att tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare får överlåtas efter 

medgivande  från  den  myndighet  som  meddelat  tillståndet  (s.k.  andrahandshandel).  Sådant 

medgivande ska lämnas, om förvärvaren uppfyller de krav som ställts på sökanden i samband med 

att tillståndet meddelades (p. 1), det inte finns  skäl att anta att överlåtelsen inverkar menligt på 

konkurrensen (p. 2), överlåtelsen inte leder till ändrad användning av radiofrekvenserna (p. 3), och 

det inte finns något annat särskilt skäl mot det (p. 4). I specialmotiveringen sägs att p. 2 är särskilt  

viktig  vid  prövningen,  och  att  detta  i  synnerhet  torde  gälla  beträffande  tillstånd  att  använda 

radiosändare.153 Genom att  förvärva  sådana  tillstånd  skulle  en  operatör  annars  allvarligt  kunna 

snedvrida konkurrensen genom att utestänga konkurrenter.154 

Som  nämndes  ovan  kan  PTS  enligt  7:5  LEK  återkalla  ett  tillstånd  efter  föreläggande  om 

150Några exempel är villkor om frekvensutrymmet som tillståndet avser (p. 1), vilken kommunikationstjänst tillståndet 
gäller för (p. 2), det geografiska område som omfatas av tillståndet (p. 4) och tekniska krav och annat som krävs för 
att säkerställa ett faktiskt och effektivt frekvensutnyttjande (p. 9). 

151Prop. 2010/11:115, s. 60. Som exempel nämns RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning), ett 
gemensamt kommunikationsnät för säkerhetsorganisationerna (inkl. polisen) och räddningstjänsten i Sverige. 

152Prop. 2010/11:115, s. 60.
153Den tredje punkten har kortats något.
154Prop. 2002/03:110, s. 373.
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tillståndshavaren  inte  efterlever  lagen.155 Så  kan  även  ske  om  den  som  beviljats  tillstånd  för 

radiosändare inte använder denna i den utsträckning som tillståndsvillkoren medger (7:4 LEK). I en 

sådan situation får tillståndet dock inte återkallas om särskilda skäl  talar mot det eller ändamålet 

med föreläggandet lika väl kan tillgodoses genom att tillståndsvillkoren ändras (7:5 3 st. LEK). 

Särskilda skäl mot återkallelse kan föreligga t.ex. om återkallelsen skulle hindra radio- eller tv-

utsändningar från ett programföretag med tillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696).156 

Tillstånd att använda radiosändare för utsändningar som kräver tillstånd enligt annan lag eller enligt 

bestämmelser meddelade med stöd av annan lag, får meddelas endast om sådant tillstånd finns (3:6 

2 st. LEK). Ett sådant tillstånd som avses i föregående bestämmelse och som har upphört att gälla  

får återkallas omedelbart, om inte särskilda skäl talar mot en återkallelse (7:6 1 st. 1 p. LEK). Detta 

kan avse fall där tillstånd att sända ljudradio- eller tv-program enligt radio- och tv-lagen upphör att 

gälla.  För  sådant  fall  kan  emellertid  tillstånd  enligt  LEK  vara  en  förutsättning  för  ett  nytt 

sändaruppdrag. Därför ska lagen medge att tillståndet åtminstone under en övergångsperiod inte 

återkallas.  Med  hänsyn  till  efterfrågan  på  frekvenser  ska  en  sådan  övergångsperiod  endast  i 

undantagsfall få överstiga sex månader.157 Det får anses ligga på tillståndshavaren att göra sannolikt 

att tillståndet kommer att behövas för sådana framtida sändningstillstånd.158 Vid tillämpningen av 

7:6  LEK gäller liksom för 7:5 3 st. LEK att ett tillstånd får återkallas endast om ändamålet med 

återkallelsen inte lika väl kan tillgodoses genom att tillståndsvillkoren ändras (7:6 3 st. LEK).159

Enligt  7:7  LEK  får  ändring  av  frekvenstilldelning  för  rundradiosändning  beslutas,  om  det  är 

nödvändigt för att nya användare ska få möjlighet att bedriva sådan verksamhet. En återkallelse av 

tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor på grund av förändringar inom radiotekniken får beslutas 

endast  om  det  finns  synnerliga  skäl med  hänsyn  till  intresset  av  en  effektiv  användning  av 

radiofrekvenser (st. 1). I detta sammanhang ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning rimligt 

ekonomiskt  utbyte  av  utrustningen  uppnåtts  och  vilka  effekterna  blir  på  tillståndshavarens 

verksamhet av en återkallelse eller ändring av tillståndsvillkoren (st. 2). En situation då ändring kan 

vara motiverat är om en flyttning av en lågeffektstation för tv möjliggör införande av digital-tv.160 

155Se ovan avsnitt 4.1.
156Prop. 2002/03:110, s. 299. Ett programföretag är en leverantör av medietjänster som tillhandahåller 

ljudradiosändningar, tv-sändningar eller sökbar text-tv (3:1 1 st. 11 p. radio- och tv-lagen). 
157Prop. 2002/03:110, s. 300. Detta torde innebära att man är medveten om konkurrensen på området och inte i onödan 

vill förhindra att marknadskrafterna avgör vem som sänder i frekvensutrymmet.
158Prop. 2002/03:110, s. 300. Detta beviskrav framgår endast av förarbetena.
159Märk att återkallelsebeslutet enligt 7:5 3 st. LEK beror på att radiosändaren inte används i tillräcklig utsträckning 

medan det enligt 7:6 1 st. 1 p. LEK beror på att sändningstillståndet enligt annan lag har upphört. 
160Prop. 2002/03:110, s. 300.
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4.3     Diskussion

När  man  betraktar  beviskraven  för  radioanvändning  i  LEK  är  det  intressant  att  obsevera  den 

särskilda  ställning  som radio  ges  i  lagen  jämfört  med  annan  elektronisk  kommunikation.  Till  

skillnad från trådbundna nät är nästan all radioanvändning tillståndspliktig. Som framkommit är 

radiofrekvenser  en  begränsad  resurs  och  det  finns  ett  intresse  hos  lagstiftaren  att 

frekvenstilldelningen  sker  på  ett  medvetet  sätt.  Man  har  därför  ansett  det  nödvändigt  med  ett 

tillståndsförfarande för denna form av kommunikation. Beviskraven i 3:6 är emellertid lågt ställda 

och enligt förarbetena föreligger en presumtion för beviljande.161 De flesta krav som ställs förefaller 

vara av administrativ karaktär och det konstateras också att "ordning i etern" är en bevekelsegrund 

för tillståndsprövningen. Det uttalade syftet bakom reglerna är att tillstånd i princip ska beviljas och 

en övergripande intressebedömning av kraven får därför göras utifrån vad lagstiftaren vill uppnå 

med en generös tillståndsgivning.162 

Som diskuterats finns det många kommersiella tillämpningsområden för radio och det ligger därför 

nära  till  hands att  anse  främjande av  näringsverksamhet  som det  dominerande intresset  bakom 

kraven. Detta är särskilt fallet eftersom LEK har som uttalat syfte att främja ekonomisk konkurrens.  

Samtidigt är radio ett medium som möjliggör spridandet av tankar och åsikter till andra människor. 

Det är alltså ett betydelsefullt verktyg för yttrandefrihet. Man kan därför tänka sig att det finns ett 

starkt demokratiskt inslag i att lagstiftaren inte ställer upp höga hinder för medborgarna att använda 

radioteknik. Detta kan lämpligen betecknas ett demokratiintresse och kan i många fall vara svårt att 

skilja från näringsintresset eftersom exempelvis radio- och tv-program ger uttryck för yttrandefrihet 

samtidigt  som  de  kan  utgöra  ett  led  i  näringsverksamhet.  Det  är  också  intressant  att  man  i 

förarbetena till LEK understryker som "en viktig grundprincip" att det ska krävas "starka skäl" för 

att neka tillstånd till verksamhet som avses i 1:1 3 st. YGL. I förarbetena till LRK sades att det  

skulle vara en "allmän strävan" vid frekvensfördelningen att användningsområden som inrymmer 

"ett betydande mått av förmedling av tankar och känslor" och som "bidrar till åsiktsbildningen i 

samhället och att information om olika förhållanden sprids" skulle ha företräde.163 I jämförelse med 

dessa mer återhållsamma uttalanden kan det uppfattas som att man i nuvarande lagstiftning fäster 

större vikt vid yttrandefrihet som en del av tillståndsprövningen. 

161Detta borde innebära en motbevisbörda för myndigheten, men endast i fall som inte aktualiserar 3:6 p. 6., eftersom 
förarbetsuttalandena om bestämmelsen uttryckligen anger en bevisbörda för sökanden. I andra fall ska alltså tillstånd 
beviljas om inte PTS kan anföra skäl till stöd för att så inte ska ske.

162Att det är relativt lätt att få tillstånd är förmodligen ett skäl till bristen på rättspraxis i frågor om radioanvändning. 
163Prop. 1992/93:200, s. 194.
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Dock innebär hänvisningen till YGL att den yttrandefrihet som det är fråga om är den som kommer 

till uttryck i de medier som anges i 1:1 3 st. YGL. På radioområdet är det ljudradio, television och 

Internet som omfattas av skyddet. Grundlagsskyddet är inte avsett för kommunikation mellan ett 

fåtal  personer  varför  t.ex.  telefoni  faller  utanför.164 Den yttrandefrihet  som tas  till  vara  genom 

tillståndsreglerna i LEK är i princip "friheten att yttra sig i massmedia som ett medel för den fria 

åsiktsbildningen."165 Med beaktande av detta är svårare att se ett allmänt demokratiintresse till grund 

för reglerna. Om man inte betraktar radioanvändning som en fråga om yttrandefrihet framträder i 

stället  ett  näringstresse bakom kraven.  Det  intresse som främjas  genom att  bevilja  tillstånd till 

mobiloperatörer framstår t.ex. som ett utpräglat näringsintresse i den mening att det delvis främjar 

näringsverksamhet  men  också  gör  det  möjligt  för  operatörer  att  erbjuda  tjänster  som  är 

samhällsnyttiga (d.v.s. mobiltelefoni). 

En annan sak som möjligen talar emot ett demokratiintresse är att PTS verkar ha stort inflytande 

över hur tillståndet utnyttjas. Det finns inget beviskrav angivet för det fall att myndigheten vill 

förena  ett  tillstånd  att  använda  radiosändare  med  villkor  om  dess  användning.  Undantaget  är 

särregeln i 3:11 3 st. som kräver synnerliga skäl med hänsyn till ett allmänt intresse för villkor som 

begränsar användning i ett frekvensutrymme och utesluter annan användning. Detta högt ställda 

krav  förefaller  ha  skydd  av  allmänheten  som vägande  intresse.  För  övriga  villkorsregler  tycks 

myndigheten vara relativt fri att bedöma hur och på vilka grunder användningen får begränsas.166 

Om  det  huvudsakliga  intresset  för  lagstiftaren  var  att  främja  yttrandefrihet  genom 

radiokommunikation skulle man kanske inte tillåta inskränkningar av denna rätt utan att åtminstone 

kräva av myndigheten att den skulle visa stöd för sådana beslut. Av tillgänglig rättspraxis framgår 

även att PTS själv får avgöra om en tillståndshavare uppfyller villkoren för tillståndet. Det är alltså 

inte  en  bevisfråga  om  villkoren  kan  anses  uppfyllda.  Sammantaget  ges  myndigheten  en 

privilegierad  ställning  gentemot  tillståndshavaren  som  är  svår  att  förena  med  synen  på 

tillståndsprövningen som främjande av en demokratisk rätt till användning av mediet. 

