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1. Inledning 

1.1  Ämne och syfte 

Kan en demokratisk rättstat fungera utan en skriven grundlag? Ur ett svenskt 

perspektiv kan det vara svårt att föreställa sig. Vårt rättsystem vilar på ett sta-

bilt rättsligt fundament bestående av våra grundlagar och då främst regerings-

formen. Regeringsformen garanterar våra rättigheter, reglerar den offentliga 

maktutövningen och beskriver många av de offentliga institutionernas 

funktioner. På grund av den starka prägel vår grundlagsreglering har på vårt 

rättsystem kan det kanske verka egendomligt att ett så kulturellt, geografiskt 

och i många andra avseenden närliggande land som Storbritannien helt saknar 

skriven grundlag. Trots avsaknaden av något som ofta anses vara väsentligt för 

en fungerande rättstat så måste Storbritannien ändå anses vara en relativt väl-

mående nation med ett parlamentariskt och demokratiskt statsskick samt EU-

medlemskap. Avsaknaden av skriven grundlag gör den brittiska konstitutionen 

särskilt intressant att analysera tillsammans med den svenska ur ett komparativt 

perspektiv eftersom den utgör ett exempel på en helt annan konstitutionell lös-

ning.  

Framställningen fokuserar på den konstitutionella regleringen av delegation 

av normgivningsmakt på skatteområdet. Normgivning har central betydelse i 

ett parlamentariskt statsskick, att en folkvald församling stiftar de lagar under 

vilka den offentliga makten utövas kan ses som själva grunden för vår demo-

krati
1
 och det är genom normgivning som ett samhälle formas, styrs och 

förändras.
2
 Det finns därför uppenbara skäl för en utförlig konstitutionell 

reglering av hur normgivningsmakt får utövas och delegeras. Skatt är traditio-

nellt något som präglas av krav på legalitet
3
 och tidigt i RF klargörs att Sveri-

ges riksdag beslutar om skatt
4
 och i Bill of Rights från 1689 fastslås att ingen 

beskattning får ske utan det engelska parlamentets medgivande.
5
 Det finns 

dock skäl för att även på skatteområdet tillåta att viss normgivningsmakt över-
                                                           
1
 Att det i RF:s inledande paragraf fastslås att all makt i Sverige utgår ifrån folket och att den 

offentliga makten utövas under lagarna måste ju anses stödja detta åtminstone ur ett svenskt 

perspektiv.  
2
 Se prop. 1973:90 s. 201. 

3
 Se Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristförlaget, Stock-

holm, 1995, s. 2. 
4
 Se 1 kap. 4 § 2 st. RF. 

5
 Se t.ex. Bradley, A.W., Ewing, K.D. & Knight, C.J.S., Constitutional & Administrative Law, 

16 u., Pearson Education Limited, Harlow, 2015 [cit. Bradley, Ewing & Knight], s. 12 f.  
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förs från ett parlament till andra organ och i Sverige tillgodoses detta behov 

främst genom en inte helt oproblematisk användning av så kallade verkställig-

hetsföreskrifter eftersom utrymmet för delegation på skatteområdet formellt 

sett i princip är obefintligt.
6
 I kontrast till denna konstitutionella ordning står 

den brittiska normgivningsmakten som inte har några grundlagsstadganden att 

förhålla sig till då normgivningskompetens överförs från parlamentet. Genom 

en komparativ analys av den svenska och den brittiska konstitutionella 

regleringen av normgivningsmakten kan således redogöras för en helt annan 

konstitutionell lösning än vår egen, en lösning där parlamentets delegations-

möjligheter inte begränsas i grundlag, samtidigt som brister och styrkor i den 

svenska grundlagsregleringen av delegation av normgivningsmakt lättare kan 

åskådliggöras.
7
 

En studie av detta slag är alltså värdefull ur flera perspektiv.  Till att börja 

med möjliggör en komparativ analys att den svenska grundlagsregleringen ses 

ur en ny synvinkel och eventuella brister och styrkor kan på så sätt lättare kon-

stateras. Dessutom presenteras och behandlas andra lösningar än de som 

använts i svensk rätt, i vissa fall kan dessa rentav anses vara bättre och inspi-

rera till förändring.
8
  

Syftet med uppsatsen är att genom en komparativ analys av den svenska och 

den brittiska konstitutionella regleringen av normgivningsmakt undersöka i 

vilken utsträckning normgivningskompetens får delegeras på skatteområdet i 

de båda rättsystemen och vad effekterna är av de olika konstitutionella lösning-

arna. Avsikten är inte att enbart redogöra för skillnader och likheter utan fram-

förallt att problematisera och analysera den svenska grundlagsregleringen av 

normgivningsmakten i ljuset av en helt annan konstitutionell lösning och på så 

vis belysa både brister och styrkor i båda modellerna.  

 

1.2 Avgränsningar 

Normgivning som ämne har en enorm omfattning och arbetet har därför fått 

avgränsas i flera avseenden. Först och främst begränsas arbetet till att jämföra 

                                                           
6
 Se 8 kap. 2-3 §§ RF och Broomé, Bo & Eklundh, Claes, Den nya grundlagens igångsättning 

och erfarenheterna inom kanslihuset, Statsvetenskaplig tidsskrift, vol. 79, no 1, 1976, s. 40 f. 
7
 Se Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2003 [cit. 

Bogdan], s. 27. 
8
 Se a.a., s. 28 f. angående detta stycke.  
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delegationsmöjligheterna av normgivningsmakt med särskilt fokus på skatte-

området. Detta innebär dock inte att andra ämnen inte kommer beröras, för att 

ge läsaren möjlighet att lättare begripa hur den brittiska normgivningsmakten 

överhuvudtaget är uppbyggd konstitutionellt så kommer t.ex. en bakgrunds-

beskrivning av den brittiska konstitutionen och lagstiftningsprocessen ges. Be-

skrivningen av den svenska normgivningsmakten har begränsats på så sätt att 

avsevärt mycket mer bakgrundskunskap förutsätts hos läsaren, här behandlas 

t.ex. inte det praktiska lagstiftningsarbetet och den konstitutionella bakgrunden 

diskuteras inte i nämnvärd utsträckning. Ytterligare avgränsningar har gjorts 

avseende vad som faktiskt tas upp i analysen, exempelvis behandlas av uppen-

bara skäl inte upp den överföring av normgivningsmakt som skett i samband 

med att Skottland, Nordirland och Wales tilldelats visst självstyre.
9
 Framställ-

ningens huvudfokus är att undersöka i vilken utsträckning normgivningsmakt 

avseende skatteområdet får överföras från de båda ländernas folkvalda försam-

ling till andra offentliga organ samt effekterna av de olika konstitutionella 

regleringarna. Det är således i huvudsak konstitutionell rätt som behandlas. 

EU-rättsliga aspekter kommer inte att behandlas även om EU-medlemskapet 

självklart generellt sett har haft stor påverkan på de båda rättsystemen. 

 

1.3 Metod 

Arbetet baseras på en analys av den svenska och den brittiska konstitutionella 

normgivningsregleringen med särskilt fokus på delegation av normgivnings-

makt på skatteområdet. Framställningen är rättsanalytisk, författningar, rätts-

fall, förarbeten, litteratur samt övrigt relevant material undersöks och analyse-

ras i syfte att utreda vilka konstitutionella begränsningar som finns för delega-

tion av normgivningsmakt på skatteområdet i svensk och brittisk rätt. Detta 

mynnar sedan ut i en komparativ analys där viktiga skillnader mellan rätts-

ordningarna och effekterna av dessa skillnader diskuteras.  

Arbetet delas upp i tre huvudavsnitt. De två första avsnitten förklarar och 

diskuterar den svenska och den brittiska normgivningsmakten var för sig. 

Denna ordning har valts med hänsyn till att de två rättsordningarnas konstitu-

tionella strukturer är så pass olika och därför inte lämpar sig för en sortering 

                                                           
9
 Närmare om detta se Leyland, Peter, The Constitution of the United Kingdom: A Contextual 

Analysis, 2 u., Hart Publishing, Oxford, 2012 [cit. Leyland], s. 246 ff.  
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under samma rubriker samt för att normgivning som ämne är både omfattande 

och komplicerat. Rättsystemen presenteras alltså initialt var för sig för att läsa-

ren lättare ska kunna få en bra överblick och förstå hur olika aspekter hänger 

samman inom respektive system. I det tredje huvudavsnittet analyseras sedan 

skillnaderna mellan rättsordningarna. 

 

1.4 Material 

Vid arbete med utländsk rätt är det naturligtvis en utmaning att få fram och 

värdera relevant material. Lyckligtvis har jag studerat brittisk konstitutionell 

rätt tidigare och var därför redan bekant med ämnet. Av naturliga skäl blir valet 

av rättskällor annorlunda när brittisk rätt studeras jämfört med svensk rätt, 

skrivna grundlagsregler saknas och förarbeten används normalt inte som 

rättskälla.
10

 Större fokus får istället läggas på rättspraxis och doktrin, varför 

denna framställning till stor del bygger på brittisk statsrättslig litteratur. 

Absolut viktigast har Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, 

Proceedings and Usage of Parliament av Thomas Erskine May varit och 

verket har mycket hög status inom den brittiska statsrätten.
11

 Peter Leylands 

The Constitution of the United Kingdom: A Contextual Analysis har också varit 

till stor hjälp och kan rekommenderas till den som vill få en bra överblick av 

den brittiska konstitutionella situationen. Brittisk lagstiftning söks lättast online 

via www.legislation.gov.uk
12

 och rättspraxis går att finna i diverse databaser.
13

  

Vad gäller svensk rätt måste den grundlagsreform som genomfördes år 2010 

beaktas. Även om reformen medförde en hel del ändringar i RF:s normgiv-

ningsregler så är rättspraxis, motivuttalanden och litteratur från tiden före 

reformen i stor utsträckning fortfarande aktuella eftersom reformen inte syftade 

till att åstadkomma några sakliga ändringar i delegationsreglerna.
14

 Håkan 

Strömbergs Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform är därför 

också fortfarande aktuell och får nog, trots att den härrör från tiden före refor-

                                                           
10

 Se dock Pepper v Hart [1993] AC 593. I detta avgörande fastslogs att domstolar kan an-

vända det officiella parlamentstrycket, Hansard, som ett hjälpmedel vid tolkning av oklar lag-

stiftning.  
11

 Se t.ex. Bradley, Ewing & Knight, s. 28. 
12

 Här publicerar The National Archives all brittisk lagstiftning å regeringens vägnar, se The 

National Archives (utg.), About us, ”www.legislation.gov.uk/aboutus”, lydelse 1 jan 2015. 
13

 Exempelvis LexisNexis. 
14

 Se t.ex. prop. 2009/10:80 s. 222 och 270.  

http://www.legislation.gov.uk/
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men, anses vara det ledande verket på normgivningsområdet. Faktum är att 

normgivningsmakten behandlats förhållandevis sparsamt i litteraturen sedan 

grundlagsreformen vilket ytterligare motiverar detta arbete.  