Även om ett allmänt demokratiintresse är svårt att vidhålla finns det uppenbarligen en medvetenhet 

hos lagstiftaren om radioteknikens betydelse för yttrandefrihet. I de fall ansökan avser en form av 

användning  som  omfattas  av  YGL  borde  demokratiintresset  vara  det  intresse  som 

tillståndsprövningen i första hand syftar till att främja. För övriga ansökningar förefaller intresset 

vara ett samhällsekonomiskt näringsintresse som bottnar dels i radio som en inkomstkälla, dels som 

164SOU 2006:96, s. 142.
165Detta är grundlagsskyddets ändamål enligt förarbetena till YGL, se prop. 1990/91:64, s. 112.
166Jfr dock med begränsningarna för vissa typer av villkor i 3:11 2 st. LEK.
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ett verktyg för samhällsnyttiga tjänster. Så till exempel är kommersiell radio och tv affärsrörelser 

som bidrar  till  samhällsekonomin medan luftfart-  och sjöfartsradio är instrument  för samhällets 

tekniska infrastruktur. Dessa är inte ömsesidigt uteslutande funktioner utan torde snarare samverka i 

många fall (luftfartsradio är en förutsättning för kommersiell flygtrafik, kommersiell radio kan göra 

avbrott för trafikrapporter, etc.). 

I likhet med MinL innehåller LEK flera beviskrav som ger intryck av att vara samhällsekonomiska 

avvägningar. Med detta menar jag att lagstiftaren har uppställt ett krav i en särregel för att undvika 

att  huvudregeln  tillämpas  när  detta  är  samhällsekonomiskt  ofördelaktigt.  Att  ett 

inbjudningsförfarande enligt 3:7 ska underlåtas enligt 3:8 om det inte är kostnadseffektivt är ett  

exempel på detta. Även kravet i 7:5 3 st. som förhindrar återkallelse p.g.a. underanvändning om 

detta skulle innebära ett avbrott i radio- och tv-utsändningar faller inom denna kategori. Man synes 

ha gjort bedömningen att det finns mer att förlora än att vinna på att återkalla ett tillstånd när detta  

drabbar inte bara programföretaget utan även den publik som tar del av sändningarna. Att även 

publiken påverkas torde innebära att det samhällsekonomiska intresset delvis kan preciseras som ett 

samhällsnyttointresse.  Det  är  alltså  motverkande  för  samhällsnyttan  att  återkalla  ett 

sändningstillstånd när detta leder till avbrott i etermedier (som kommer hela samhället till del). Det 

kan också leda till samhällsekonomisk ineffektivitet att ett programföretag som i och för sig har 

tillstånd enligt radio- och tv-lagen förlorar intäkter medan det ligger i tvist för att få ett nytt LEK-

tillstånd  beviljat.  Här  är  det  dock  intressant  att  jämföra  med  den  liknande  regeln  i  7:6  som 

föreskriver  omedelbar  återkallelse  när  tillståndet  enligt  annan  lag  upphör.  I  detta  fall  sägs  i  

förarbetena  att  man  under  en  övergångsperiod  ska  tillåta  fortsatta  sändningar  och  att  det  är 

tillståndshavaren som har att styrka behovet av LEK-tillstånd för framtida sändningar. Skillnaden 

mot  7:5  synes  vara  att  tillståndets  upphörande  enligt  annan  lag  är  en  stark  indikator  på  att 

verksamheten inte kommer fortsätta och att programföretaget därför måste engagera sig i ärendet 

för att visa att man faktiskt har för avsikt att sändningarna ska fortgå. Även detta innebär dock en 

samhällsekonomisk avvägning eftersom utgångspunkten är att det finns mer att vinna på att inte 

orsaka ett avbrott i sändningarna förutsatt att tillståndshavaren styrker sitt fortsatta engagemang. 

Bestämmelsen  i  7:7  1  st.  är  speciell  i  den  mening  att  den  föreskriver  en  samhällsekonomisk 

avvägning av nämnda slag men med ett särskilt högt beviskrav. Medan de ovanstående reglerna 

konsekvent tillämpar särskilda skäl för avvägningen anges i 7:7 att det ska finnas synnerliga skäl 

för en ändring av villkoren eller återkallande av tillståndet. Motivet förefaller dock vara detsamma i 

det att man vill förhindra ineffektiv frekvenstilldelning och främja infasandet av modernare teknik. 
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Det är alltså en avvägning mellan kostnaden för att  ersätta  befintlig  teknik och fördelen av att 

uppgradera. Skälet till det högre kravet tycks vara att man vill visa särskild hänsyn för befintlig 

tillståndshavare. Detta är i sig intressant eftersom det förhöjda kravet är en konsekvens av att det 

enskilda näringsidkarintresset premieras. 

Beviskravet i 3:23 har som uttalat syfte att förhindra åtgärder som hämmar effektiv konkurrens på 

radioområdet.  Med  hänsyn  till  det  dominerande  intresset  bakom tillståndsprövningen  torde  det 

därför vara fråga om ett  samhälleligt  näringsintresse. En sak som dock bör uppmärksammas är 

lokutionen  skäl  att  anta som  förefaller  indikera  en  annan  höjd  på  beviskravet  än  kan  antas. 

Eftersom skälig anledning att anta dessutom används i 3:6 och där indikerar ett högre krav verkar 

det rimligt att skäl att anta åtminstone är ett högre krav än kan antas. Kravet torde dock inte vara 

särskilt  högt  eftersom  det  synes  rikta  sig  till  myndigheten,  som  ska  kunna  neka 

konkurrenshämmande överlåtelser. Eftersom vikten av att så sker understryks i förarbetena bör det 

inte  krävas  alltför  stark  bevisning  för  att  uppfylla  kravet.  I  avsaknad  av  klargörande 

förarbetsuttalanden eller  rättspraxis är  det emellertid svårt  att  dra några definitiva slutsatser om 

förhållandet mellan kraven.167

5     Finansmål

Finansinspektionen (FI) är en förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet som ansvarar för 

tillsynen,  tillståndsprövningen och regelgivningen som rör  finansiella  marknader  och finansiella 

företag.168 FI:s  tillsynsområde omfattar  en mängd författningar,  bl.a.  avseende bank och kredit, 

fonder, försäkringar, värdepappershandel och redovisning. Ett finansmål är ett förvaltningsmål som 

har sin grund i ett överklagande enligt någon av dessa författningar. En av de viktigaste lagarna på 

bank- och kreditmarknadsområdet är lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF).169 

Enligt 17:1 LBF får FI:s beslut enligt lagen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.170 I likhet 

med MinL och LEK innehåller LBF få beviskrav med hänsyn till antalet överklagbara beslut.171 Vid 

167Se även nedan avsnitt 5.2 och 5.3 om förhållandet mellan lokutionerna skäl att anta och kan antas i finansmål. 
168Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen, 1 §.
169När LBF trädde i kraft år 2004 ersatte den bankrörelselagen (1987:617) och lagen (1992:1610) om 

finansieringsverksamhet. Dessutom hänvisar sparbankslagen (1987:619) och lagen om medlemsbanker (1995:1570) 
till LBF för bestämmelser som är gemensamma för banker (t.ex. regler om tillstånd att driva bankrörelse).

170Ett fåtal beslut får inte överklagas (17:1 1 st. LBF) och beslut enligt 10:1 2 st. 1 p. LBF får endast överklagas hos 
regeringen (17:1 2 st. LBF). 

171LBF innehåller 22 lokutioner som torde kunna betraktas som beviskrav, att jämföra med 25 för MinL och 24 för 
LEK. Intressant är att LBF endast innehåller tre typer av lokutioner (skäl att anta, kan antas och särskilda skäl), att 
jämföra med 6 för MinL och 8 för LEK.
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undersökandet av beviskrav i finansmål har det dock krävts mer ingående redogörelser för att få 

klarhet i innebörden av gällande rätt. För denna målkategori har jag därför valt att begränsa mig till 

regler om tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse.

5.1     Översikt 

LBF innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse (1:1 LBF) och gäller i tillämpliga 

delar utländska företag verksamma i Sverige (1:2 LBF). För att det ska vara fråga om en rörelse –  

bank eller finansiering – som regleras i lagen, finns i respektive fall två kumulativa rekvisit. Med 

bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår betalningsförmedling via generella betalsystem,  och 

mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar 

(1:3 1 st. 1-2 p. LBF). Ett generellt betalsystem är ett system för förmedling av betalningar från ett 

stort  antal  från varandra fristående betalare  avsett  att  nå ett  stort  antal  från varandra fristående 

slutliga betalningsmottagare (1:3 2 st.  LBF).  Med  finansieringsrörelse avses rörelse i vilken det 

ingår  näringsverksamhet  som  har  till  ändamål  att ta  emot  återbetalningspliktiga  medel  från 

allmänheten, och lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar 

eller  upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) (1:4 LBF). Dessa verksamheter kallas med en 

gemensam beteckning kreditinstitut.172

Det finansiella systemet brukar sägas ansvara för tre huvuduppgifter i ekonomin: kapitalförmedling, 

betalningsförmedling och riskhantering.173 Dessa uppgifter fullgörs av finansiella intermediärer på 

de finansiella marknaderna. En bank är en finansiell intermediär som främst ägnar sig åt in- och 

utlån (kapitalförmedling) och tillhandahållande av betalningstjänster (betalningsförmedling).174 En 

betydande  andel  av  den  inlåning  som  bankerna  finansierar  sig  med  är  kortfristig  och 

uppsägningsbar, d.v.s. den är mycket  likvid.175 Däremot är utlåningen typiskt sett långfristig och 

illikvid. Dessutom är utlåningen riskfylld, och bankerna söker därför sprida riskerna mellan olika 

låntagare. Bankerna kan därför sägas ägna sig åt  tillgångsomvandling vad gäller likviditet, löptid 

172Enligt definitionsbestämmelsen i 1:5 LBF avses med kreditinstitut en bank eller ett kreditmarknadsföretag. En bank 
är ett bankaktiebolag (ett aktiebolag som fått tillstånd att driva bankrörelse), en sparbank eller en medlemsbank. Ett 
kreditmarknadsföretag är ett kreditmarknadsbolag eller en kreditmarknadsförening – ett aktiebolag eller en 
ekonomisk förening som fått tillstånd att driva finanseringsrörelse. I det följande används ordet institut som en 
kortform för kreditinstitut, vilket även synes vara fallet i lagtexten.

173Prop. 2006/07:115, s. 264.
174Jfr med prop. 2002/03:139, s. 163 där det sägs att detta är "bankernas traditionella kärnverksamhet". Med 

betalningsförmedling avses att någon överför köpkraft från betalare till betalningsmottagare, se prop. 2002/03:139, 
s. 180. Kapitalförmedling innebär att banken agerar melland – intermediär – mellan t.ex. sparare och låntagare. 

175Prop. 2002:03:139, s. 163. Genom införandet av LBF avskaffades bankernas inlåningsmonopol och skyldighet at ta 
emot inlåning. I dag kan således både kreditinstitut, andra finansiella företag och icke-finansiella företag (företag 
som inte står under FI:s tillsyn) ta emot inlåning från allmänheten. Se prop. 2002:03:139, s. 195 ff. och 394 ff.