 

1.5 Terminologi 

Storbritannien består av fyra nationer, England, Skottland, Nordirland och 

Wales. När man diskuterar den rättsordning som gäller i England och Wales 

benämns denna ofta engelsk rätt eftersom Skottland och Nordirland har egna 

parlament
15

 och egna rättsordningar. Förenade kungariket har dock en gemen-

sam konstitution, the Constitution of the United Kingdom, och parlamentet i 

Westminster heter officiellt the Parliament of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland. Parlamentet i Westminster behåller kontrollen 

över viktiga områden, exempelvis beskattning,
16

 och kan fortfarande stifta lag 

med giltighet i hela Storbritannien och Nordirland i den utsträckning Scotland 

Act 1998 och Northern Ireland Act 1998 tillåter detta.
17

 Av denna anledning är 

det mer lämpligt att i ett statsrättsligt sammanhang tala om brittisk rätt snarare 

än engelsk. I denna framställning kallas Förenade kungarikets konstitutionella 

rätt därför för just brittisk rätt. När benämningen Storbritannien används 

åsyftas Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, d.v.s. alla 

nationer som har The Constitution of the United Kingdom som konstitution.  

I brittisk rätt skiljer man mellan primary legislation, lagstiftning från parla-

mentet, och secondary eller subordinate legislation, lagstiftning som utfärdas 

av andra organ med stöd av delegation från parlamentet. I de delar av fram-

ställningen som behandlar brittisk rätt betecknas lagstiftning därför ibland som 

primär eller sekundär. Denna terminologi är främmande för den svenska norm-

givningen och för snarare tankarna till EU-rätten, beträffande svensk rätt håller 

jag mig därför till att tala i termer av lagstiftning, förordningar samt kommun- 

och myndighetsföreskrifter. Överlag används termen föreskrifter i för att sam-

lat beskriva rättsnormer i bägge rättsordningarna.  

                                                           
15

 Även Wales har fått visst självstyre genom Government of Wales Act 2006. 
16

 Skotska parlamentet har dock tilldelats viss beskattningsmakt, se Leyland, s. 249 ff. 
17

 Parlamentet i Westminster kan dessutom, åtminstone i teorin, upphäva SA 1998 och NIA 

1998, se t.ex. Ryan, Mark & Foster, Steve, Unlocking Constitutional & Administrative Law, 3 

u., Routledge, Abingdon, 2014, s. 177.  
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1.6 Disposition  

Arbetets disposition delas som redan nämnts in i tre huvudavsnitt, inlednings-

vis diskuteras rättsordningarnas konstitutionella reglering av normgivnings-

makt var för sig varefter en samlad komparativ analys följer i ett tredje avsnitt. 

Dispositionen är alltså dels samlad, dels analytisk. Detta för att, som redan 

nämnts, ge läsaren en möjlighet att få en god överblick.  

De två första huvudavsnitten, som alltså behandlar en rättsordning vardera, 

följer endast i begränsad mån en likartad uppdelning i underavsnitt. Även detta 

har att göra med att rättsordningarna är mycket olika, det skulle inte gå att göra 

uppdelningen exakt likadan i båda avsnitten utan att tumma på analysens kva-

litet.
18

 Trots att dispositionerna inom huvudavsnitten anpassats efter respektive 

rättssystem så har dock i möjligaste mån en liknande ordning använts. Del I, 

som behandlar svensk rätt, inleds med en kortare beskrivning av den svenska 

normgivningsmaktens uppbyggnad och fördelning. Därefter följer en mer ingå-

ende redogörelse av hur normgivningsmakt får delegeras av riksdag och re-

gering, följt av en diskussion om de konstitutionella kontrollfunktioner av 

normgivningsmakten som finns i svensk rätt. Avsnittet om brittisk rätt inleds 

med en bakgrundsbeskrivning av den mycket särpräglade brittiska konstitu-

tionen följt av en redogörelse för den parlamentariska strukturen och lagstift-

ningsprocessen. Därefter diskuteras delegation och de många olika former av 

kontroll som delegerad normgivningsmakt kan bli föremål för inom brittisk 

rätt. Båda delarna innehåller dessutom ett avsnitt där delegation på skatte-

området behandlas särskilt och avslutas med en sammanfattning för att under-

lätta för läsaren att trots komplicerade förhållanden få en överblick. I det tredje 

huvudavsnittet analyseras först några grundläggande skillnader som de båda 

konstitutionerna uppvisar, sedan analyseras de eventuella konstitutionella be-

gränsningar av delegation av normgivningsmakt på skatteområdet som finns 

varefter slutsatser och avslutande reflektioner presenteras.  

 

 

 

                                                           
18

 Jfr Bogdan, s. 46 ff.   
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Del I – Svensk rätt 

2 Normgivning och delegation i svensk rätt 

2.1 Normgivningsmakten 

För att en redogörelse av regeringsformens regler om delegation av norm-

givningsmakt ska kunna ges på ett tillfredställande sätt bör en sådan föregås av 

en beskrivning av den svenska normgivningsmaktens uppbyggnad. Här och i 

nästföljande avsnitt ges därför en övergripande beskrivning av några centrala 

konstitutionella utgångspunkter.  

Med normer, eller föreskrifter,
19

 avses i denna framställning det som av 

många, åtminstone icke-jurister, i dagligt tal kallar för lagar. Faktum är dock 

att det bara är en relativt liten del av all normgivning som sker i form av lag-

stiftning. Föreskrifter utfärdas av flera olika offentliga organ som befinner sig 

på olika konstitutionella nivåer och kan delas in i grundlagar, lagar, förord-

ningar samt kommun- och myndighetsföreskrifter. Den klassiska bilden av 

svensk normgivning är pyramiden med grundlagarna i toppen, följt av lagar i 

nästa steg, sedan förordningar och till slut kommun- och myndighets-

föreskrifter längst ner i pyramidens bas. Illustrationen är enkel men utgör en 

bra beskrivning av hur fördelningen av våra föreskrifter ser ut, ju längre upp 

man kommer i pyramiden, desto färre är föreskrifterna av det aktuella slaget 

och desto högre upp i normhierarkin befinner de sig. Föreskrifterna längre ner i 

pyramiden hämtar sin legitimitet ur föreskrifterna längre upp och alla före-

skrifter baseras följaktligen på grundlag.
20

  

Majoriteten av svenskarna är sannolikt bekanta med att riksdagen stiftar 

våra lagar och en del känner säkert till att regeringen meddelar förordningar. 

Kännedomen om att riksdagen och regeringen ofta uppdrar åt andra organ att 

utöva normgivningsmakt lär dock vara något mindre utbredd men faktum är att 

både riksdag och regering genom bestämmelserna i RF, tilldelats rätt till både 

                                                           
19

 Jag kommer att använda mig av termen föreskrifter för att samlat beskriva alla svenska rätts-

normer som omfattas av 8 kap. 1 § RF. Detta främst för att termen används just i RF. 

Warnling-Nerep m.fl. använder dock termen författningar, se Warnling-Nerep, Wiweka, 

Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane,  tatsr ttens grunder, 4 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2011 [cit. Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel], s. 200. 
20

 Se Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, 2 u., Student-

litteratur, Lund, 2013 [cit. Bull & Sterzel], s. 189 ff. angående detta stycke. 
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delegation och subdelegation av normgivningsmakt. Reglerna om delegation 

möjliggör alltså att normgivningskompetens flyttas från exempelvis riksdagen 

till regeringen och från regeringen till en kommun och i svensk rätt har man 

valt att grundlagsreglera hur normgivningsmakt får fördelas mellan olika 

offentliga organ.  

 

2.2 Fördelningen av normgivningsmakt mellan riksdag och regering 

Normgivningsmakten regleras i regeringsformens åttonde kapitel
21

 som bär 

rubriken lagar och andra föreskrifter. Reglerna fördelar normgivnings-

kompetensen mellan riksdag och regering och i 8 kap. 1 § fastslås att före-

skrifter
22

 i första hand meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen 

genom förordning. Lagar stiftas alltså av riksdagen som är Sveriges högsta 

normgivande organ och det kan sägas vara en konstitutionell utgångspunkt att 

riksdagen meddelar föreskrifter genom just lagstiftning, se t.ex. 1 kap. 1 och 4 

§§ RF - riksdagen förverkligar folkstyret i Sverige genom att företräda folket 

och stifta lagar under vilka den offentliga makten utövas. Riksdagen är dess-

utom överlägsen på så sätt att dess normgivningsmakt står över regeringens, 

enligt 8 kap. 8 § RF hindras riksdagen inte att meddela föreskrifter i ett ämne 

av att regeringen får meddela föreskrifter i samma ämne. Riksdagen är också 

det enda konstitutionella organ med makt att stifta och ändra grundlag, detta 

framgår av 8 kap. 14 och 18 §§ RF.  

Regeringen är enligt 1 kap. 6 § RF ansvarig inför riksdagen och har till upp-

gift att styra Sverige. Regeringens normgivningskompetens omfattar dels det 

som återfinns i 8 kap. 7 § RF och kallas regeringens primärområde samt den 

kompetens som regeringen tilldelas genom delegation från riksdagen.  

 

2.3 Delegation 

2.3.1 Allmänna utgångspunkter 

Riksdagen är som redan nämnts vårt högsta normgivande organ och i RF ställs 

krav på att vissa områden regleras av riksdagen genom lag. Det finns goda skäl 

för detta, lagstiftningsarbetet i riksdagen sker i offentlighet, präglas av stor 

                                                           
21

 Ett fåtal normgivningsstadganden finns dock på andra platser i RF, se t.ex. 9 kap. 12 §. 
22

 Här åsyftas svenska föreskrifter, EU-rättslig och annan internationell lagstiftning täcks inte 

av begreppet, se SOU 2008:125 s. 556. 
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noggrannhet och granskas i flera led.
23

 Processen är dock både tungrodd och 

tidskrävande och kan därför vara olämplig att använda t.ex. vid reglering av 

snabbt skiftande förhållanden eller för att meddela detaljföreskrifter. Delega-

tion kan i dessa fall vara ett verktyg för få fram passande regler inom rimlig 

tid.
24

 Att riksdag och regering har möjlighet att delegera sin normgivnings-

kompetens framgår redan av 8 kap. 1 § RF, vari stadgas att föreskrifter efter 

bemyndigande kan meddelas både av andra myndigheter än regeringen samt av 

kommuner. Av 8 kap 1 § 2 st. RF följer att ett sådant bemyndigande alltid ska 

lämnas i form av lag eller förordning. Detta krav infördes vid 2010 års grund-

lagsreform och syftar bl.a. till att förenkla ett eventuellt sökande efter de be-

myndiganden som ligger till grund för en viss föreskrift, till följd av andra 

stycket måste nämligen alla bemyndiganden kungöras.
25

 Riksdagens och reger-

ingens delegationsmöjligheter är dock inte obegränsade. Delegationsreglerna är 

komplicerade och kommer därför redogöras för i detalj i de stycken som följer. 

Först behandlas det som kallas för riksdagens primärområde, dvs. det tämligen 

vidsträckta område inom vilket utgångspunkten är att riksdagen utövar norm-

givningsmakt genom lagstiftning varefter de RF:s komplicerade delegations-

regler sedan diskuteras i tur och ordning.  

 

2.3.2 Riksdagens primärområde och det obligatoriska lagområdet 

För att kunna ge en tydlig bild av delegationsmöjligheterna inom svensk norm-

givning måste först och främst de krav på lagform för vissa föreskrifter som RF 

uppställer diskuteras. Ett absolut krav på lagform utesluter givetvis helt att 

riksdagen vidaredelegerar sin normgivningsmakt eftersom bara riksdagen kan 

lagstifta.  

8 kap. 2 § RF 1 st. räknar upp sex områden inom vilka föreskrifter måste 

meddelas genom lag och brukar samlat kallas riksdagens primärområde eller 

det primära lagområdet. Att något tillhör primärområdet innebär dock inte 

                                                           
23

 Se t.ex. prop. 1973:90 s. 205. 
24

 Se Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 u., Juristförla-

get i Lund, Lund, 1999 [cit. Strömberg], s. 173. Se även Nergelius, Joakim, Svensk Statsrätt, 2 

u., Studentlitteratur, Lund, 2010 [cit. Nergelius], s. 90 f.  
25

 Prop. 2009/10:80 s. 220. 
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nödvändigtvis att delegation är uteslutet och hela uppräkningen tillhör alltså 

inte vad som brukar kallas det obligatoriska lagområdet.
26

 

Första punkten tar upp enskildas personliga ställning och deras inbördes 

personliga och ekonomiska förhållanden. Med detta åsyftas kort och gott civil-

rätt.
27

  Här kan dock vissa gränsdragningsproblem uppstå eftersom det inte 

alltid är helt lätt att särskilja det civilrättsliga från det offentligrättsliga, särskilt 

när en föreskrift innehåller både privat- och offentligrättsliga inslag. Ett exem-

pel från praxis är RÅ 1980 2:69 som gällde en förordnings grundlagsenlighet. 

HFD
28

 fann här att en förordning som byggde på ett bemyndigande från 

riksdagen och uppställde krav på bilförsäljare att införa särskilda avtalsvillkor 

om minsta kontantinsats och kredittid vid yrkesmässiga överlåtelser av bilar på 

avbetalning inte utgjorde ett ingrepp i enskildas ekonomiska förhållanden 

inbördes. Skulle en bilförsäljare överlåta bilar utan att ta med villkoren kunde 

han straffas med böter och regeringsrätten menade därför att förordningen var 

grundlagsenlig eftersom den enbart reglerade förhållandet mellan bilförsäljaren 

och det allmänna, ett ingånget avtal mellan köpare och säljare skulle äga 

giltighet även om säljaren bröt mot reglerna i förordningen. 8 kap. 2 § 1 st. 1 p. 

RF hindrar således inte att riksdagen bemyndigar regeringen att meddela 

föreskrifter som indirekt påverkar hur ett avtal mellan två enskilda parter 

utformas och alltså har vissa civilrättsliga effekter. Håkan Strömberg menar att 

en föreskrift bör anses hänförlig till civilrätten om den kan åberopas av en 

enskild gentemot en annan enskild, och offentligrättslig om den kan åberopas 

av eller gentemot det allmänna.
29

 Även lagrådet har anslutit sig till denna 

uppfattning och menar Strömbergs metod bör användas för att underlätta 

gränsdragningen.
30

  

Andra punkten i 8 kap. 2 § 1 st. RF anger att föreskrifter avseende förhål-

landet mellan enskilda och det allmänna ska meddelas i lag under förutsättning 

att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i 

enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.  Här åsyftas offentlig rätt 

                                                           
26

 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel, s. 203 f.  
27

 Bull, & Sterzel, s. 196. 
28

 Tidigare Regeringsrätten. 
29

  tr  berg, s. 174. 
30

 Se t.ex. prop. 1994/95:50 s. 602 ff. För en mer utförlig diskussion kring problematiken se 

 tr  berg, s. 69 ff. 
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av betungande karaktär.
31

  Det krävs således inte att alla regler av offentlig-

rättslig karaktär kommer direkt från riksdagen i form av lagstiftning, föreskrif-

ter som innebär att den enskilda gynnas på något sätt, exempelvis regler om ett 

nytt bidrag, kan utfärdas i annan form än lag. Offentligrättsliga föreskrifter som 

anses vara av betungande karaktär ska dock meddelas genom lag och 8 kap. 2 § 

1 st. 2 p. RF ger, precis som första punkten, upphov till viss gränsdragnings-

problematik eftersom det inte alltid är självklart när en föreskrift ska anses vara 

betungande. Först och främst kan man konstatera att 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. RF 

inte bara träffar föreskrifter som leder till betungande konsekvenser, bestäm-

melsen tar ju enligt sin ordalydelse sikte på alla föreskrifter som avser förhål-

landet mellan enskilda och det allmänna och som gäller skyldigheter eller 

ingrepp. 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. RF träffar alltså även föreskrifter som, utan att 

föreskriften i sig innefattar ett betungande moment, exempelvis reglerar en 

redan befintlig skatt. Detta gäller om även om regleringen skulle innebära en 

sänkning av skatten och framgår av förarbetena till förra upplagan av RF
32

 och 

den nya utformningen skall inte enligt förarbetena till nuvarande RF innebära 

någon ändring i sak.
33

 Ulrik von Essen menar att en konsekvens av detta är att 

en föreskrift som stryper den gynnande effekten av en från början gynnande 

offentligrättslig regel torde falla utanför tillämpningsområdet för 8 kap. 2 § 1 

st. 2 p. RF.
34

 Vidare har HFD uttalat i praxis att en gynnande föreskrift med 

vissa betungande moment inte träffas av den aktuella grundlagsregeln.
35

 Det är 

alltså inte förekomsten av ett moment som kan anses vara till nackdel för den 

enskilda som är avgörande för om en meddelad föreskrift ska anses vara be-

tungande eller inte i RF:s mening utan bedömningen måste göras med hänsyn 

till föreskriften eller föreskrifterna i sin helhet.  

 Tredje punkten i 8 kap. 2 § 1 st. RF fastslår att lagform krävs för föreskrif-

ter som avser grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsfor-

mer, den kommunala beskattningen, kommunernas befogenheter i övrigt och 

deras åligganden. Denna punkt tar sikte på den kommunala självstyrelsen, som 

enligt 1 kap 1 § RF tillsammans med representativt och parlamentariskt stats-

                                                           
31

 Bull & Sterzel, s. 196. 
32

 Prop. 1973:90 s. 301. 
33

 Prop. 2009/10:80 s. 270. 
34

 Essen, Ulrik von, Delegation av föreskriftsrätt, Förvaltningsrättslig tidsskrift, 2/2009, s. 122. 
35

 Se t.ex. RÅ 1995 ref. 4 och RÅ 2006 not 44. 
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skick förverkligar den svenska folkstyrelsen. Den kommunala självstyrelsen 

säkras härmed genom att endast riksdagen tillåts meddela föreskrifter som 

berör de kommunala aspekter som nämns 8 kap. 2 § 1 st. 3 p.
36

  

Fjärde punkten ställer krav på lagform vid reglering som avser trossamfund 

och nämner särskilt Svenska Kyrkan. Meningen är att trossamfund ska skyddas 

mot ingrepp från andra än riksdagen.
37

 I femte punkten stadgas att föreskrifter 

avseende rådgivande folkomröstning i hela riket och förfarandet vid folk-

omröstning i en grundlagsfråga ska meddelas genom lag och sjätte punkten 

stadgar att även föreskrifter angående val till Europaparlamentet måste med-

delas genom lag. Någon närmare förklaring torde inte krävas vad gäller dessa 

sista tre punkter.  

Andra stycket i 8 kap. 2 § RF informerar om att uppräkningen i första 

stycket inte är uttömmande, krav på lagform för vissa föreskrifter kan alltså 

uppställas även i andra grundlagsbestämmelser.
38

 Detta sker på flera ställen i 

RF, exempelvis anges i 14 kap. 6 RF att föreskrifter om grunderna för kommu-

nernas indelning meddelas i lag.  

Efter redogörelsen ovan av bestämmelserna i 8 kap 2 § RF kan det konsta-

teras att riksdagens primärområde är relativt vidsträckt och bl.a. omfattar all 

civilrätt och en betydande del av den offentliga rätten. Som redan nämnts är 

dock inte hela det primära lagområdet odelegerbart. 8 kap. 3 § RF, som nedan 

kommer diskuteras ingående, ger exempelvis riksdagen stora möjligheter att 

delegera normgivningsmakt till regeringen och hela uppräkningen i 8 kap. 2 § 

RF tillhör alltså inte det som brukar kallas för det obligatoriska lagområdet.  

Det är dock viktigt att klargöra RF:s krav på lagform för vissa typer av före-

skrifter för att kunna förklara de möjligheter till delegation som står till riks-

dagens förfogande. Dessa möjligheter kommer i det följande att redogöras för i 

mer detalj. 

 

                                                           
36

 Se Bull & Sterzel, s. 197 angående detta stycke. 
37

 A.st. 
38

 Prop. 2009/10:80 s. 221. 



16 
 

 
 

2.3.3 Delegation från riksdagen 

Lagkravet i 8 kap. 2 § RF är, som redan framgått, inte absolut, 8 kap. 3-13 §§ 

RF anger de möjligheter riksdagen har att delegera sin normgivningsmakt till 

organ på lägre konstitutionell nivå.  

8 kap. 3 § RF ger riksdagen rätt att genom bemyndigande delegera norm-

givningsmakt till regeringen avseende föreskrifter enligt 8 kap. 2 § 1 st. 2-3 pp. 