41

och risk.176 Denna tillgångsomvandling kan anses utgöra roten till  den potentiella instabiliteten i 

bankbranschen och är ett  viktigt  motiv till  varför bankverksamhet är omgärdat med ett  rigoröst 

regelverk och sträng tillsyn.177 

Målet med statens politik på det finansiella området är att främja ett stabilt och effektivt finansiellt 

system  med  gott  konsumentskydd.178 Effektivitet  och  konsumentskydd  är  inte  unika  mål  för 

finansområdet  utan  generella  mål  som  kan  sägas  gälla  för  hela  ekonomin.  Speciellt  för  den 

finansiella sektorn är att det kan finnas behov av statliga åtgärder som stabiliserar systemet. På 

finansområdet finns det  systemrisker och således även ett särskilt  systemskyddsintresse; man vill 

förhindra  att  det  finansiella  systemet  utsätts  för  omfattande  störningar  som  kan  skada  dess 

funktionsförmåga.179 Ett klassiskt exempel på en systemrisk som kan leda till en  systemkris  är en 

bankrusning, d.v.s. en uttagsanstormning där ovanligt många sparare i en bank samtidigt tar ut eller 

försöker ta ut sina pengar. Att så sker kan exempelvis bero på ryktesspridning om att banken är på 

obestånd. Eftersom medlen återkallas med kort varsel kan banken inte tillmötesgå insättarnas krav 

och om en bank får problem kan oron lätt sprida sig till  andra banker. En sådan  spridningsrisk 

innebär att det inte krävs en omfattande störning som drabbar alla banker för att det ska uppstå en 

systemkris, utan det kan räcka med att en enskild bank utsätts för störning.180 Om många banker 

samtidigt drabbas av bankrusning kallas detta för bankpanik. I värsta fall kan bankpaniken leda till 

en  systemisk  bankkris  med  följd  att  nästan  allt  kapital  i  landets  bankväsende  försvinner  och 

bankerna går i konkurs. 

Det är kreditinstitutens  soliditet  som avgör systemets stabilitet.181 Solida institut kräver regler om 

buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning.182 Enligt 6:1 LBF ska ett kreditinstituts rörelse 

drivas  på ett  sådant  sätt  att  institutets  förmåga att  fullgöra sina förpliktelser inte  äventyras.183 I 

specialmotiveringen till bestämmelsen anges att "ett institut får alltså anses riskera sin förmåga att 

fullgöra sina förpliktelser om det driver rörelse som är riskfylld i förhållande till buffertkapitalets 

storlek  (soliditet)."184 Buffertkapital  används i  förarbetena  som en samlingsbeteckning för  olika 

176Prop. 2002:03:139, s. 163.
177Prop. 2002:03:139, s. 164.
178Prop. 2002:03:139, s. 156. Se även uppdragsbeskrivningen i förordning (2009:93) med instruktion för 

Finansinspektionen, 2 §.
179Prop. 2002:03:139, s. 156.
180Prop. 2002:03:139, s. 172.
181Prop. 2002:03:139, s. 156. 
182Prop. 2002:03:139, s. 264.
1836:1 LBF har rubriken "Soliditet och likviditet" i lagtexten. 6 kap. LBF har rubriken "Övergripande bestämmelser om 

ett kreditinstituts rörelse".
184Prop. 2002:03:139, s. 529. 
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typer  av  eget  kapital.185 I  princip  bestämmer  institutets  egna  kapital  dess  motståndskraft  mot 

förluster, och ju mindre eget kapital i förhållande till rörelsens omfattning och risk, desto sämre 

motståndskraft.186 Det  finns  ett  motiv  för  lagstiftaren  att  kräva  en  viss  höjd  på  buffertkapitalet 

eftersom bankens ägare inte har anledning att beakta systemriskerna.187 En bank som har relativt lite 

att förlora på att gå i konkurs kan alltså välja ett för lågt buffertkapital och därmed ge upphov till  

risker som är oacceptabla ur ett samhällsperspektiv.188 

Bankverksamhet är förenat med risktagande, t.ex. risken för att de likvida tillgångarna inte räcker 

till  för  att  möta  insättarnas  krav  (likviditetsrisk).189 Bankens  tillgångsomvandling  bygger  på  att 

banken  kan  hantera  risk.190 Staten  kan  begränsa  och  styra  institutens  risktagande  genom olika 

former av rörelseregler.191 Det finns dock en fara med alltför många och snäva regler, eftersom detta 

kan skada effektiviteten i det finansiella systemet. För lagstiftaren blir det därför i stor utsträckning 

en fråga om att väga effektivitet mot stabilitet vid utformningen av reglerna.192 Allmänt sett bör 

huvudambitionen med reglerna för riskbegränsning vara att se till att instituten bygger upp egna 

riskhanteringssystem för att hantera risker i verksamheten.193 6:2 LBF föreskriver denna form av 

riskhantering och anger att instituten härigenom ska tillgodose en "tillfredsställande intern kontroll". 

Även genomlysning är föreskrivet i 6:3 LBF där det sägs att kreditinstitutet ska organiseras och 

drivas på ett sådant sätt att institutets struktur, förbindelser med andra företag och ställning kan 

överblickas. Slutligen anges i 6:4 LBF att ett kreditinstituts rörelse även i andra avseenden än som 

sägs  i  6:1-3  LBF  ska  drivas  på  ett  sätt  som  är  sunt.194 Enligt  specialmotiveringen  till  denna 

bestämmelse går det inte att uttömmande säga vilka krav som 6:4 LBF ställer på instituten, men att  

bedömningen  får  göras  utifrån  syftet  med  paragrafen,  d.v.s.  att  instituten  håller  en  sådan 

kvalitetsnivå i sin rörelse att förtroendet för marknaden kan upprätthållas.195 Vidare anges i 6:4 a 

LBF  att  6:1-3  LBF  ska  tillämpas  i  proportion  till  arten  och  omfattningen  av  kreditinstitutets 

verksamheter och till deras komplexitetsgrad, d.v.s. en proportionalitetsprincip.

185Prop. 2002:03:139, s. 265.
186Prop. 2002:03:139, s. 265.
187Prop. 2002:03:139, s. 264.
188"Motivet för lagregler som syftar till att garantera ett minsta buffertkapital är något tillspetsat att det inte i alla lägen 

går att lita på att institutens val av buffertkapital är samhällsekonomiskt optimala." Prop. 2002:03:139, s. 265.
189En av riskerna i en finansieringsrörelse är kreditrisken, d.v.s. risken för att utlånat kapital inte återbetalas.
190SOU 2000:11, s. 193.
191Prop. 2002:03:139, s. 156. 
192Prop. 2002:03:139, s. 156. 
193Prop. 2002:03:139, s. 269. 
194Se nedan avsnitt 5.2.1 om sundhetsbegreppet.
195Prop. 2002:03:139, s. 531. Härvid konstateras även att kraven som ställs i 6:1-3 LBF är grundläggande för att 

verksamheten ska anses sund.
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5.2    Tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse

5.2.1     Svenska företag

Bankrörelse eller finansieringsrörelse får som huvudregel bara drivas efter tillstånd (2:1 LBF).196 

Tillståndsförutsättningarna skiljer sig åt beroende på om sökanden är ett svenskt företag eller ett 

utländskt företag verksamt i Sverige. I 3 kap. LBF finns regler om tillstånd för svenska företag.  

Tillstånd att driva bankrörelse får ges för svenska aktiebolag, sparbanker och medlemsbanker (3:1 1 

st. LBF), medan tillstånd att driva finansieringsrörelse endast får ges för svenska aktiebolag och 

ekonomiska föreningar (3:1 2 st. LBF). För att tillstånd ska beviljas krävs enligt 3:2 1 st. LBF att 

fem  förutsättningar  är  uppfyllda.197 Bolagsordningen,  stadgarna  eller  reglementet  ska  stämma 

överens med LBF och andra författningar och i övrigt innehålla de särskilda bestämmelser som 

behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den planerade verksamheten (p. 1), det ska finnas 

skäl att anta att den planerade rörelsen kommer att drivas enligt bestämmelserna i LBF och andra 

författningar som reglerar företagets verksamhet (p. 2), den som har eller kan förväntas komma att 

få ett kvalificerat innehav i företaget ska bedömas lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över 

ledningen av  ett  kreditinstitut  (p.  3),  och  den som ska  ingå  i  styrelsen  för  företaget  eller  vara 

verkställande direktör  i  det,  eller  vara ersättare  för någon av dem, ska ha tillräcklig insikt  och 

erfarenhet för att delta i ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt vara lämplig för en sådan 

uppgift (p. 4). Vidare anges i 3:2 2 st. LBF att det vid bedömningen av om en innehavare är lämplig  

enligt p. 3 dennes anseende och kapitalstyrka ska beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl  

att anta att innehavaren kommer att motverka att kreditinstitutets verksamhet drivs på ett sätt som 

är förenligt med kraven LBF och andra författningar som reglerar företagets verksamhet (2 st. p. 1), 

eller om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka risken för penningtvätt 

eller finansering av terrorism (2 st. p. 2). Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära 

förbindelser med någon annan, får  tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar  en effektiv 

tillsyn av företaget (4 st.).198

I de lagar som föregick LBF ställdes i princip samma fem krav för beviljande av tillstånd att driva  

bank eller kreditmarknadsföretag.199 Det gjordes en prövning av om verksamhetsföreskrifterna (t.ex. 

bolagsordningen)  var  förenlig  med  befintliga  författningar,  en  prövning  av  sundheten hos  den 

196Undantag från tillståndsplikten anges i 2:2 (bankrörelse) och 2:3 (finansieringsrörelse) LBF. Tillstånd behövs bl.a. 
inte för finanseringsrörelse som drivs av en bank (2:3 p. 1 LBF). I LBF har man utmönstrat begreppet oktroj som 
tidigare användes som benämning för banktillstånd. Se prop. 2002:03:139, s. 519.

1973:2 LBF är omfattande och innehållet har här redigerats för att lyfta fram och belysa beviskraven i bestämmelsen. 
198Innebörden av "nära förbindelser" framgår av 1:6 LBF, och innefattar bl.a. olika former av koncernförhållanden.
199Se t.ex. 9:3 bankrörelselagen (BRL) och 2:1 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet (LFV).
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planerade rörelsen, en prövning av lämpligheten hos de som skulle komma att ha ett kvalificerat 

innehav i institutet (ägarprövning), en prövning av om de som skulle komma att leda verksamheten 

var lämpliga för detta (ledningsprövning) och en prövning av nära förbindelser.200 Med införandet 

av LBF har tillståndskriterierna delvis givits en ny utformning. Så till exempel angavs i 9:3 st. 3 p. 1 

BRL att oktroj skulle beviljas om den planerade verksamheten kunde antas komma att uppfylla 

kraven för en sund bankverksamhet. I LBF har sundhetsbegreppet ersatts med krav på soliditet, 

riskhantering och genomlysning.201 Syftet är att 3:2 1 st. 2 p. LBF ska korrespondera med dessa 

krav genom att hänvisning görs till de bestämmelser i LBF och andra författningar som reglerar 

institutets verksamhet.202 Om det finns skäl att anta att rörelsen kommer drivas i enlighet med LBF 

och andra tillämpliga författningar är såldes villkoret i p. 2 uppfyllt. 

Vid sidan om detta förefaller de nya reglerna i hög grad överensstämma med tidigare lagstiftning. 203 

I förarbetena sägs om de flesta bestämmelser i 3:2 LBF att dessa helt eller "i sak" överensstämmer  

med gällande rätt.204 En ändring som dock gjorts är att beviskravet kan antas i tillståndskriterierna 

har ersatts med skäl att anta. Det förklaras inte varför så skett och det anges inte heller om det nya 

kravet innebär en materiell  ändring eller  om det är  fråga om en kosmetisk justering.  Den enda 

uttryckliga vägledning som ges om innebörden av kravet är följande uttalande: "Det bör framhållas 

att utgångspunkten för ägarprövningsreglerna är att inspektion skall ha skäl att anta att personen i 

fråga inte kommer att motverka att rörelsen drivs på ett sätt som är förenligt med lagen. Bristen  på  

uppgifter kommer alltså att gå ut över den som skall prövas och leda till att personen i fråga inte 

godkänns."205 I specialmotiveringen konstateras att "enligt motsvarande bestämmelse i gällande rätt 

sker en prövning av om ägarna kan antas inte motverka en sund utveckling av verksamheten."206 

Om man utgår ifrån att kan antas innebär en motbevisbörda är en möjlig tolkning av detta att skäl  

att  anta indikerar  ett  högre  krav  än  tidigare  därför  att  man  uttryckligen  anger  att  bristen  på 

200Se prop. 2002:03:139, s. 363 f. 
201Prop. 2002:03:139, s. 366. I förarbetena omtalas även ett krav på "god bankstandard", ett begrepp som myntades i  

Banklagskommitténs huvudbetänkande (se SOU 1998:160, s. 405 ff.) och som endast skulle gälla för banker. Detta 
krav finns inte i grundförfattningen (SFS 2004:297) och har av allt att döma bortfallit efter remisskritik.