RF, dvs. betungande offentlig rätt och kommunernas grunder, beskattning, 

befogenheter m.m. Bestämmelsen är uppbyggd på så sätt att det delegerbara 

området omfattas av allt som inte uttryckligen undantas, den nuvarande ut-

formningen infördes i samband 2010 års reform och utökade riksdagens dele-

gationsmöjligheter något även om förändringen inte syftade till att åstadkomma 

någon egentlig ändring av vad som utgör det delegerbara området.
39

 Den lag 

genom vilken ett bemyndigande ges innehåller normalt uppgifter om vad och 

inom vilka gränser regeringen får meddela föreskrifter.
40

 Några regler om hur 

detaljerat ett bemyndigande ska vara finns dock inte i regeringsformen och 

riksdagen kan alltså så länge man håller sig inom de gränser som uppställs i 

bl.a. 8 kap. 2-3 §§ RF ge regeringen tämligen vidsträckta bemyndiganden. Det 

är alltså fullt möjligt för riksdagen att ge ett bemyndigande som helt enkelt 

bara upprepar en bestämmelse i RF som möjliggör delegation men detta före-

kommer enligt Strömberg knappast i praktiken, även om det finns exempel där 

vidsträckta bemyndiganden getts.
41

 I förarbetena till den upplaga av regerings-

formen som gällde fram till reformen 2010 diskuteras utformningen av riks-

dagens bemyndiganden kortfattat och det konstateras att hur detaljerat ett 

bemyndigande bör vara får avgöras av riksdagen från fall till fall men att ett 

bemyndigande som inte i nämnvärd utsträckning skiljer sig från grundlags-

beskrivningen av det delegerbara ä net skulle ”stå i uppenbar strid  ed de 

intentioner so  ligger bako  grundlagens regler”.
42

 Vidare konstateras att ett 

bemyndigande bör utformas med hänsyn till de intressen som berörs av en 

delegerad föreskrifträtt - delegeras rätt att meddela väldigt ingripande regler 

                                                           
39

 Se prop. 2009/10:80 s. 222. Innan reformen var delegation istället tillåtet endast i angivna 

 all, se t.e .  tr mberg, s. 105. 
40

 Bull & Sterzel, s. 198. 
41
  e  tr mberg, s. 119 f. 

42
 Prop. 1973:90 s. 209.  
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bör detta föregås av ett mer preciserat bemyndigande.
43

  Det är dock mer 

vanligt att riksdagen först stiftar en lag som reglerar huvuddragen men 

innehåller ett bemyndigande där regeringen ges rätt att närmare reglera vissa 

delar.
44

 

I 8 kap. 3 § 1 st. 1 p. RF stadgas att riksdagen inte har rätt att bemyndiga 

regeringen att meddela föreskrifter som medför annan rättsverkan av brott än 

böter. Delegeras makt att meddela förordning avseende något som medför 

straffansvar så kan alltså regeringen enligt 8 kap. 3 § 1 st. 1 p. RF inte före-

skriva att någon annan påföljd än böter ska aktualiseras. Detta bör läsas till-

sammans med 2 kap. RF där det anges att vissa fri- och rättigheter, t.ex. skyd-

det mot kroppsligt ingrepp, bara får begränsas genom lag, något som torde 

omöjliggöra delegation då bestämmelser om fängelsestraff ska meddelas av 

riksdagen.
45

   Kravet på lagform lättas dock upp något i 8 kap. 3 § 2 st. RF där 

riksdagen ges rätt att föreskriva även annan rättsverkan av brott än böter för 

överträdelse av en föreskrift som meddelas av regeringen med stöd av ett be-

myndigande. Detta brukar kallas för ett blankettstraffstadgande
46

 och innebär 

att riksdagen redan i den lag som bemyndigar regeringen att meddela föreskrift 

i enlighet med 8 kap. 3 § 1 st. RF tar med stadgande om exempelvis fängelse 

som möjlig påföljd för brott mot den förordningsregel som regeringen medde-

lar. Effekten blir alltså att riksdagen utformar regleringen angående själva på-

följden medan själva förutsättningarna för straffbarhet regleras av regeringen i 

förordning.
47

 Ett lagtekniskt samband ska alltså föreligga mellan bemyn-

digandet och blankettstraffstadgandet, i praktiken har dock detta inte alltid 

följts.
48

 Det bör vidare nämnas att HD i praxis har uttalat att regeringen inte 

kan vidaredelegera ansvaret att meddela föreskrifter som fyller ut ett blankett-

straffstadgande med fängelse i straffskalan till förvaltningsmyndigheter med 

hänsyn till rättighetsskyddet i 2 kap. RF
49

 och Grundlagsutredningen anslöt sig 

                                                           
43

 A.st.  
44
  tr mberg, s. 120. 

45
 Se t.ex. 2 kap. 6, 8 och 20 §§ RF. 

46
Se t.ex. SOU 2008:125 s. 548.  

47
 Se Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne & Regner, Göran, 

Grundlagarna: regeringsformen, successionsordning, riksdagsordningen (1 jan 2014, 

www.nj.se/zeteo), kommentaren till 8 kap. 3 § RF. 
48
  e  tr mberg, s. 194. 

49
 Se NJA 2003 s. 533 och NJA 2006 s. 293.  
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med hänsyn till rättsäkerhetsskäl till den uppfattningen inför reformen 2010.
50

 I 

ett fall från 2007 har dock HD godtagit att myndigheter fyller ut blankettstraff-

stadganden om förverkande med hänsyn bl.a. till att förverkande främst är en 

ekonomisk sanktion och därför jämförbar med böter.
51

 Det torde alltså vara helt 

uteslutet för regeringen att låta en myndighet utforma regler som täcks av ett 

blankettstraffstadgande med fängelse i straffskalan men fullt möjligt när det är 

ett stadgande om förverkande som fylls ut genom reglerna i fråga.  

Redan i 1 kap. 4 § st. 2 RF klargörs att riksdagen beslutar om skatt till staten 

och i 8 kap. 3 § 1 st. 2 p. RF förbjuds delegation av normgivningsmakt 

avseende skatt, med undantag för tull på införsel av varor. Lagkravet omfattar 

både materiella skatteregler, d.v.s. regler om exempelvis vem som är skatte-

skyldig och skattesats, och bestämmelser som reglerar grunderna för taxerings 

och uppbördsförfarandet.
52

 Det kan tyckas att denna regel inte borde orsaka 

några större besvär men faktum är att det inte alltid är helt lätt att avgöra vad 

som egentligen är en skatt och alltså omfattas av delegationsförbudet eller om 

man egentligen har att göra med en avgift och alltså kan delegera fritt, något 

som har motiverats med att avgifter normalt är mindre ingripande än skatter.
53

 

För att få göra avsteg från lagkravet och delegera normgivningsmakt avseende 

ekonomiska pålagor krävs alltså att det inte rör sig om skatteregler. I proposi-

tionen från 1973 diskuteras distinktionen mellan skatter och avgifter av 

departementschefen: 

 

”Enligt  in  ening har  an i all änhet att g ra  ed en avgi t i RF:s be är-

kelse endast om ett specificerat vederlag utgår för den erlagda penningprestationen. 

Även i vissa andra fall får dock en penningpålaga anses ha karaktär av avgift och 

inte av skatt. Ett sådant fall föreligger när penningprestationen tas ut endast i när-

ingsreglerande syfte och i sin helhet tillförs näringsgrenen i fråga enligt särskilda 

regler. Kännetecknande för dessa fall är ofta att avgifterna och de däremot 

svarande utgifterna inte redovisas i statsbudgeten. Från sådana utgångspunkter bör 

man alltjämt kunna betrakta de avgifter som utgår som led i prisregleringen inom 

jordbrukets och fiskets områden som avgifter i statsrättslig bemärkelse. Jag kan i 

sammanhanget anmärka att sådana avgifter självfallet hör till lagområdet. Den 

                                                           
50

 SOU 2008:125, s. 560 f.  
51

 NJA 2007 s. 918 
52

 Prop. 1973:90 s. 302. 
53

 A. prop. s. 219. 
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beteckning som i det särskilda fallet åsätts en penningpålaga är självfallet inte 

avgörande för dess statsrättsliga karaktär. Den nuvarande allmänna arbetsgivare-

avgiften och tidigare utgående investeringsavgifter är sålunda att hänföra till skatter 

fastän de betecknats som avgifter. En pålaga förlorar inte heller sin karaktär av 

skatt enbart därför att den inte i första hand har motiverats med behovet av 

inkomstförstärkning utan främst fullföljer ett stabiliseringspolitiskt, försörjnings-

politiskt eller annat sådant sy te.”
54

 

 

Man kan alltså något förenklat uttrycka det så att skatter uttas tvångsmässigt av 

staten utan att någon direkt motprestation utgår medan avgifter å andra sidan 

ska motsvaras av en specificerad motprestation. Gränsen är dock, vilket också 

påpekas i propositionen,
55

 flytande och det uppstår därför ofta gränsdragnings-

problem på detta område. Flera exempel på denna problematik går att finna i 

praxis.
56

  Sammantaget får konstateras att det statsrättsliga avgiftsbegreppet är 

svårdefinierat men att någon form av motprestation ändå måste utgå för att det 

ska vara frågan om en avgift i statsrättslig mening. Problematiken behandlas 

ytterligare nedan. Trängselskatten i Stockholm betecknas på grund av avsakna-

den av motprestation just som skatt och inte avgift såsom först var tänkt.
57

  

Den tredje punkten i 8 kap. 3 § 1 st. RF undantar regler avseende konkurs 

och utsökning från det delegerbara området. Det kan antas att detta har att göra 

med att exempelvis utsökningsregler ofta innebär omfattande ingrepp från det 

allmänna i enskildas ekonomiska förhållanden och därför bör omfattas av kra-

vet på lagform även om någon mer ingående motivering till regeln inte lämnas 

i förarbetena.  

Genom 8 kap. 4-5 §§ RF bereds riksdagen vissa ytterligare delegations-

möjligheter. 8 kap. 4 § RF möjliggör att riksdagen bemyndigar regeringen att 

meddela föreskrifter enligt 8 kap. 2 § 1-3 pp. RF om anstånd med att fullgöra 

förpliktelser, s.k. moratorium. När det gäller dessa typer av föreskrifter medges 

alltså att delegation sker även om moratoriet i fråga tar sikte på t.ex. sådana 

civilrättsliga föreskrifter som är helt undantagna från delegationsrätten.
58

 8 kap. 

5 § RF medger att regeringen bemyndigas meddela föreskrifter om när en lag 

                                                           
54

 A. prop. s. 219 f. 
55

 A. prop. s. 213. 
56

 Se t.ex. NJA 1980 s. 718, RÅ 1991 ref. 87 och HFD 2013 ref. 30. 
57

 Se prop. 2003/04:145 s. 35.  
58

 Prop. 1973:90 s. 315 f.  
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ska träda i kraft eller när delar av lagen ska börja eller upphöra att tillämpas 

samt om tillämpning av lagen i förhållande till ett annat land eller en mellan-

folklig organisation. 8 kap. 4-5 §§ RF är främst tänkta att tillämpas i krig eller 

andra krissituationer.
59

 

Ett specialfall av delegationsrätt finns i 8 kap. 9 § RF som ger riksdagen 

möjlighet att delegera normgivningsmakt direkt till kommuner. En kommun får 

bemyndigas av riksdagen att meddela föreskrifter enligt 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. RF 

om föreskrifterna avser avgifter eller skatt som syftar till att reglera trafikför-

hållanden i kommunen. 8 kap. 9 § RF möjliggör alltså en typ av direkt-

delegation till kommuner avseende vissa specificerade betungande offentlig-

rättsliga föreskrifter. Notera att kommuner här kan tilldelas normgivningsmakt 

avseende skatt trots riksdagens exklusiva kompetens på skatteområdet.  