202Prop. 2002:03:139, s. 366. Bestämmelserna med krav på soliditet, riskhantering och genomlysning som diskuterades 
ovan i avsnitt 5.1 är rambestämmelser som ges materiell utfyllnad genom andra författningar, t.ex. föreskrifter från 
FI. Se även prop. 2002:03:139, s. 529 ff.

203Av detta skäl torde även förarbetena till de äldre lagarna, i den mån dessa behandlar regler som överflyttats till LBF, 
och förutsatt att de inte gjorts inaktuella av senare lagstiftning, anses utgöra gällande rätt. Så till exempel har FI i 
KamR 4017-11 från 2012 citerat uttalanden om ledningsprövning i förarbetena till BRL (prop. 1989/90:116). Se 
även nedan fotnot 221.

204Se prop. 2002:03:139, s. 520 f.
205Prop. 2002:03:139, s. 368. Kursivering i original. Som kommer framgå av det följande har ägarprövningsreglerna 

förändrats sedan LBF infördes. Den specifika bestämmelse som avses med detta uttalande återfinns numera i 3:2 2 
st. 1 p. LBF.

206Prop. 2002:03:139, s. 521.
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uppgiften ska gå ut över sökanden. Det förefaller alltså inte vara FI:s ansvar att styrka att sökanden 

kommer  motverka  att  rörelsen  drivs  i  enlighet  med  LBF.  Som framgått  tidigare  i  detta  arbete 

innebär dock kan antas  och dess ekvivalenta lokutioner inte alltid en motbevisbörda.207 Dessutom 

riktar sig beviskravet synligen till FI (om inspektionen ser  skäl att anta ska man neka tillstånd), 

varför det är rimligt att man understryker att det är sökanden som har att styrka sin tillförlitlighet,  

och att det inte är myndighetens ansvar att ta fram graverande uppgifter. Med detta synsätt torde det  

därmed innebära ett lågt krav att endast avsaknaden av en uppgift gör att kravet är uppfyllt. Det är 

härvid intressant att jämföra med 7:12 LBF som föreskriver att ett kreditinstitut bara efter tillstånd 

av  FI  får  förvärva egendom om institutets  motprestation  motsvarar  mer än 25 procent  av dess 

kapitalbas.  Tillstånd ska inhämtas  före  förvärvet  (st.  1)  och  ska  ges  om det  inte  kan antas att 

förvärvet  leder  till  överträdelse  av LBF eller  andra  författningar  (st.  2).  I  förarbetena  sägs  om 

prövningen att FI "bör stå relativt fri i sin bedömning av tillståndsärenden. För att markera vilken 

nivå prövningen skall ha bör föreskrivas att tillstånd skall vägras om det är antagligt att förvärvet 

leder  till  att  bestämmelserna  överträds.  Om  det  kommer  fram  nya  omständigheter  eller  om 

förhållandena ändras utgör ett tillstånd inte hinder för ett ingripande mot banken på grund av delvis 

samma omständigheter som var uppe vid tillståndsprövningen."208 Här har man alltså klargjort att 

det låga kravet ska göra det enkelt för FI att gripa in. Detta tycks även vara tanken bakom skäl att  

anta i ägarprövningsreglerna.

Beviskravet  kan  antas används  i  andra  bestämmelser  i  lagen.  I  14  kap.  LBF  finns  särskilda 

bestämmelser om prövning av ägares lämplighet. Ett direkt eller  indirekt förvärv av aktier eller 

andelar i ett kreditinstitut, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat 

innehav, får ske bara efter tillstånd av FI (14:1 1 st.  LBF).209 Tillstånd ska ges om förvärvaren 

bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett kreditinstitut och det  kan 

antas att  det  tilltänkta förvärvet är  ekonomiskt sunt.  Hänsyn ska tas till  förvärvarens sannolika 

påverkan på verksamheten i kreditinstitutet (14:2 1 st. LBF). Utöver detta ska förvärvaren uppfylla 

samma krav som anges i 3:2 1 st.  4 p. och 2 st.  LBF (jfr 14:2 2 st.  LBF). I ursprungliga LBF 

innehöll 14:2 LBF samma kriterier som 3:2 LBF med avseende på ägarprövning och förvärvets 

överensstämmelse med gällande författningar. En lagändring 2009 införde kravet att förvärvet kan 

antas vara ekonomiskt sunt samtidigt som man tog bort skäl att anta från lämplighetskravet inom 

ramen för ägarprövningen. Motivet till  detta var att  anpassa svensk lagstiftning till  EU-direktiv 

207Se ovan avsnitt 3.2.2 om undersökningstillstånd.
208 Prop. 2002:03:139, s. 317.
209Detsamma gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 

eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier eller andelar, eller så att institutet blir dotterföretag 
(14:1 1 st. 1-2 p. LBF).
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(förvärvsdirektivet) med syfte att "skapa en fullt ut harmoniserad kriterielista."210 Enligt förarbetena 

fanns  det  i  direktivet  inte  stöd  för  att  behålla  uppdelningen  av  reglerna  för  ägarprövning  vid 

förvärv.211 Utformningen av de nya reglerna innebär att FI ges "en större frihet att i det enskilda  

fallet göra en bedömning av om tillstånd bör ges."212 Vid samma lagändring tog man även bort skäl  

att anta från lämplighetskravet för ägare i 3:2 LBF.213 Innebörden av detta är att ägarprövningen för 

tillståndsreglerna  är  densamma  som  för  förvärvsreglerna  med  undantag  för  att  den  initiala 

ägarprövningen inte innehåller kravet på en bedömning av om förvärvet kan antas vara ekonomiskt 

sunt.  I  förarbetena  har  man  inte  uppmärksammat  om  införandet  av  kan  antas  indikerar  en 

distinktion mot skäl att anta. Vidare anges i 14:6 1 st. 1 p. LBF att FI får besluta att den som har ett  

kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett kreditinstitut vid stämman inte får företräda fler 

aktier eller andelar än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat om innehavaren motverkar 

eller kan antas komma att motverka att kreditinstitutets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt 

med LBF och andra författningar som reglerar institutets verksamhet. Denna bestämmelse synes 

motsvara 3:2 2 st. 1 p. LBF och 14:2 1 st. 2 p. LBF men med ett lägre krav i  kan antas i stället för 

skäl  att  anta.  I  specialmotiveringen  förefaller  emellertid  kan  antas användas  för  att  beskriva 

sannolikheten som ska tillämpas både vid bedömningen av förvärvstillstånd och vid prövningen av 

aktieägare.214 Intrycket är att skäl att anta och kan antas används utan egentlig distinktion och med 

presumtionen att det sannolikhetsmått som gällt enligt tidigare lagstiftning (d.v.s.  kan antas) ska 

fortsätta gälla i LBF. Om detta är korrekt torde så även vara fallet för  skäl att anta  så som det 

används i 3:2 LBF.

Mot bakgrund av detta kan följande sägas om bestämmelserna i 3:2 LBF. Innebörden av p. 1 är i  

princip att innehållet i bolagsordningen etc. ska vara förenligt med gällande lagar, förordningar och 

föreskrifter.215 Som nämndes ovan innebär p. 2 en revidering av den sundhetsprövning som gjordes 

enligt tidigare lagstiftning. I förarbetena sägs att sundhetsbegreppet "omfattar i sin nya mening att 

210Prop. 2008:09:155, s. 86. Enligt den tidigare lydelsen av 14:2 1 st. 2. LBF krävdes för tillstånd att "det finns skäl att 
anta att den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i företaget...även i övrigt är lämplig att 
utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett kreditinstitut." Samma sak angavs i 3:2 1 st. 3 p. LBF.

211Förutom att skäl att anta föregick lämplighetskravet fanns även en särskild bestämmelse om att tillstånd inte fick 
ges om sökanden i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till 
allvarlig brottslighet. Se närmare nedan om ägarprövningsreglerna i 3:2 LBF.

212Numera sägs endast att den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i företaget ska 
bedömas lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett kreditinstitut. Märk dock att skäl att anta 
fortfarande är beviskravet för om personen inte kommer motverka att rörelsen drivs i förenlighet med LBF.

213I förarbetena till LBF och även vid 2009 års lagändring har man konstaterat att samma krav ska ställas vid den 
initiala ägarprövningen som vid senare förvärv. Prop. 2002:03:139, s. 389 och prop. 2008/09:155, s. 96. 

214Se prop. 2002:03:139, s. 520. Specialmotiveringen är gemensam för 14 kap. LBF men det sägs att "de nämnda 
ändringarna framgår av 2 och 6 §§." Det konstateras även att bestämmelserna överensstämmer med gällande rätt 
bortsett från att sundhetsbegreppet ersatts med hänvisning till gällande författningar.

215 Prop. 2002:03:139, s. 520.



47

såväl reglerna om soliditet och likviditet, riskhantering samt genomlysning som regeln om sundhet i 

övrigt iakttas."216 Även om sundhetbegreppet givits en ny utformning är avsikten fortfarande att en 

banks och ett kreditmarknadsföretags rörelse ska drivas på ett sätt som är sunt.217 I förarbetena till 

den lagstiftning som föregick LBF beskrevs sundhet i termer av att "organisation, arbetsmetoder 

och beslut baseras på noggranna och tillräckligt långsiktiga bedömningar", att instituten ser till att 

deras "exponering gentemot olika typer av risker ligger inom rimliga gränser" och att de risker som 

instituten utsätter sig för ska kunna bäras utan att instituten "äventyrar sitt kapital" eller på annat sätt 

skadar de som är beroende av dess verksamhet. Slutligen pekades på att det i kravet på en sund 

verksamhet ligger ett krav på att ta skälig hänsyn till kundernas, och då främst konsumenternas, 

intressen.218 De slutsatser som man torde kunna dra av detta är dels att sundhetsbegreppet i dess nya 

utformning innebär en precisering av dessa krav (genom bestämmelserna i 6:1-4 LBF),  dels att 

beviskravet i p. 2 syftar till att en allmän sundhetsbedömning fortfarande ska göras inom ramen för 

tillståndsprövningen (eftersom hänvisningen till tillämpliga bestämmelser i praktiken får till följd 

att samtliga aspekter av sundhetsbegreppet tas i beaktande). Enligt FI innebär 6:4 LBF att en av 

aspekterna  som myndigheten  ska  bedöma vid  tillståndsprövningen  är  om det  kan  antas  att  en 

planerad rörelse kommer uppfylla kraven på sundhet.219 

Ett  intressant mål  är  KamR 1831-13. Bolaget RF hade ansökt om tillstånd hos FI för att  driva 

finansieringsrörelse  och  fått  avslag  med  motiveringen  att  det  inte  fanns  skäl  att  anta  att 

"verksamheten som helhet"  skulle  komma att  drivas  i  enlighet  med LBF.220 Beslutet  grundades 

huvudsakligen på att det enligt FI fanns brister i  de delar av bolagets ansökan som behandlade 

bolagets  interna  riskhantering.  Bolaget  anförde  att  bevisbördan  i  målet  vilade  på  inspektionen 

eftersom bolagets ansökan "uppfyller de formella kriterier som uppställs i EU:s direktiv och svensk 

lag." Dessutom hade FI enligt bolaget vägrat att skriftligen ge information om hur rutinerna skulle 

inrättas för att uppfylla kraven. FörvR:n konstaterade att det "enligt förvaltningsrättsliga principer" 

är  den  som  ansöker  om  en  förmån,  tillstånd  eller  motsvarande  som  har  bevisbördan  för  att  

förutsättningarna för att beviljas detta är uppfyllt. Eftersom bolaget enligt domstolen inte "på ett 

tillfredsställande  sätt  har  visat"  hur  det  skulle  hantera  risker  i  verksamheten  avslog  man 

överklagandet. Domen fastställdes av KamR:n. Med hänsyn till detta borde skäl att anta i p. 2 inte 

216 Prop. 2002:03:139, s. 366. Detta synes vara en hänvisning till 6:1-4 LBF.
217 Prop. 2002:03:139, s. 280.
218Prop. 2002:03:139, s. 281 f.
219FI Dnr 12-12188, "Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena", remissvar till 

Finansdepartementet, 2012-12-17. Även detta verkar antyda att kan antas inte är distinkt från skäl att anta.
220Det nämns inte i domen att det är 3:2 1 st. 2 p. LBF som tillämpas, men detta torde framgå av att beslutet beskrivs 

på detta sätt av myndigheten.
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kunna betraktas  som en motbevisbörda,  då  det  inte ankommer  på  myndigheten  att  lägga  fram 

bevisning till stöd för att tillståndsvillkoret inte är uppfyllt.  