Grundlagsutredningen, har bedömt att undantaget är nödvändigt för att kom-

muner, med den lokalkännedom dessa besitter, ska kunna reglera sina egna 

trafikförhållanden. Vidare har pålagor av aktuell karaktär bedömts ligga i 

gränslandet mellan skatter och avgifter och är alltså inte hänförliga till de cen-

trala delarna av skatteområdet. Man konstaterar dock att regeln innebär att en 

mindre del av skatteområdet faktiskt flyttas från det obligatoriska till det dele-

gerbara lagområdet.
60

  

Riksdagen har dessutom en ytterligare möjlighet till delegation genom 8 

kap. 13 § RF som anger riksdagens rätt att delegera normgivningsmakt till sina 

myndigheter. 

 

2.3.4 Regeringens primärområde 

8 kap. 7 § RF reglerar regeringens primärområde, dvs. regeringens själv-

ständiga normgivningsmakt. Här ställs alltså inget krav på lagform och inget 

bemyndigande behövs för att regeringen via förordning ska kunna utöva norm-

givningsmakt.  

8 kap. 7 § 1 st. 1 p. RF anger att regeringen får meddela föreskrifter om 

verkställighet av lag, s.k. verkställighetsföreskrifter. Det rör sig alltså om före-

skrifter som måste ha koppling till en lag meddelad av riksdagen men vad som 

                                                           
59

 Bull & Sterzel, s. 201 f. 
60

 Se SOU 2008:125 s. 562 f. angående detta stycke. Regeringen gjorde samma bedömning 

grundlagsutredningen, se prop. 2009/10:80 s. 226 f. 
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i övrigt kännetecknar verkställighetsföreskrifter lämnas relativt öppet, vilket 

öppnar för att regeringen eventuellt skulle kunna meddela förordning i ämnen 

som hör till det obligatoriska lagområdet. Om innehållet i en väldigt öppen 

civillagbestämmelse tillåts preciseras genom verkställighetsföreskrifter skulle 

alltså RF:s regler om delegation kunna kringgås och Strömberg menar att verk-

ställighetsföreskrifter avseende privat- och straffrättslig lagstiftning bör undvi-

kas så långt som möjligt.
61

 Enligt förarbetsuttalanden är det ofrånkomligt att 

regeringen ibland även i materiellt hänseende kompletterar viss lagstiftning, 

även på det obligatoriska lagområdet, dock ska med verkställighetsföreskrifter i 

första hand avses ”tillämpningsföreskrifter av rent ad inistrativ karaktär”.
62

 

Lagstiftning som fylls ut på detta sätt ska dock vara så pass detaljerad att det 

inte genom verkställighetsföreskrifter tillförs något väsentligt nytt och det får 

inte heller införas ett nytt ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska för-

hållanden som inte redan framgår i lagstiftningen.
63

  Det finns flera exempel i 

praxis där domstolar funnit att verkställighetsföreskrifter varit alltför långt-

gående och därför inte tillämpat dem.
64

  

8 kap. 7 § 1 st. 2 p. RF anger regeringens kompetens att meddela föreskrifter 

på de områden som inte enligt grundlag ska regleras av riksdagen, något som 

brukar benämnas restkompetensen.
65

 Restkompetensen utgörs helt enkelt av 

den normgivningskompetens som återstår när man beaktat all kompetens som 

tillkommer riksdagen, alltså det primära lagområdet. Gör man en tillbakablick 

på 8 kap. 2 § RF kan man konstatera att regeringens restkompetens i stort sett 

bara
66

 omfattar gynnande eller neutrala offentligrättsliga föreskrifter.
67

 Regeln 

underlättar regeringens arbete med att styra den svenska förvaltningsapparaten 

som genom reskompetensen till stor del kan regleras i förordning.
68
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 Se Strömberg, s. 130 f. 
62

 Prop. 1973:90 s. 211. 
63

A.st.  
64

 Se t.ex. RÅ 1987 ref. 21, RÅ 2002 ref. 98 och RÅ 2005 ref. 39. 
65

 Se t.ex. SOU 2008:125 s. 545. 
66

 Se dock Strömberg s. 153 f., Strömberg menar t.ex. att eftersom det i nuvarande 11 kap. 2 § 

RF anges att huvuddragen i domstolars organisation ska anges i lag så bör detaljreglering avse-

ende samma ämne omfattas av regeringens restkompetens.  
67

 Se prop. 1973:90 s. 210. 
68

 Strömberg, s. 173. 
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I 8 kap. 7 § st. 2 RF anges att regeringens föreskrifter enligt första stycket 

inte får avse riksdagen eller dess myndigheter och att restkompetensen inte 

omfattar föreskrifter som avser den kommunala beskattningen.  

Att regeringen genom 8 kap. 7 § RF tilldelas självständig normgivnings-

kompetens hindrar dock inte att riksdagen lagstiftar i dessa ämnen enligt 8 kap. 

8 § RF. Här bekräftas alltså riksdagens konstitutionella särställning som högsta 

normgivande organ.  

 

2.3.5 Delegation från regeringen 

Reglerna i 8 kap. RF är som nämnts komplicerade och delegations-

möjligheterna tar inte slut efter att delegation skett från riksdagen. Normgiv-

ningskompetens kan flyttas till en lägre konstitutionella nivå, t.ex. till förvalt-

ningsmyndighet, efter det att delegation skett från riksdagen. Att norm-

givningsmakt flyttas i flera led på detta sätt brukar kallas för subdelegation.
69

 

8 kap. 10 § RF möjliggör för regeringen att subdelegera normgivnings-

kompetens till förvaltningsmyndigheter och kommuner. Riksdagen kan sam-

tidigt som regeringen bemyndigas meddela föreskrifter medge att regeringen i 

sin tur bemyndigar en myndighet eller en kommun att istället meddela de aktu-

ella föreskrifterna. En förutsättning för att regeringen ska få subdelegera är 

alltså att riksdagen uttryckligen tillåter detta i bemyndigandelagen. Det är 

också värt att notera att riksdagen inte kan delegera direkt till förvaltnings-

myndighet eller kommun utan måste ta vägen via regeringen, något som moti-

verats med att detta är den mest rationella funktionsfördelningen.
70

 De enda 

möjligheterna riksdagen har att direktdelegera är till kommun genom reglerna i 

8 kap. 9 § RF, det gäller dock som framgått bara de ämnen som däri anges, 

eller till sina egna myndigheter enligt 8 kap. 13 § RF. Riksdagen kan dock i 

samband med att regeringen bemyndigas, även peka ut den myndighet som ska 

få i uppdrag att meddela föreskrifter i ämnet,
71

 något som dock kritiserats av 

lagrådet som påstått att regeringen enligt RF alltid har full frihet att själv av-

göra till vilken myndighet subdelegation ska ske.
72

 Det vanligaste är dock att 
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 Se t.ex. SOU 2008:125 s. 546. 
70

 Prop. 1973:90 s. 319. 
71

 A.st. 
72

 Se t.ex. prop. 2008/09:5 s. 106, prop. 2009/10:59 s. 75 och prop. 2009/10:115 s. 550. 
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regeringen tillåts välja om och till vilken myndighet eller kommun subdelega-

tion ska ske.
73

  

8 kap. 11 § RF ger regeringen rätt att delegera normgivningskompetens av-

seende sådana föreskrifter som omfattas av regeringens primärområde enligt 8 

kap. 7 § RF. Delegation får ske till myndigheter under regeringen och riks-

dagens myndigheter men inte kommun.  

 

2.4 Särskilt om delegation på skatteområdet 

Efter genomgången ovan av reglerna i 8 kap. RF kan ett antal slutsatser dras 

angående delegation av normgivningsmakt på skatteområdet. Som huvudregel 

råder krav på lagform avseende skatterättsliga föreskrifter, detta framgår av 8 

kap. 2 § 1 st. 2 p. RF i kombination med 8 kap. 3 § 1 st. 2 p. RF som bör läsas i 

ljuset av 1 kap. 4 § 2 st. RF. Det statsrättsliga skattebegreppet är dock inte de-

finierat i RF vilket ger upphov till viss gränsdragningsproblematik. Vidare kan 

man konstatera att avsteg från lagkravet får göras i den utsträckning detta kan 

ske med stöd av 8 kap. 7 § 1 p. RF, d.v.s. i form av verkställighetsföreskrifter. 

För att närmare fastställa gränserna för delegation på skatteområdet måste 

dessa aspekter diskuteras närmare. 

 

2.4.1 Skattebegreppet och avgifter med kollektiv motprestation 

Som redan konstaterats under 2.3.3 ger den flytande gränsen mellan skatter och 

avgifter upphov till viss osäkerhet avseende vad som egentligen omfattas av 

delegationsförbudet i 8 kap. 3 § 1 st. 2 p. RF. För vägledning får man vända sig 

till förarbeten som även de är oklara och emellanåt motstridiga.
74

  

Distinktionen mellan skatter och avgifter blir särskilt svår att göra vid av-

gifter som tas ut av ett kollektiv och motsvaras av kollektiva motprestationer. 

Sådana avgifter uttas t.ex. vid olika typer av myndighetstillsyn och i dessa fall 

utgår inget direkt vederlag vid betalning av avgiften. I praxis har tillsynsavgift 

som uttas av samtliga utövare av en viss verksamhet inte ansetts utgöra en 

skatt.
75

 Samma bedömning har gjorts avseende en kommunal tillsynsavgift för 
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 Se SOU 2007:96 s. 55. 
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 HFD 2013 ref. 30. 