För ägarprövningsreglerna (st. 1 p. 3 och st. 2 p. 1-2) gäller som en naturlig utgångspunkt att dessa 

ska vara så effektiva att personer som är olämpliga att ha inflytande över ett instituts verksamhet så 

långt möjligt förhindras ha ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett sådant företag.221 

Enligt st. 2. p. 1 ska det vid prövningen finnas skäl att anta  att personen i fråga inte kommer att 

motverka att rörelsen drivs på ett sätt som är förenligt med lagen.222 Bristen på uppgiften ska gå ut 

över  den  som  ska  prövas  och  leda  till  att  personen  inte  godkänns.223 Innebörden  av 

lämplighetskravet i st. 1 p. 3, som avser personliga förhållanden, är i huvudsak att en större ägare 

ska vara ansvarskännande och visa gott omdöme.224 I st. 2 fanns tidigare en regel med innebörden 

att tillstånd inte fick beviljas om någon som i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i 

näringsverksamhet  eller  andra  ekonomiska  angelägenheter  eller  gjort  sig  skyldig  till  allvarlig 

brottslighet hade eller  kunde förväntas komma att  få ett  kvalificerat  innehav i  företaget.  Denna 

bestämmelse togs bort vid 2009 års ändring, men i bedömningen av ägarens "anseende" enligt st. 2 

ska tidigare misskötsamhet fortfarande ingå, liksom en bedömning av laglydighet, erfarenhet och 

omdöme  i  övrigt.225 I  fråga  om kapitalstyrka  bör  prövningen  främst  avse  ägarens  förmåga  att 

finansiera bildandet och, i tillämpliga fall, att upprätthålla eller verka för en finansiellt sund struktur  

i det företag som bildandet gäller. I samband med prövningen bör särskild hänsyn tas till vilken typ 

av  verksamhet  som bedrivs  eller  kommer  att  bedrivas  av  det  företag  som bildandet  gäller.226 I 

enlighet med st. 2 p. 2 ska också beaktas om det finns skäl att anta att innehavet har samband med 

penningtvätt  eller  terrorism.  Som exempel  på att  riskerna  för  penningtvätt  eller  finansiering av 

terroristbrott ökar kan nämnas att det finns risk för att ägaren genom sitt innehav kan komma att  

utöva inflytande över kreditinstitutet  för att  det ska medverka till  sådan brottslighet.  Det  måste 

således vara fråga om att riskerna ökar i ett konkret avseende.227

221Prop. 1995/96:173, s. 68. Detta uttalande gjordes vid en översyn av finanslagstiftningen och torde (liksom nedan 
citerade uttalanden från detta förarbete) alltjämt utgöra gällande rätt. Jfr med uttalandet vid införandet av LBF att 
"det saknas anledning att göra några genomgripande ändringar av ägarprövningsreglerna." Prop. 2002:03:139, s. 
391. Märk även att uttalandet ursprungligen tog sikte på banker men att det senare ansetts tillämpligt på 
kreditinstitut i allmänhet, se prop. 2002:03:139, s. 389.

222När det gäller juridiska personer avser ägarprövningen dess fysiska ställföreträdare, se prop. 1995/96:173, s. 71.
223Prop. 2002:03:139, s. 368. Se även uttalandet i prop. 1995/96:173, s. 71, att "ovisshet som råder om en presumtiv 

ägare i något hänseende av betydelse skall beaktas till hans nackdel. Ovissheten måste emellertid avse ett 
förhållande av sådant slag, att det inte är möjligt att göra ett tillräckligt säkert antagande huruvida den ifrågavarande 
personen kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i banken."

224Prop. 1995/96:173, s. 71 och prop. 2002:03:139, s. 364.
225Se prop. 2008/09:155, s. 87 om motsvarande regel i 14:2 LBF. Den borttagna bestämmelsen ingår alltjämt i 

aktieägarprövningen (14:6 1 st. 2 p. LBF). 
226Se prop. 2008/09:155, s. 133.
227Se prop. 2008/09:155, s. 134.
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Vad avser ledningsprövningsreglerna i st. 1 p. 4 bör de som ingår i ledningen ha de kvalifikationer 

som fordras för att driva rörelsen på ett korrekt sätt.228 Det finns därför anledning att ställa strängare 

krav beträffande lämpligheten när det gäller den som ingår i ledningen för ett institut än då fråga är  

om den som avser att  förvärva eller  redan äger  ett  kvalificerat  innehav.229 Av dem som ingår  i 

ledningen för ett institut bör fordras ett tillräckligt kunnande på området eller i vart fall förmåga att 

skaffa  sig  sådan kunskap.  Viss  erfarenhet  från  näringsverksamhet  eller  något  annat  område av 

betydelse för uppgiften bör också förutsättas. Vidare bör den som ingår i ledningen ha de personliga 

egenskaper i fråga om omdömesgillhet som uppgiften kräver.230 

Som framgår är det lagstiftarens avsikt att högre krav ska ställas på ledningen än på ägarna av ett 

kreditinstitut.  FI har  i  KamR 4017-11 anfört  att  lämpligheten för en person som prövas för en 

styrelseplats ska vara klarlagd och att det är personen, alternativt bolaget, som har bevisbördan.231 

Domstolen synes godta åtminstone påståendet om bevisbördan och nämner att det "av allmänna 

förvaltningsrättsliga principer följer att det är den som vill åtnjuta en förmån som har bevisbördan 

för att förutsättningarna för förmånen är uppfyllda."232 Dessutom hänvisar man till ett uttalande i 

förarbetena att "inspektionen, för att kunna bedöma insikter, erfarenhet och lämplighet, förmodligen 

behöver presenteras ett tillförligt underlag."233 I målet ansågs personen ha uppfyllt sin bevisbörda 

bl.a. genom att fylla i ett formulär från FI. Det föll därför på myndigheten att visa stöd för sin 

ståndpunkt, vilket man enligt KamR inte hade gjort eftersom man inte hade angivit konkret varför 

personen var olämplig.234

5.2.2     Utländska företag

I 4 kap. LBF finns tillståndsregler för utländska företag verksamma i Sverige. 4:1-3 LBF innehåller 

regler för kreditinstitut hemmahörande inom EES, och dessa saknar helt beviskrav. Principen är att 

228De som omfattas av ledningsprövningen är styrelseledamot och verkställande direktör samt ersättare för dessa, d.v.s. 
suppleant för styrelseledamot samt vice verkställande direktör eller, i förekommande fall, ställföreträdare för denne. 
Prop. 2002:03:139, s. 367.

229Prop. 1995/96:173, s. 85.  
230Prop. 1995/96:173, s. 85.  
231Målet avser ledningsprövning enligt 2:1 1 st. 4 p. lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Denna bestämmelse är 

identisk med 3:2 1 st. 4 p. LBF varför domslutet torde kunna läggas till grund för en diskussion om den senare 
regeln. KamR:ns dom har överklagats till HFD som har beviljat prövningstillstånd, men dom har i skrivande stund 
inte meddelats.

232Jfr med domskälen i KamR 1831-13 ovan.
233Prop. 2002:03:139, s. 367.
234FI hade åberopat ett beslut om återkallelse av tillstånd för moderbolaget till det bolag där personen hade fått  

styrelseplats. KamR menade att det inte räckte att hänvisa till återkallelsebeslutet och de brister som däri anförts 
angående moderbolagets verksamhet, och att "nödvändiga krav på rättssäkerhet och transparens" fordrar "en hög 
grad av precisering av de belastande omständigheterna för den enskilde."
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ett utländskt företag som hör hemma inom EES och där driver finansieringsrörelse utan närmare 

prövning får starta en svensk filial eller tillhandahålla tjänster i Sverige, förutsatt att FI förses med 

vissa uppgifter om verksamheten. Bakgrunden till detta summariska förfarande är EU-regler om 

harmonisering på finansområdet.235 I 4:4 1 st. 2 p. LBF anges emellertid att ett  annat  utländskt 

kreditinstitut  än  sådant  som  anges  i  4:1  LBF  får  ges  tillstånd  att  driva  bankrörelse  eller 

finansieringsrörelse från filial i Sverige om det finns skäl att anta att den planerade verksamheten 

kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i 3:2-7 LBF. 236 Med det senare 

avses alltså tillståndsförutsättningarna för svenska företag, samt kompletterande bestämmelser om 

bolagsordningens godkännande (3:3-4 LBF) och startkapital för olika typer av verksamheter (3:5-7 

LBF).237 Det anmärkningsvärda med detta är att skäl att anta här ges karaktären av en övergripande 

bedömningsgrund för samtliga tillståndsförutsättningar. Om sökanden lägger fram tillräckligt stark 

bevisning för att det ska finnas  skäl att anta  att rörelsen kommer drivas i enlighet med LBF, att 

ledningen är lämplig och erfaren,  etc.,  ska tillstånd beviljas.  I specialmotiveringen till  4:4 LBF 

antyds också en sådan bedömning, i så måtto att där sägs att "detta är avsett att ha samma innebörd 

som i gällande rätt, i vilken det sägs att det skall finnas skäl att anta att den planerade verksamheten 

kommer  att  drivas  på  ett  sunt  sätt."238 Med  "gällande  rätt"  förefaller  man  här  peka  på 

sundhetsbegreppet  så  som  det  användes  i  9:3  BRL  och  2:1  LFV.239 Dock  förekommer  inte 

lokutionen skäl att anta i dessa regler utan som nämndes ovan var beviskravet kan antas.240 Oaktat 

detta  synes  man säga att  det  för tillståndets  beviljande krävs att  verksamheten är sund, och att 

beviskravet för denna prövning är skäl att anta.

Även om det inte är en orimlig slutsats att skäl att anta skulle vara beviskravet för hela prövningen 

torde detta vara en oavsiktlig insinuation från lagstiftarens sida. Förvisso kan man tänka sig att  

lagstiftaren genom att ställa ett konsekvent och lågt krav vill göra det enklare för utländska företag 

att beviljas tillstånd. Men med hänsyn till systemskyddsintresset (och i avsaknad av en uttrycklig 

förklaring om motsatsen) framstår det som drastiskt att utgå ifrån något annat än att det rör sig om 

en lagteknisk lösning, som möjligen är att anse som mindre genomtänkt. Utgångspunkten bör därför 

vara att beviskraven för utländska företag som omfattas av bestämmelsen i 4:4 LBF är desamma 

235Se prop. 2002:03:139, s. 189.
236De övriga rekvisiten i 4:4 1 st. LBF är att verksamheten står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i 

hemlandet som även gett sitt godkännande till etableringen i Sverige (p. 1) och att insättningar hos filialen omfattas 
av svensk eller utländsk insättningsgaranti (p. 3). 