24 
 

 
 

fastighetsägare.
76

 Avgifterna har i dessa fall finansierat själva tillsynen som då 

alltså ansetts utgöra den kollektiva motprestationen.
77

 Lagrådet har 

argumenterat för att tillsynsavgifter endast faller in under avgiftsbegreppet om 

de faktiskt syftar till att finansiera tillsynen i fråga och endast debiteras de som 

faktiskt blir föremål för den.
78

 Det är dock enligt lagrådet fråga om en skatt om 

pålagan uttas generellt av t.ex. samtliga utövare av viss verksamhet oavsett om 

de blir föremål för myndighetens tillsynsverksamhet eller inte.
79

 Regeringen 

har i flera fall rättat sig efter lagrådets anmärkningar.
80

 Avgiftskollektivt bör 

även kunna avgränsas och definieras tydligt, huvudsyftet med avgiften ska vara 

att finansiera tillsynen och ett tydligt samband mellan storleken på avgiften och 

kostnaden för tillsynen ska finnas.
81

 Det kan dock framstå som tveksamt om 

vissa former av tillsyn kan ses som en motprestation som gynnar de 

avgiftsbelagda, ofta torde tillsyn snarare tillgodose ett allmänt intresse.
82

 Det 

har också ifrågasatts om det inte saknas tillräcklig anknytning mellan avgiften 

och den kollektiva motprestationen för att det ska kunna falla utanför det 

statsrättsliga skattebegreppet.
83

 Enligt motiven till RF har man att göra med en 

avgift endast om ett specificerat vederlag utgår för den erlagda 

penningprestationen, det undantag som nämns är när avgifter tas ut i 

näringsreglerande syfte och i sin helhet tillförs näringsgrenen i fråga.
84

 RF:s 

förarbeten ger alltså knappast något direkt stöd för uppfattningen att denna 

form av kollektiva motprestationer är tillräckliga för att en pålaga ska 

betecknas avgift. Med hänsyn till att det godtagits både i praxis och av lagrådet 

får dock, åtminstone vad beträffar tillsyn, avgifter som finansierar viss 

myndighetsverksamhet och uttas av de som är föremål för verksamheten falla 

utanför det statsrättsliga skattebegreppet och sålunda möjliga att efter 
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 MÖD 2009:16. 
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 Se även RÅ 1991 ref. 87. 
78

 Prop. 2007/08:166 s. 36 och prop. 2009/10:20 s. 158 f.  
79

 Prop. 1993/94:198 s. 163, prop. 1997/98:48 s. 43 f. och prop. 1997/98:64 s. 102 f. 
80

 Prop. 1993/94:198 s. 65, prop. 1997/98:48 s. 29 och prop. 1997/98:64 s. 67 f.  
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 Prop. 2009/10:20 s. 158. 
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 Se t.ex. lagrådets resonemang i prop. 2001/02:31 s. 136 och Westerberg, Ole, Skatter och 

avgifter, Förvaltningsrättslig tidsskrift, 1-2/1982, s. 13. 
83

 Westerberg, Ole, Skatter och avgifter, Förvaltningsrättslig tidsskrift, 1-2/1982, s. 13 f. Se 

även Leidhammar, Börje, Gränsdragningen mellan skatt och avgift inom Kemikalieinspektio-

nens verksamhetsområde, Skattenytt, 2001, s. 103 ff.  
84

 Prop. 1973:90 s. 219. 
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delegation från riksdagen införa och reglera genom exempelvis förordning. Det 

statsrättsliga avgiftsbegreppet torde alltså vara relativt vidsträckt.  

 

2.4.2 Verkställighetsföreskrifter på skatteområdet 

En aspekt som bör diskuteras avseende delegation på skatteområdet är reger-

ingens möjlighet att utan föregående delegation från riksagen meddela verk-

ställighetsföreskrifter. Verkställighetsföreskrifter har använts i relativt stor ut-

sträckning på skatteområdet
85

 och som antytts under 2.3.4 kan sådana föreskrif-

ter ha väldigt varierande skepnad och i RF ges inte någon tydlig förklaring av 

vad en verkställighetsföreskrift får omfatta. Det har redan konstaterats att före-

skrifter av detta slag enligt förarbetena till RF kan komplettera befintlig lag-

stiftning även i materiellt hänseende så längre de inte tillför något väsentligt 

nytt.
86

 Möjligheten för regeringen, eller den myndighet regeringen bemyndigar 

enligt 8 kap. 11 § RF, att meddela verkställighetsföreskrifter förutsätter inte 

delegation från riksdagen och det har ifrågasatts om inte RF:s normgivnings-

regler kan sättas ur spel genom verkställighetsföreskrifter som fyller ut lag i 

materiellt hänseende.
87

 Enligt Strömberg framstår det som högst oklart vilken 

precision som krävs av lagbestämmelsen som ska kompletteras
88

 och genom att 

besluta om förhållandevis opreciserad lagstiftning på exempelvis skatteområdet 

skulle riksdagen kunna lämna ett större utrymme för regeringen att komplettera 

lagen genom verkställighetsföreskrifter vilket ju i realiteten får till effekt att 

normgivningsmakt flyttas från riksdagen trots 8 kap. 3 § 1 st. 2 p. RF.
89

 Hur 

långtgående möjligheter regeringen och myndigheter har att meddela materiella 

verkställighetsföreskrifter påverkar därför omfattningen av delegationsförbudet 

avseende skatterättsliga föreskrifter. I RÅ 1985 1:5 ansåg HFD att verkställig-

hetsföreskrifter som kompletterade fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 

innehöll regler om beräkning av bostadsyta, och alltså påverkade taxeringen, 

inte stred mot lagens ordalydelse och inte heller tillförde lagstiftningen ett 

sådant element att föreskrifterna innebar ett befogenhetsöverskridande. Man 
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 Se Strömberg, s. 138 ff. och Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, 3 u., Iustus förlag, 

Uppsala, s. 32.  
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 Se 2.3.4 ovan. 
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 Strömberg, s. 146 f.  
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 A.a., s. 131 f. och 146 f. 
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 Se Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristförlaget, Stock-

holm, 1995, s. 165. 
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tog också hänsyn till att lagmotiven inte gav någon vägledning i frågan. Som 

Strömberg konstaterat
90

 undviker HFD i detta avgörande att påstå att 

verkställighetsföreskrifterna inte tillför något väsentligt nytt. I RÅ 2007 ref. 4 

som också gällde fastighetstaxering godtogs verkställighetsföreskrifter om 

prisutvecklingsområden och omräkningstal meddelade av Riksskatteverket 

eftersom de inte stred mot lagstiftningen. I RÅ 1987 ref. 21 fann man dock att 

verkställighetsföreskrifter angående befrielse från skyldighet att betala rest-

avgift innehöll villkor och begränsningar utöver vad som kunde inrymmas i 

den lagtext föreskrifterna kompletterade och bestämmelserna tillämpades med 

stöd av 11 kap. 14 § RF därför inte. Samma bedömning gjordes angående 

bestämmelser om nedsättning av restavgift i RÅ 1988 ref. 146. I RÅ 1996 ref. 

5 fann HFD att verkställighetsföreskrifter i NSF som begränsade utrymmet för 

nedsättning av socialavgifter, något som i regeringsformens mening är skatt, 

och visserligen hade stöd i motiven till NSL men saknade uttryckligt lagstöd 

gick utöver vad som kunde inrymmas i lagen och tillämpades därför inte.  

Lagrådet har konstaterat att vissa regler angående undantag från kommunalt 

skattestopp skulle kunna meddelas av regeringen genom verkställighets-

föreskrifter förutsatt att grunderna för undantag klart och fullständigt anges i 

lagstiftning.
91

 I en annan remiss menar lagrådet att bestämmelser om vilka upp-

gifter som ska lämnas i en näringsidkares självdeklaration inte kan anses hän-

förliga till grunderna för taxerings- eller uppbördsförfarandet och därför kan 

meddelas i form av verkställighetsföreskrifter. Man påpekar dock att lagregeln 

om vilka uppgifter som ska lämnas, som alltså ska fyllas ut genom verkställig-

hetsföreskrifterna, bör preciseras i möjligaste mån.
92

 

Att döma av rättspraxis så är möjligheten att meddela verkställighetsföre-

skrifter som i materiellt hänseende kompletterar lagstiftning särskilt långtgå-

ende när det gäller fastighetstaxering. Detta beror sannolikt på det stora prak-

tiska behovet av att lagstiftning på området kompletteras med exempelvis pre-

cisering av beräkningsgrunder, Strömberg menar dock att den utsträckning 

verkställighetsföreskrifter fyllt ut lagstiftning på området knappast är grund-
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 Prop. 1989/90:150, bilaga 4, s. 33. 
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lagsenlig.
93

 På skatteområdet generellt tycks materiella verkställighetsföreskrif-

ter tillåtas i förhållandevis stor utsträckning så länge de inte strider mot lagens 

ordalydelse eller inför begränsningar som inte har stöd i lagtexten.
94

 Lagrådets 

uppfattning tycks enligt vad som framgått ovan också vara att materiella verk-

ställighetsföreskrifter kan användas för reglering på skatteområdet men att 

grunderna för regleringen bör anges med en någorlunda hög grad av precision i 

lagstiftning. Vid domstolarnas bedömning av verkställighetsföreskrifter verkar 

viss hänsyn tas till behovet av att lagstiftning genomförs effektivt och på skat-

teområdet råder högre grad av acceptans av myndigheters verkställighetsföre-

skrifter än på andra områden.
95

 Sammantaget kan konstateras att det är oklart 

exakt var gränsen går för verkställighetsföreskrifter på skatteområdet.
96

 Proble-

matiken är komplex men de tidigare diskuterade uttalandena i RF:s förarbeten 

om att inget väsentligt nytt får tillföras lagstiftning genom verkställighetsföre-

skrifter kan knappast anses gälla fullt ut på skatteområdet även om lagstift-

ningen som föreskrifterna avser komplettera sätter gränser för vad de kan inne-

hålla.
97

 

 

2.5 Kontroll av delegerad normgivningsmakt 

För att säkerställa att normgivningsmakten utövas i enlighet med grundlag 

finns det utöver ovannämnda reglering av hur normgivningsmakten får utövas 

ett antal stadganden i regeringsformen som möjliggör att föreskrifters grund-

lagsenlighet kontrolleras.  

 

2.5.1 Lagrådet 

Viss kontroll utövas av lagrådet vars yttrande enligt 8 kap. 21 § RF ska in-

hämtas innan riksdagen beslutar om viss angiven lagstiftning. Regeringen och 

utskotten kan dock välja att inhämta ett yttrande även i fall som inte omfattas 
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 Strömberg, s. 138 ff. 
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 Se Lebeck, Carl, Verkställighetsföreskrifter – något om den verkställande maktens självstän-

diga normgivningsmakt enligt RF, Förvaltningsrättslig tidsskrift, 3/2012, s. 365 ff.  
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1995, s. 418 ff. Bergström argumenterar för att ett flertal verkställighetsföreskrifter utfärdade 
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av 8 kap. 21 § RF.
98

 I bestämmelsens tredje stycke anges att lagrådsyttrande 

inte behöver inhämtas om det skulle sakna betydelse på grund av frågans 

beskaffenhet eller om det skulle fördröja behandlingen i sådan utsträckning att 

avsevärt men uppkommer. I 8 kap. 22 § RF anges att lagrådet bl.a. ska granska 

hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordingen i övrigt. Det 

handlar alltså om en preventiv granskning som är obligatorisk endast i angivna 

fall och som bara aktualiseras i samband med lagstiftning. Förordningar och 

övriga föreskrifter omfattas alltså inte av den obligatoriska granskningen, vilket 

innebär att man i samband med delegation från riksdagen normalt endast har 

möjlighet att granska själva bemyndigandet inom ramen för lagrådsgranskning. 