237För tydlighetens skull bör understrykas att bestämmelserna i 3:3-7 LBF är tillämpliga även på svenska företag.
238Prop. 2002:03:139, s. 526. 
239Enligt 2:1 1 st. 1 p. LFV krävdes för tillstånd att driva finansieringsverksamhet att den planerade rörelsen kunde 

antas komma att uppfylla kraven på en sund verksamhet. Se ovan för motsvarande bestämmelse i 9:3 3 st. 1 p. BRL.
240Detta torde i och för sig ge stöd åt slutsatsen ovan att skäl att anta endast är en omformulering av den äldre 

lokutionen och inte en materiell ändring.
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som för svenska företag. 

I 5:5 LBF finns motsvarande bestämmelse för svenska företag som vill etablera filial utanför EES. 

Tillstånd ska ges om det finns  skäl att anta att den planerade rörelsen kommer att drivas enligt 

bestämmelserna i LBF och andra författningar som reglerar institutets verksamhet. Detta torde vara 

samma prövning som görs enligt 3:2 1 st. 2 p. LBF.

5.3     Diskussion

Av  de  målkategorier  jag  undersökt  i  detta  arbete  är  finansmålen  de  mest  svåranalyserade  ur 

rättsvetenskaplig  synvinkel.  Huvudskälet  till  detta  är  att  den  undersökta  måltypen  innehåller 

lokutioner som ger intryck av att  vara beviskrav men som inte tycks ges en sådan innebörd av 

lagstiftaren. Som diskuterats i kapitel 2 är ett beviskrav i princip ett uttryck för ett bevisvärde, som i  

och för sig har en språklig form för att möjliggöra en uppskattning av bevisningens styrka som inte 

behöver vara procentuellt exakt. Denna vaghet hos lokutionen innebär inte att tillämparen är fri att  

göra en skönsmässig bedömning, d.v.s. att besluta om framlagd bevisning är tillräcklig med hänsyn 

till  lämpligheten  av  rättsföljden  i  det  enskilda  fallet.  Om bevisningen  är  tillräckligt  stark  ska 

rättsföljden inträda, oberoende av om det kan anses olämpligt att exempelvis en viss person beviljas 

ett tillstånd. 

Diesen  anser  emellertid  att  beviskrav  inom  förvaltningsrätten  är  förenade  med  just  en  sådan 

lämplighetsavvägning. Han menar att "dessa normer inte alls [kan] jämföras med de beviskrav som 

uppställs  i  allmän  domstol.  Vad  som  prövas  gentemot  normen  är  nämligen  inte  endast 

bevisförhållanden utan även frågor om lämplighet och rimlighet, där andra avvägningar än parts 

förmåga att uppfylla sin bevisbörda [...] spelar in."241 Enligt mitt förmenande ger tillståndsreglerna i 

LBF stöd för denna uppfattning. Om man ser till 3:2 har  skäl att anta valts för att indikera det 

sannolikhetsmått som ska tillämpas för sundhetsprövningen och fram till relativt nyligen även för 

ägarprövningen.242 Som framkommit  är  skäl  att  anta troligen en omformulering av det  tidigare 

beviskravet kan antas. Denna lokution borde därför indikera ett lågt beviskrav, och möjligen även 

en  motbevisbörda  för  myndigheten.  Förarbeten  och  tillgänglig  rättspraxis  pekar  dock  mot  en 

bevisbörda för sökanden, i vart fall för centrala inslag som sundhetsprövning, ägarprövning och 

ledningsprövning.  Dessutom förefaller  beviljande  av  tillstånd i  allmänhet  vara  nära  kopplat  till 

frågor om lämplighet. I lag och förarbeten beskrivs prövningsreglerna i termer som leder tankarna 

241Diesen, s. 95. 
242Med sundhetsprövning avser jag den prövning som görs enligt i 3:2 1 st. 2 p. LBF.  



52

till  en  skönsmässig  värdering,  t.ex.  "anseende",  "ansvarskännande",  "omdömesgillhet",  etc.  Det 

kanske mest framträdande begreppet är  sundhet,  som i och för sig har givits en mer preciserad 

innebörd  i  LBF  än  vad  som  tidigare  var  fallet  (med  krav  på  soliditet,  riskhantering  och 

genomlysning).  Dock  verkar  sundhetsprövningen  fortfarande  vara  förenad  med  avvägningar  av 

lämplighetskaraktär,  t.ex.  om bolagets  egna  kapital  är  tillräckligt  för  att  det  inte  ska  äventyra 

verksamheten och rörelsen därmed kan anses uppfylla soliditetskravet. En sådan bedömning kan 

tänkas beroende av vilket förtroende man hyser för ägarna, och om ledningen kan antas komma att  

driva rörelsen  på ett  sätt  som är  kompetent  med hänsyn till  de ekonomiska förutsättningarna i 

bolaget.243 Det kan alltså vara svårt att skilja de olika inslagen i tillståndsprövningen från varandra, 

och den slutliga bedömningen kommer därför bli (som antyds i 4:4) en helhetsbedömning av om 

verksamheten är att betrakta som sund.

Om man för argumentationens skull  utgår  ifrån att  tillståndsprövningen enligt 3:2 innefattar  en 

generell lämplighetsbedömning är det inte svårt att se varför så skulle vara fallet. I förarbetena läggs 

ett  stort  fokus  på  de  betydande  samhällsrisker  som  är  förenade  med  bank-  och 

finansieringsverksamhet, och på de interna  risker  som måste  hanteras  av kreditinstituten i  dess 

löpande verksamhet. Det finns med andra ord en stor medvetenhet hos lagstiftaren om farorna med 

ett  bräckligt kreditväsende,  och ett  förfelat  banktillstånd kan få mycket allvarliga konsekvenser. 

Man kan därför tänka sig att frågor om lämplighet för denna måltyp har större betydelse jämfört 

med motsvarande måltyp på andra förvaltningsrättsliga områden. Detta gör det svårt att bedöma om 

skäl  att  anta indikerar  ett  lågt  bevisvärde  eller  om  det  i  själva  verket  är  så  att  den 

lämplighetsbedömning som sker inom ramen för beviskravet innebär att det inte går att gradera 

denna lokution på en bevisvärdesskala. Även om skäl att anta ser ut att vara ett lågt krav är kanske 

inte avsikten att det ska vara relativt enkelt att beviljas tillstånd för att driva en bank.244 

Eftersom underlaget i rättspraxis är mycket sparsamt är det emellertid svårt att dra några egentliga 

slutsatser om den praktiska tillämpningen av 3:2. I en tillämpningssituation kan en domstol välja att 

läsa beviskraven snävt eller att ge dem en mer extensiv tolkning.245 Även om lämplighetsfrågor 

243I specialmotiveringen till 6:1 LBF konstateras att det övergripande ansvaret för att regeln följs vilar på styrelsen. 
Prop. 2002:03:139, s. 530. 

244Att man inte fäster särskild stor vikt vid lokutionerna kanske även förklarar varför man byter formulering från kan 
antas till skäl att anta utan motivering, och varför båda dessa lokutioner figurerar i lagen utan att det förefaller 
finnas någon klar distinktion mellan dem. Se ovan avsnitt 5.2.1. 

245Om en domstol inom ramen för sundhetsprövningen tolkade soliditetskravet så att ett företag endast hade att styrka 
ett buffertkapital som var rimligt med hänsyn till vad ett "genomsnittsföretag" av den i målet representerade typen 
kunde anses behöva för att vara solitt skulle jag betrakta detta som en snäv tolkning. Så skulle man kunna resonera 
med stöd av proportionalitetsprincipen i 6:4 a LBF. Om man däremot – kanske i enlighet med FI:s ståndpunkt i 
målet – förklarade att sundhet inte kan anses föreligga därför att ägarna/ledningen inte är kapabla att driva ett företag 
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verkar  vara  viktiga  för  tillståndsprövningen  är  det  inte  säkert  att  detta  får  genomslag  i 

rättstillämpningen. För att kunna föra en diskussion om de intressen som ligger bakom 3:2 är det 

därför rimligt att  utgå ifrån att  skäl att  anta är  ett  lågt krav,  med reservation för att  frågor om 

lämplighet kan ha betydelse för kravets tillämpning. 

Som diskuteras i förarbetena är huvudintresset bakom finanslagstiftningen att främja ett stabilt och 

effektivt  ekonomiskt  system med gott  konsumentskydd.  Mot bakgrund av detta  kan det  tyckas 

märkligt att att kraven för beviljande av tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse är lågt 

ställda. Om syftet är att skydda marknaden mot aktörer som motverkar stabilitet och effektivitet 

borde man tvärtom förvänta sig relativt höga beviskrav.246 Eftersom låga krav har ställts såväl i LBF 

som i dess föregångare torde det emellertid finnas självständiga motiv för detta. Ett sådant skulle 

kunna  vara  att  man  vill  uppmuntra  till  konkurrens  inom  den  finansiella  sektorn.247 Om  fler 

kreditinstitut  etablerar  sig  på  marknaden  kan  detta  antas  leda  till  lägre  priser  och  ett  bättre 

produktutbud för konsumenterna. Det finns med andra ord ett samhälleligt näringsintresse bakom 

kraven,  vilket  ter  sig  rimligt  med  tanke  på  att  finansiell  verksamhet  syftar  till  att  främja  den 

ekonomiska utvecklingen i samhället. 

En invändning som kan riktas mot detta är att LBF i grunden är en form av skyddslagstiftning som 

syftar  till  att  kringskära  finansväsendet  och  därigenom  förhindra  att  det  utvecklas  på  ett 

samhällsfarligt sätt.  Med detta synsätt  kan främjande av konkurrens knappast betraktas  som ett 

självändamål. Men om man utgår ifrån att prövningen innefattar en lämplighetsbedömning är det 

inte otänkbart att lagstiftaren sett en möjlighet att kombinera det samhällsskyddande inslaget med 

en  relativt  generös  tillståndsgivning.  Dessutom  innebär  skäl  att  anta  som  det  används  i 

ägarprövningsreglerna  att  tillstånd  kan  nekas  om  det  saknas  uppgifter  som  styrker  sökandens 

lämplighet.  FI  har  även  långtgående  möjligheter  att  ingripa  mot  aktörer  som  åsidosatt  sina 

skyldigheter  enligt  lagen.248 Sanktionsreglerna  kan  tänkas  vara  ytterligare  ett  sätt  att  balansera 

behovet  av  en  säker  marknad  med  en  ambition  att  främja  effektiv  konkurrens.  I  avsaknad  av 

entydiga förarbetsuttalanden (särskilt i anslutning till beviskraven) är det emellertid svårt att dra 

med sådan höjd på buffertkapitalet skulle detta enligt min mening utgöra en extensiv tolkning, eftersom man vävt in 
lämplighetsfrågor i bedömningen av beviskravets uppfyllande.

246Det vägande intresset bakom kraven hade i så fall kunnat antas vara ett materiellt riktigt avgörande.
247I förarbetena konstateras inledningsvis att "lagstiftningen bör ge så vida ramar att den uppmuntrar till konkurrens 

med olika tekniska lösningar och produktutbud. Dessutom bör regelverket ge bästa möjliga förutsättningar för 
konkurrens mellan olika aktörer på de finansiella marknaderna." Prop. 2002:03:139, s. 155.

248FI kan utfärda föreläggande om att rörelsen ska begränsas i något avseende, att riskerna i rörelsen ska minskas eller 
att någon annan åtgärd ska vidtas, förbjuda verkställande av rörelsebeslut, meddela anmärkning eller varning och 
besluta om återkallelse av tillståndet (15:1 2 st. LBF). Man kan även ålägga straffavgift (15:7-9 LBF). 
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några definitiva slutsatser. 

Något  bör  även  sägas  om  avsaknaden  av  beviskrav  för  delar  av  tillståndsprövningen.  Efter 

borttagandet  av  skäl  att  anta för  lämplighetskravet  i  ägarprövningen  saknas  beviskrav  för 

lämplighetsbedömningen av både ägarna och ledningen. Det ges alltså inte i lagen någon uttrycklig 

vägledning om hur stark bevisning som krävs för att lämplighet ska anses styrkt. FI:s uppfattning 

om att lämplighet ska vara  klarlagd  har stöd i förarbetena i den mån att lagstiftaren velat ställa 

högre krav på ledningen än på ägarna. Ett annat sätt att se på vad som sägs i förarbetena är att högre 

krav förvisso ska ställas på ledningen men att beviskravet för denna lämplighet inte ska vara högre 

än för andra delar prövningen. Så kan man tolka utformningen av 4:4.249 En annan förklaring är att 

avsikten är densamma som påtalades vid 2009 år lagändring av ägarprövningsreglerna, nämligen att 

myndigheten ska ges större frihet i bedömningen av lämplighet. Som målet i KamR visar innebär 

dock en tvist att domstolarna konfronteras med beviskravsfrågor även i de fall beviskrav saknas. 

Problemet för intressebedömningen är att om man utgår ifrån att kravet för ledningsprövningen är 

klarlagt innebär detta att kravet för prövningen i dess helhet borde bli högre eftersom tillstånd inte  

kan beviljas om inte det höga ledningskravet är uppfyllt.250 I avsaknad av klargörande rättspraxis 

anser jag dock, i enlighet med det förgående, att man bör utgå ifrån ett lågt krav men med beaktande 

av den särskilda roll lämplighet verkar spela för prövningen.

6     Komparativ analys

Som diskuterats i kapitel 2 är syftet med denna avslutande analys att jämföra beviskraven i de valda 

målkategorierna  för  att  påvisa  eventuella  inkonsekvenser  mellan  kategorierna.251 Underlaget  för 

komparationen är de beviskrav som redovisats och den intressediskussion som förts om kraven i 

respektive kategori.252 

Med hänsyn till  vad som framkommit i  intressediskussionerna vill  jag inleda detta kapitel  med 

några reflektioner över hur man kan gå tillväga för att fastställa huvudintresset bakom ett beviskrav. 

Detta torde nämligen vara en förutsättning för att jämföra krav mellan olika kategorier. Efter detta 

följer en komparativ analys av kraven uppdelad efter kravens huvudintressen. Kapitlet avslutas med 

några sammanfattande synpunkter.

249Se ovan avsnitt 5.2.2.
250Jfr nedan avsnitt 6.2.1.
251Se ovan avsnitt 2.2.2.
252Se ovan avsnitt 3.3, 4.3 och 5.3.
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6.1     Beviskravets huvudintresse

När man diskuterar intressen bakom beviskrav är det ibland svårt att renodla ett enskilt intresse 

bakom ett visst krav. Av de krav jag analyserat i detta arbete finns det många fall där man kan utläsa 

åtminstone  två  bakomliggande  intressen.  Så  till  exempel  krävs  för  beviljande  av 

undersökningstillstånd för olja, gas eller diamant att sökanden visar  sig lämplig att bedriva sådan 

undersökning (2:2 3 st. MinL). Det primära intresset bakom kravet är ett säkerhetsintresse, i vart 

fall för olja och gas, men det är även ett samhällsekonomiskt näringsintresse eftersom ett kompetent 

utförande är en förutsättning för att  prospekteringen ska ge resultat.  Om man accepterar  att  ett 

beviskrav är  ett  amalgam av flera  intressen blir  det  svårare att  jämföra kravet  med andra krav 

eftersom man  i  princip  måste  hitta  ett  krav  att  jämföra  med  som har  samma kombination  av 

bakomliggande intressen.253 

För att  göra en komparativ analys av så många krav som möjligt är  det därför meningsfullt att 

försöka fastställa ett huvudintresse bakom varje krav. Enligt min mening kan man göra detta på två 

sätt. Ett sätt är att man söker slutpunkten på en intressekontinuitet bakom kravet, d.v.s. det intresse 

som  kravet  i  slutänden  har  till  syfte  att  främja.  I  fallet  med  undersökningstillståndet  är 

säkerhetsintresset ett led i att man vill uppnå framgångsrik prospektering och det slutliga intresset är 

därför  det  samhälleliga  näringsintresset.  Det  andra  sättet  fastställer  som huvudintresse  kravets 

intressepremiss, d.v.s. det intresse som är en förutsättning för att övriga intressen bakom kravet ska 

kunna  realiseras.254 Med  detta  synsätt  är  det  tvärtom  säkerhetsintresset  som  är  huvudintresse 

eftersom  de  tekniska  och  ekonomiska  resurser  som  möjliggör  säker  prospektering  är  en 

förutsättning för att prospekteringen ska bli framgångsrik.

Eftersom syftet med att fastställa ett huvudintresse i detta sammanhang är att främja en komparativ 

analys  bör  man  utgå  ifrån  det  intresse  som  är  avgörande  för  höjden  på  kravet.  För 

undersökningstillståndet är detta säkerhetsintresset eftersom kravet visar har valts för att garantera 

ett säkert utförande. När man sedan jämför kravet med andra krav är det höjden på kravet som 

tillåter att man drar slutsatser om valet av krav mellan olika kategorier. Så till exempel kan man 

jämföra visar i 2:2 3 st. MinL med synnerliga skäl i 3:11 3 st. LEK och konstatera att valet av krav 

253Man kan dessutom argumentera för att ett krav med flera intressen svårligen går att jämföra med andra krav 
överhuvudtaget, därför att ”proportionerna” av dessa skilda intressen kan vara olika för olika krav. 

254Kontroll av förvaltningen torde vara ett konstant intresse och en direkt konsekvens av höjden på beviskravet. I 
princip kommer höga beviskrav leda till fler avslagsbeslut och teoretiskt sett tilll fler överklaganden. Man kan alltså 
inte tala om att det kontrollerande intresset påverkas av ett annat intresse. Se även ovan avsnitt 3.3 om det 
kontrollerande intresset i gruvmål.
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synes konsekvent eftersom det är fråga om två beviskrav med snarlik höjd och med ett gemensamt 

bakomliggande intresse.255 

I  betraktandet  av  samtliga  beviskrav  som  har  analyserats  i  detta  arbete  kan  jag  urskilja  fyra 

huvudintressen:  ett  samhällsekonomiskt  näringsintresse,  ett  intresse  av  en  samhällsekonomisk 

avvägning, ett säkerhetsintresse och ett intresse av ett materiellt riktigt avgörande. I det följande 

kommer beviskraven därför att redovisas och jämföras under dessa rubriker. 

6.2     Komparativ analys efter huvudintresse

6.2.1     Samhällsekonomiskt näringsintresse

Om huvudintresset bakom beviskravet är främjande av näringsverksamhet som kommer samhället 

till  del  är  detta  ett  samhällsekonomiskt  näringsintresse.  I  samtliga  målkategorier  finns 

tillståndsregler med detta huvudintresse.

De regler det är fråga om är undersökningstillstånd (2:2 1-3 st. MinL), tillstånd för användning av 

radiosändare (3:6 p. 1-6 LEK) och tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3:2, 4:4 och 

5:5 LBF). För att beviljas undersökningstillstånd är beviskraven anledning anta och kan antas, för 

användning  av  radiosändare  kan  antas  och  för  bank-  och  finansieringsrörelse  skäl  att  anta. 

Eftersom kraven är  konsekvent  låga tyder  detta  på att  de är  motiverade.  Notabelt  är  att  man i 

samtliga  lagar  inkluderar  beviskrav  riktade  till  myndigheten  i  tillståndsprövningen.  Med  detta 

menar  jag  att  kravet  avser  att  få  myndigheten  att  uppmärksamma  något  särskilt  eller  beakta 

förekomsten av särfall i prövningen av tillståndsansökningar.256 Enligt 2:2 2 st. MinL ska tillstånd 

255Se närmare nedan avsnitt 6.2.3 om dessa beviskrav.
256Beviskraven i 3:6 LEK kan alla sägas vara riktade till myndigheten i den mening att beviljande presumeras och att 

det är PTS som har att ta ställning till om hinder för tillstånd föreligger i något avseende. Men om 3:6 p. 6 LEK 

Beviskrav Regel Syfte

kan antas 2:1 MinL rätt till undersökningstillstånd; områdets storlek

anledning anta 2:2 1 st. MinL rätt till undersökningstillstånd; områdets fruktbarhet

uppenbarligen 2:2 2 st. MinL hinder mot beviljande av undersökningstillstånd

kan antas 3:6 p. 1 LEK risk för skadlig störning

kan antas förarbete till 3:6 p. 2 LEK behov av frekvensutrymmet för framtida mer samhällsnyttig användning

kan antas 3:6 p. 3 LEK risk för användning som hindrar den fria åsiktsbildningen

kan antas 3:6 p. 5 LEK risk för användning som inkräktar på försvarets/polisens behov

skälig anledning att anta 3:6 p. 6 LEK särskild villkorsprövning för användning av radiosändare

skäl att anta 3:2 1 st. 2 p. LBF sundhetsprövning

skäl att anta 4:4 1 st. 2 p. LBF rätt för utländskt företag att etablera filial i Sverige

skäl att anta 5:5 LBF rätt för svenskt företag att etablera filial utomlands
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inte beviljas om sökanden  uppenbarligen  saknar avsikt att bedriva ändamålsenlig undersökning. 

Kravet är högt därför att det ska vara fråga om flagrant olämplighet för att tillstånd ska nekas. Enligt 

3:2 2 st. 1-2 p. LBF ska FI inom ramen för ägarprövningen beakta om det finns  skäl att anta  att 

innehavaren kommer att motverka att rörelsen drivs i förenlighet med LBF och andra tillämpliga 

författningar eller om innehavet har samband med eller kan öka risken för brottslighet. Här har man 

i stället valt en låg tröskel för myndigheten att kunna neka tillstånd. Dessa regler torde i och för sig 

innebära att kravhöjden på prövningen i dess helhet påverkas (nedåt för undersökningstillståndet, 

uppåt för att driva bank- eller finansieringsrörelse). Däremot påverkas inte valet av beviskrav för 

prövningarna i övrigt som alltså synes konsekvent mellan kategorierna. Ett speciellt fall är 3:6 p. 6 

LEK  som  tar  sikte  på  en  mer  avgränsad  situation  än  de  nämnda  reglerna,  d.v.s.  tidigare 

radioanvändning  i  strid  med  tillståndsvillkoren.  Även  i  det  fall  denna  regel  tillämpas  kommer 

kravhöjden för prövningen att öka.

I detta sammanhang är det även intressant att peka på 3:23 1 st. 2 p. LEK som föreskriver en låg 

tröskel för myndigheten att kunna neka konkurrenshämmande överlåtelser. Kravet  skäl att anta i 

denna bestämmelse kan jämföras med motsvarande lokution i 3:2 2 st. 1-2 p. LBF. Även om skäl  

att anta i dessa målkategorier inte nödvändigtvis är synonyma torde det i vart fall vara fråga om ett 

lågt  krav i  båda  fallen.257 Eftersom det  i  båda  fallen även är  fråga om ett  samhällsekonomiskt 

näringsintresse tyder detta på att kraven är motiverade. 