För de föreskrifter som sedan meddelas med stöd av bemyndigandet blir alltså 

ingen sådan granskning aktuell och Rune Lavin har påpekat att granskningen i 

många fall skulle underlättas om lågrådet fick information om hur det är tänkt 

att föreskrifter som meddelas med stöd av ett föreslaget bemyndigande ska 

utformas.
99

 Lagrådet har dock möjlighet att påpeka att ett lagförslag delegerar 

normgivningsmakt från riksdagen i strid med regeringsformens bestämmelser, 

vilket sker med jämna mellanrum.
100

 I 8 kap. 22 § 3 st. RF framgår att lagstift-

ning alltid kan tillämpas även om lagrådet inte hörts i ärendet. Någon skyldig-

het för riksdag och regering att följa lagrådets syndpunkter föreligger heller 

inte även om dess yttranden anses ha stort inflytande.
101

  

 

2.5.2 Underställning  

Genom 8 kap. 6 § RF ges riksdagen rätt att kräva att föreskrifter som meddelats 

genom ett bemyndigande underställs riksdagen för prövning. Det innebär att 

regeringen kan tvingas redovisa hur bemyndigandet använts varpå riksdagen 

kan besluta ändra eller ta bort bemyndigandet.
102

 Samma möjlighet ges efter 

grundlagsreformen 2010 enligt 8 kap. 12 § RF till regeringen avseende före-

skrifter som meddelats på bemyndigande av regeringen. Både riksdagen och 

regeringen har alltså möjlighet att kontrollera hur den normgivningsmakt som 

överförs till andra organ kommer till användning. Någon närmare förklaring av 
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hur underställningsförfarandet bör gå till ges inte i RF:s förarbeten. Möjlig-

heten att begära underställning utnyttjas väldigt sällan av riksdagen.
103

 

 

2.5.3 Lagprövning 

Föreskrifters förenlighet med grundlag kontrolleras även av domstolar genom 

s.k. lagprövning.
104

 Enligt 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § RF ska domstolar och 

andra offentliga organ avstå från att tillämpa föreskrifter som de finner stå i 

strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning. En 

föreskrift kan genom lagprövning kontrolleras både i materiellt och formellt 

hänseende, man prövar alltså dels om föreskriften innehållsmässigt strider mot 

överordnade föreskrifter, dels om den tillkommit på fel sätt eller genom ett 

överskridande av utfärdarens normgivningskompetens.
105

 Ser man till lagpröv-

ning i domstolspraxis finns flera exempel där domstolen valt att inte tillämpa 

föreskrifter på grund av att bestämmelserna i 8 kap. RF inte följts vid före-

skrifternas utfärdande. I två äldre, tidigare nämnda avgöranden, RÅ 1987 ref. 

21 och 1988 ref. 146, hade skatterättsliga föreskrifter meddelats med stöd av ett 

bemyndigande i lag. HFD fann i båda fallen att bemyndigandet på grund av 

RF:s förbud mot delegation av normgivningskompetens avseende skatt på sin 

höjd kunde medföra rätt att meddela verkställighetsföreskrifter. De aktuella 

föreskrifterna ansågs dock gå utöver vad som kan anses vara verkställighets-

föreskrifter och tillämpades därför inte. I RÅ 2002 ref. 98 fann man att vissa 

myndighetsföreskrifter omfattade ämnen som inte täcktes av det bemyndigande 

som låg till grund för föreskrifterna. I RÅ 2005 ref. 39 hade en myndighet be-

myndigats av regeringen att meddela verkställighetsföreskrifter men föreskrif-

terna i fråga ansågs inte ligga inom ramen för sådana föreskrifter och tillämpa-

des följaktligen inte. I HFD 2013 ref. 37 konstaterades att förordnings-

föreskrifter av betungande karaktär som inte grundades på något bemyndi-

gande i lag och inte kunde anses utgöra verkställighetsföreskrifter hade med-

                                                           
103

 Se a.st. och Mattson, Ingvar & Petersson, Olof (red.), Svensk författningspolitik, 3 u., SNS 
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delats i strid med normgivningsreglerna i 8 kap. RF och inte skulle tillämpas. I 

HFD 2013 ref. 80 konstaterade domstolen att normgivningsmakt som delege-

rats till kommun inte kunde överföras till ett kommunalförbund. Föreskrifterna 

i fråga hade därför meddelats i strid med RF och tillämpades inte i målet. Att 

en föreskrift underkänns vid lagprövning innebär dock inte att bestämmelsen 

ogiltigförklaras utan endast att den inte tillämpas i det aktuella fallet.
106

 En 

lagprövning i högsta instans har dock naturligtvis prejudikatvärde och kan 

mycket väl föranleda att en lagändring kommer till stånd.
107

  

 

2.6 Sammanfattning 

Den svenska normgivningsmakten grundlagsregleras i regeringsformens åt-

tonde kapitel, vars komplicerade
108

 regelverk fördelar normgivningsmakten 

mellan riksdagen och regeringen. Den konstitutionella utgångspunkten är att 

riksdagen som är Sveriges främsta normgivande organ utövar normgivnings-

makt genom lagstiftning även om regeringen också tillerkänns viss självständig 

normgivningsmakt. 

Både riksdagen och regeringen har dock möjlighet att delegera sin normgiv-

ningsmakt och på så sätt förse organ längre ner i den konstitutionella hierarkin 

med normgivningskompetens. Delegation är dock långtifrån alltid tillåtet, RF 

ställer upp krav på att vissa områden enbart regleras genom lagstiftning och 

således av riksdagen. Det som täcks av det obligatoriska lagområdet kan med 

andra ord inte bli föremål för delegation.  

En del områden undantas dock från lagkravet och riksdagen kan därför om 

så önskas bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter på området i riks-

dagens ställe. Normgivningsmakt avseende vissa avgifter och trafikreglerande 

skatter kan även delegeras direkt till kommuner. Trots att denna ordning med 

lagkrav och undantag från lagkrav kan verka okomplicerad så ger reglerna 

upphov till en rad gränsdragningsproblem. Skatteområdet är ett exempel på 

detta, föreskrifter om skatt omfattas av kravet på obligatorisk lagform men RF 

saknar en definition av skattebegreppet och gränsen mellan skatter och avgifter 

är långtifrån självklar. Eftersom avgifter får bli föremål för delegation så på-
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verkas omfattningen delegationsförbudet på skatteområdet av det statsrättsliga 

avgiftsbegreppets omfattning, något som visat sig vara relativt vidsträckt.  

Regeringens självständiga normgivningsmakt omfattar förutom möjligheten 

att meddela föreskrifter på områden som inte enligt grundlag ska regleras i lag-

stiftning även en möjlighet att fylla ut lagstiftning genom s.k. verkställighets-

föreskrifter. Sådan utfyllnad får dock enligt RF:s förarbeten inte medföra att 

något väsentligt nytt tillförs lagstiftningen i fråga. På skatteområdet har möj-

ligheten för regeringen att meddela materiella verkställighetsföreskrifter an-

vänts i en utsträckning som knappast motsvarar de formella begräsningarna i 

RF. Att regeringen tilldelats självständig normgivningsmakt hindrar dock inte 

riksdagen från att ändå lagstifta inom regerings primärområde.  

Regeringen kan välja att subdelegera sin normgivningsmakt till en förvalt-

ningsmyndighet eller kommun. När regeringen tilldelats normgivningsmakten i 

fråga genom ett bemyndigande från riksdagen krävs dock att subdelegation 

tillåts i bemyndigandet.  

Normgivningsmakten i Sverige kontrolleras preventivt av lagrådet som 

granskar grundlagsenligheten i många lagförslag. Lagrådet har möjlighet att 

påpeka eventuella brister såsom bemyndiganden i strid med 8 kap. RF men kan 

inte framtvinga några ändringar. Både riksdag och regeringen har möjlighet att 

i samband med att normgivningsmakt delegeras ange att föreskrifterna som 

meddelas med stöd av bemyndigandet ska underställas riksdagen eller reger-

ingen för prövning, en möjlighet som dock sällan utnyttjas. Ytterligare kontroll 

utövas efter att föreskrifter utfärdats av domstolar och andra offentliga organ 

genom lagprövningsinstitutet. En lagprövning kan resultera i att föreskrifter 

inte tillämpas i ett konkret fall och i praxis finns flera exempel där domstol 

funnit att det normgivningsförfarande som använts stått i strid med RF:s be-

stämmelser.  
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Del II – Brittisk rätt 

3 Storbritanniens konstitution och dess källor 

Den brittiska konstitutionen är unik på så sätt att den inte är kodifierad och 

alltså inte vilar på någon, i traditionell mening, nedskriven grundlag. Någon-

ting likt vår regeringsform, som reglerar grunderna för det brittiska stats-

skicket, medborgerliga rättigheter och den politiska processen existerar inte i 

brittisk rätt. Detta innebär dock inte att Storbritannien saknar en konstitution 

utan en sådan existerar i allra högsta grad, den grundas dock på helt andra käl-

lor än traditionella grundlagsstadganden.
109

 

Konstitutionen består till viss del av vanliga skriftliga lagar antagna av par-

lamentet, s.k. Acts of Parliament, av konstitutionell betydelse.
110

 Att kalla den 

brittiska konstitutionen för oskriven är därför inte helt korrekt.
111

 Det handlar 

dock inte om lag i en högre normhierarkisk position än övrig lag utan dessa kan 

upphävas eller ändras närhelst parlamentet så beslutar, utan att några särskilda 

förfaranderegler behöver iakttas. Den enda skillnaden mellan konstitutionella 

och övriga Acts of Parliament är att de tidigare är konstitutionella sett till sitt 

innehåll.
112

 Några exempel på lagar som bär denna status är Bill of Rights 

1689, Parliament Acts 1911 och 1949 som båda stärker House of Commons 

lagstiftande makt i förhållande till House of Lords och Scotland Act 1998 som 

bl.a. ger Skottland ett eget parlament. Ett annat exempel är Human Rights Act 

1998 som inkorporerar Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i 

brittisk rätt.
113

 

Domstolspraxis, s.k. common law, anses också utgöra del av den brittiska 

konstitutionen, i brittisk rätt gäller principen om stare decisis och avgöranden i 

högre rätt är bindande för underrätter.
114

 Brittiska domstolar kan inte pröva 
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giltigheten av lag stiftad av parlamentet men utövar en viktig funktion som 

uttolkare av lagens mening.
115

 Precis som med Acts of Parliament är det främst 

vissa utmärkande prejudikat av konstitutionell betydelse som anses utgöra del 

av konstitutionen,
116

 exempelvis M v Home Office från 1994, ett avgörande 

som fastställer att domstolar kan ta beslut som den verkställande makten måste 

följa.
117

 