Ett beslut om beviljande av tillstånd att använda radiosändare som avser verksamhet som omfattas 

av YGL ger  enligt  min mening uttryck för ett  demokratiintresse.258 När beviskraven i  3:6 LEK 

tillämpas till stöd för detta intresse kan jag inte se att de går att jämföra med något av de undersökta 

beviskraven i de andra målkategorierna. Det är förklarligt eftersom dessa målkategorier i likhet med 

LEK-mål i grunden utgör näringsrättslig reglering. 

6.2.2     Samhällsekonomisk avvägning

Om huvudintresset bakom beviskravet är att en regel ska tillämpas i stället för en annan regel för 

det fall detta vore samhällsekonomiskt fördelaktigt är detta ett intresse av en samhällsekonomisk 

avvägning.  Huvuddelen  av  beviskraven  som  har  analyserats  i  detta  arbete  faller  inom  denna 

aktualiseras är det fråga om ett särfall i prövningen av tillståndsansökningar som träffas av det specifika kravet i 
denna bestämmelse.

257Kravet i LEK kan vara högre än det i LBF eftersom det senare förmodligen är en omformulering av kan antas. Jfr 
ovan avsnitt 4.3 om skäl att anta i LEK och avsnitt 5.2 och 5.3 om skäl att anta i LBF. 

258Se ovan avsnitt 4.3. 
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kategori. 

Som framgår av ovanstående tablå är valet av lokutioner för beviskrav med detta huvudintresse 

påfallande stringent. Eftersom särskilda skäl används nästan uteslutande finns det goda skäl att anse 

kraven motiverade.259 I fallet med  sannolikt  i förarbetena till MinL kan detta krav jämföras med 

sannolikt  som anges som krav i förarbetena till LEK för att ett programföretag ska visa särskilda  

skäl enligt 7:6.260 Eftersom sannolikt i LEK förefaller ge uttryck för en medveten bevislättnad är det 

svårt anse detta krav omotiverat till följd av en komparativ analys. Däremot framstår  sannolikt i 

MinL som omotiverat i jämförelse med övriga krav inom denna kategori. Om synnerliga skäl i 7:7 

LEK är det intressant att notera att det är svårt att fastställa ett huvudintresse för detta krav. Dess 

intressekontinuitet  torde  vara  en  samhällsekonomisk  avvägning,  men  höjden  på  kravet  är  en 

konsekvens av det enskilda näringsidkarintresset. Det är därför svårt att anse kravet omotiverat högt 

inom denna kategori eftersom det finns ett särintresse som påverkar kravhöjden.

6.2.3     Säkerhetsintresse

Om huvudintresset bakom beviskravet är att en regel ska tillämpas för att skydda allmänheten eller 

för att minska riskerna i farlig verksamhet är detta ett säkerhetsintresse. 

259Detta beviskrav måste enligt min mening anses ge uttryck för ett förhöjt krav. Jfr med bevisvärdesnivåer ovan 
avsnitt 2.2.1.

260Se ovan avsnitt 4.2.2.

Beviskrav Regel Syfte

särskilda skäl 2:9 2 st. MinL undantag från karenstid

särskilda skäl 2:9 a MinL minska skyddszon 

särskilda skäl 2:4 MinL rätt att prospektera i ett redan beviljat område

särskilda skäl 4:4 MinL rätt att utvinna i ett redan beviljat område

särskilda skäl 5:2 2 st. MinL underlåta rätt till husbehovsutvinning

särskilda skäl 4:6 MinL underlåta ersättningsskyldighet

särskilda skäl 8:6 a 4 st. MinL underlåta ersättningsskyldighet

sannolikt förarbete till 4:2 1 st. 2 p. MinL rätt till koncession i närområdet för en redan beviljad koncession

särskilda skäl 3:8 1 st. LEK underlåta allmän inbjudan till ansökan

särskilda skäl 7:5 3 st. LEK hinder mot återkallelse om tillståndshavaren inte efterlever lagen

särskilda skäl 7:6 1 st. 1 p. LEK hinder mot återkallelse om tillstånd enligt annan lag upphör

synnerliga skäl 7:7 1 st. LEK hinder mot återkallelse eller ändring av villkor i fall av ny teknik för rundradiosändning

Beviskrav Regel Syfte

visar 2:2 3 st. MinL rätt att prospektera efter olja eller gas

visar 4:2 2 st. MinL rätt att utvinna olja eller gas

synnerliga skäl 6:3 MinL återkallelse av bearbetningskoncession

synnerliga skäl 3:11 3 st. LEK exklusiv frekvensanvändning
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Eftersom beviskraven är konsekvent höga tyder detta på att de är motiverade. Även om underlaget  

är mycket litet är det intressant att observera att synnerliga skäl används som beviskrav i regler som 

syftar till att skydda allmänheten medan visar används i regler som syftar till att minska riskerna i 

farlig verksamhet.

6.2.4     Materiellt riktigt avgörande

Om  huvudintresset  bakom  beviskravet  är  att  rekvisiten  i  en  regel  med  mycket  hög  grad  av 

sannolikhet ska vara uppfyllda är detta ett intresse av ett materiellt riktigt avgörande.

Av de undersökta beviskraven med detta huvudintresse återfinns samtliga i MinL. Jag kan inte se 

någon  självklar  anledning  till  detta.  I  fallet  med  förlängning  av  giltighetstiden  för 

undersökningstillstånd  finns  ett  tydligt  intresse  av  tidseffektiv  prospektering.261 Ett  beslut  om 

beviljande av koncession har tidsmässigt mycket långsiktiga konsekvenser. I gruvmål vill man även 

garantera de nödvändiga tekniska resurserna för prospektering eller utvinning. Betydelsen av ett 

materiellt riktigt avgörande kan tänkas öka när syftet är att främja effektiv mineralhantering, och 

detta  skulle  alltså  innebära  en  skillnad  mot  de  andra  målkategorierna.  Eftersom underlaget  är 

begränsat finns det dock anledning att vara försiktig med att dra generella slutsatser. 

6.3     Avslutande synpunkter

En komparativ  studie av beviskraven som har analyserats  i  detta  arbete  visar att  det  föreligger 

betydande konsekvens i valet av krav mellan de undersökta målkategorierna. Beviskrav med ett 

samhällsekonomiskt  näringsintresse,  en samhällsekonomisk  avvägning eller  ett  säkerhetsintresse 

som huvudintresse är i  hög grad konsekventa mellan kategorierna.  Detta tyder på att  kraven är 

motiverade och att de inte är godtyckligt valda till följd av bristande systematik. Utfallet är inte helt  

oväntat. Som nämndes ovan är dessa målkategorier i princip ett uttryck för näringsrättsliga regler, 

261I avsnitt 3.3 har sagts att det vägande intresset bakom dessa krav är ett samhällsekonomiskt näringsintresse, vilket 
också är kravens intressekontinuitet. Dock torde kravens intressepremiss vara ett materiellt riktigt avgörande, 
eftersom höjden på kraven är en konsekvens av den gradvis ökande betydelsen att besluten överensstämmer med de 
faktiska förhållandena.

Beviskrav Regel Syfte

visar 2:2 3 st. MinL rätt att prospektera efter diamant

sannolikt 2:6 MinL förlängning av giltighetstiden för undersökningstillstånd

särskilda skäl 2:7 1 st. MinL förlängning av giltighetstiden för undersökningstillstånd

synnerliga skäl 2:7 2 st. MinL förlängning av giltighetstiden för undersökningstillstånd

sannolikt 4:2 1 st. 1 p. MinL rätt till bearbetningskoncession; områdets fruktbarhet
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d.v.s.  en  gemensam  nämnare  hos  dessa  förvaltningsmål  är  att  de  syftar  till  att  främja 

näringsverksamhet i vid bemärkelse. Därför torde de intressen som ligger bakom reglerna också 

vara  gemensamma,  i  det  att  man  vill  uppmuntra  till  rationellt  företagande  och  undvika 

kostnadsineffektiva  lösningar.  Det  är  dessutom  fråga  om  målkategorier  som  inverkar  på 

samhällsnäringen, och där lagstiftaren även beaktar frågor om säkerhet och samhällsskydd. Mot 

bakgrund av  detta  ter  det  sig  rimligt  att  behandlingen  av  beviskrav  mellan  målkategorierna  är  

relativt stringent, eftersom lagstiftaren kan tänkas ha en helhetssyn av det näringsrättsliga området 

som man inte har för förvaltningsrätten i allmänhet. 

Några saker bör uppmärksammas som kan anses tala emot denna slutsats. För det första finns det 

klara stringensproblem med begreppsanvändningen mellan och även inom kategorierna.  Detta är 

särskilt  fallet  för  beviskraven  i  tillståndsreglerna.  Trots  ett  gemensamt  huvudintresse  och 

konsekvent låga krav har man valt olika lokutioner för att indikera styrkan på erfordrad bevisning.  

En utgångspunkt för detta arbete har varit att en utbredd begreppsförvirring kan tänkas leda till 

materiella  problem,  d.v.s.  att  höjden  på  valda  beviskrav  påverkas  av  inkonsekvent 

begreppsanvändning.  Även  om den komparativa  analysen  huvudsakligen  har  tillbakavisat  detta 

påstående anser jag att det forfarande finns skäl att beakta de svårigheter som kan följa av språklig 

inkonsekvens. Särskilt när ekvivalenta lokutioner används inom samma lag (t.ex. skäl att anta och 

kan antas) torde det finnas en risk för att man i rättstillämpningen kommer ”läsa” distinktioner 

mellan kraven som lagstiftaren inte har haft för avsikt att antyda.262 Vidare är underlaget för denna 

studie begränsat, av utrymmesskäl men även därför att antalet beviskrav i förhållande till antalet  

överklagbara  beslut  i  de  undersökta  lagarna  är  litet.  Det  är  därför  möjligt  att  resultatet  hade 

påverkats  av  ett  större  underlag.  Slutligen  kan  pekas  på  de  hinder  som  finns  för  att 

intressebestämma beviskrav av det  slag som redovisats  i  kapitlet  om finansmål.  När frågor  om 

lämplighet ges en framskjutande roll i bevisprövningen är höjden på kravet  kanske inte indikativt 

för det bakomliggande intresset.263

262Jag tänker särskilt på skäl att anta och kan antas i finansmål. Se ovan avsnitt 5.2.1.
263Se ovan avsnitt 5.3. 
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7     Källförteckning

Officiellt tryck

Prop. 

1988/89:92

1989/90:116

1990/91:64

1991/92:161

1992/93:200

1992/93:238

1995/96:173

1997/98:47

1999/2000:2

2002/03:110

2002/03:139

2004/05:40

2006/07:119

2006/07:115

2008/09:155

2010/11:115

om ny minerallagstiftning m. m.

om ägande i banker och andra kreditinstitut m.m.

om yttrandefrihetsgrundlag m.m.

om ändringar i minerallagen

om en telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.

om ändringar i minerallagen m.m.

Förstärkt tillsyn över finansiella företag

Ändring i minerallagen (1991:45)

Inkomstskattelagen

Lag om elektronisk kommunikation, m.m.

Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse

Ändringar i minerallagen

En effektivare lag om elektronisk kommunikation

Ny lag om värdepappersmarknaden

Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m.

Bättre regler för elektroniska kommunikationer

SOU

1964:27

1986:53-54

1998:160

2000:11

Lag om förvaltningsförfarandet

Ny minerallag

Reglering och tillsyn av banker och kreditmarknadsföretag

Finanssektorns framtid
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2002:60

2006:96

2012:73

Lag om elektronisk kommunikation

Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten

Undersökningstillstånd och arbetsplaner
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