Även parlamentets interna regler och praxis anses ha konstitutionell bety-

delse.
118

 Här avses inte regler som är stadgade i lag utan interna regler och 

informella överenskommelser som reglerar det löpande parlamentsarbetet. En 

viktig princip i brittisk rätt är att parlamentet själv får reglera sitt eget arbete 

och båda ka rarna har antagit en egen ”code o  conduct”.
119

 

En väsentlig del av den brittiska konstitutionen utgörs också av s.k. konsti-

tutionella konventioner. Konventionerna är i stort sett statsrättslig sedvänja, 

d.v.s. etablerad konstitutionell praxis som uppfattas som bindande av konstitu-

tionella organ och maktutövare. Trots att konventioner utgörs av oskrivna nor-

mer så påverkar de många centrala delar av hur den brittiska statsapparaten 

fungerar i praktiken, att partiledaren för det partiet med majoritet i House of 

Commons alltid utses av monarken att bilda regering och bli premiärminister är 

t.ex. en konvention och inget som är stadgat i lag. Ett annat exempel är att 

House of Lords inte använder sin fördröjande funktion till att blockera lagstift-

ning som hör till ett majoritetspartis valmanifest, den s.k. Salisbury-

konventionen. Inget hindrar egentligen de konstitutionella aktörerna från att 

bryta mot en etablerad konvention, ett sådant agerande leder dock sannolikt till 

att parlamentet ingriper med lagstiftning på det aktuella området.
120

 

Även om den brittiska monarken idag inte besitter någon egentlig politisk 

makt och främst spelar en symbolisk roll så kvarstår en del makt fortfarande 

officiellt hos kungahuset. Denna makt, kallad the royal prerogative, utövas 

numera till övervägande del av ministrar även om drottningen fortfarande är 

inblandad i vissa moment, bl.a. så utser hon premiärministern och andra minist-
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rar, dock efter premiärministerns råd, och godkänner lagstiftning.
121

 Andra, 

mer väsentliga funktioner som traditionellt hör till monarkens uppgifter, t.ex. 

utrikes- och försvarspolitiken och att förklara krig, ligger numera hos premiär-

ministern och hans regering som utövar dessa funktioner utan lagstöd men med 

stöd av det kungliga prerogativet som alltså också anses vara en av den brit-

tiska konstitutionens beståndsdelar.
122

 

Även doktrin på området anses ha viss betydelse som, om än underordnad, 

konstitutionell källa. Albert Venn Diceys An Introduction to the Study of the 

Law of the Constitution från 1885 och Erskine May’s Treatise upon the Law, 

Privileges, Proceedings and Usage of Parliament av Thomas Erskine May som 

gavs ut i första upplaga år 1844 är exempel på arbeten som anses ha denna ex-

tremt höga status.
123

 Doktrin har framförallt haft stor betydelse genom att 

formulera principer som anses gälla i brittisk rätt utan något stöd i skriven lag, 

ett exempel är principen om rule of law, eller lagstyre, vars innebörd definie-

rats av Dicey.
124

 

På grund av Storbritanniens medlemskap i EU anses även EU-rätten genom 

dess företräde framför nationell rätt vara av konstitutionell betydelse för Stor-

britannien. Detsamma gäller Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som inkorporerats i 

brittisk rätt genom Human Rights Act 1998 och gör rättighetsstadgan direkt 

tillgänglig för britterna.
125

  

 

4 Normgivning och delegation i brittisk rätt 

4.1 Det brittiska parlamentet 

Det brittiska parlamentet består av två kamrar,
126

 House of Commons, eller 

underhuset, vars ledamöter är folkvalda och House of Lords, överhuset, vars 
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u.], s. 3 ff.   



35 
 

 
 

ledamöter utses av premiärministern eller ärver sin titel.
127

 Det ärftliga inslaget 

är dock numera kraftigt reducerat
128

 sedan en reform som genomfördes 1999 i 

princip eliminerade möjligheten att ärva ett lordämbete.
129

 House of Lords är 

underordnat House of Commons på så sätt att det förstnämnda inte kan hindra 

det sistnämnda från att få igenom lagförslag, House of Lords kan enligt Parli-

ament Act 1911 och 1949 endast fördröja lagstiftningsprocessen i ett år även 

om förslag till lagstiftning formellt måste passera genom båda kamrarna för att 

godkännas,
130

 detta kommer att diskuteras mer utförligt nedan. House of Lords 

främsta funktion är att granska lagförslag från House of Commons i detalj och 

när möjligt bidra med expertkunskap och förslag till förbättringar.
131

  

 

4.2 Parlamentets suveränitet 

Den brittiska normgivningsmakten präglas till stor del av principen om s.k. 

parliamentary sovereignty som bl.a. innebär att parlamentet när som helst äger 

makt att stifta vilken lag som helst.
132

 Parlamentet åtnjuter alltså i princip obe-

gränsad lagstiftningskompetens. Erskine May har uttryckt saken på ett kraft-

fullt och tydligt sätt:  

“The constitution has assigned no li its to the authority of Parliament over all 

matters and persons within its jurisdiction. A law may be unjust and contrary to 

sound principles of government ; but Parliament is not controlled in its discretion, 

and when it errs, its errors can only be corrected by itsel .”
133

 

Giltigheten av lagstiftning från parlamentet kan inte heller bli föremål för dom-

stolsprövning, i ett känt fall från 1842 uttrycker Lord Campbell saken såhär:  

"All that a court of justice can look to is the parliamentary roll: they see that an 

Act has passed both Houses of Parliament, and that it has received the royal assent, 
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I skrivande stund har House of Lords 792 ledamöter varav 86 ledamöter ärvt sitt leda-

motskap och omfattas av ett undantag i 1999 års reform, se The UK Parliament (utg.), Lords by 

party, type of peerage and gender, “www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/ 

composition-of-the-lords”   r aktuell sa  ansättning.   
129

 Loveland, Ian, Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights: A Critical 

Introduction, 6 u., Oxford University Press, Oxford, 2012 [cit. Loveland], s. 182. 
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and no court of justice can inquire into the manner in which it was introduced into 

Parliament, what was done previously to its being introduced, or what passed in 

Parliament during the various stages of its progress through both Houses of Parlia-

ment."
 134

 

I ett nyare avgörande, från 1974, konstaterar Lord Reid att "the idea that a 

court is entitled to disregard a provision in an Act of Parliament on any ground 

must seem strange and startling to anyone with any knowledge of the history 

and law of our constitution".
135

 Domstolen har alltså ingen rätt att åsidosätta 

lagstiftning från parlamentet oavsett hur den tillkommit utan ska enbart tolka 

och tillämpa lagen. Föreligger brister i viss lagstiftning är det helt enkelt upp 

till parlamentet att ställa saken till rätta genom ny lagstiftning.
136

 

Att parlamentet besitter obegränsad normgivningsmakt medför även att en 

senare föreskrift alltid har företräda framför en äldre i fall där två lagreglers 

innehåll står i konflikt till varandra,
137

 i ett avgörande från 1934 konstaterar 

domstolen att “it is i possible  or Parlia ent to enact that in a subsequent sta-

tute dealing with the same subject- atter there can be no i plied repeal”.
138

  

Ett sittande parlament kan således aldrig genom lagstiftning binda ett efterföl-

jande parlament.
139

 

Det bör tilläggas av att principen om parlamentets suveränitet utarmas rejält 

av Storbritanniens medlemskap i EU eftersom EU-normer alltid har företräde 

framför nationell rätt.
140

 Parlamentets normgivningsmakt kan vidare anses ha 

begränsats ytterligare genom den decentralisering som instiftandet av separata 

parlament i Skottland, Wales och Nordirland inneburit.
141
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4.3 Särskilt om House of Commons  

För att kunna ge en klar bild av hur lagstiftningsarbetet i det brittiska parla-

mentet går till måste först strukturen i House of Commons diskuteras närmare. 

Det brittiska underhuset har totalt 650 folkvalda ledamöter
142

 och den brittiska 

konstitutionen förutsätter att regeringen stöds av en majoritet av dessa eftersom 

den annars riskerar att bli nedröstad i en förtroendeomröstning varefter pre-

miärministern måste erbjuda sig att avgå, detta anses följa av konstitutionell 

konvention.
143

 Ledamöterna kan delas in i tre kategorier, regeringsmedlemmar, 

opposition och så kallade backbenchers. Premiärministern, som måste vara 

medlem i House of Commons,
144

 utser övriga regeringsmedlemmar, som enligt 

konvention också måste vara parlamentsmedlemmar.
145

 Oppositionen formas 

av det näst starkaste partiet i underhuset
146

 och övriga ledamöter, som alltså 

varken är regeringsmedlemmar eller ingår i oppositionen kallas p.g.a. deras 

placering i själva kammaren för backbenchers.
147

 Eftersom det är så pass 

viktigt för en regerings fortlevnad att ha majoritetsstöd i House of Commons så 

pressas hela tiden backbenchers inom regeringspartiet att stötta regeringens 

förslag.
148

 Att regeringen bildas inifrån parlamentet på detta sätt och i princip 

alltid kan räkna med stöd från en majoritet i House of Commons leder till att 

den verkställande makten får väldigt stort inflytande över den lagstiftande 

makten och utan hinder kan få igenom sina förslag till lagstiftning.
149

 Att en 

regering med majoritet i House of Commons inte får igenom sina förslag till 

lagstiftning är därför mycket ovanligt.
150
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lydelse 1 jan 2015. 
143

 Leyland, s. 115. 
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Hart Publishing, Oxford, 2010, s. 25 f. Jfr dock Loveland, s. 133. 
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4.4 Lagstiftningsprocessen 

Parlamentet besitter i enlighet med vad som framgått ovan i stort sett obegrän-

sad normgivningskompetens och lagar stiftade av parlamentet, s.k. Acts of 

Parliament, befinner sig alltså allra högst upp i den brittiska normhierarkin. 

Acts of Parliament stiftas genom att ett lagförslag, en s.k. bill, antas av båda 

kamrarna och erhåller monarkens godkännande.
151

 Ingen monark har vägrat 

lämna sitt godkännande sedan 1708 och innebörden är idag främst symbo-

lisk.
152

 Som nämnts ovan är det i praktiken omöjligt för House of Lords att helt 

blockera lagförslag som antagits av House of Commons.  

Lagstiftningsprocessen börjar med att ett förslag till ny lagstiftning läggs 

fram i antingen House of Commons eller House of Lords.
153

 Lagförslag, eller 

bills, delas in i två huvudkategorier: public bills och private bills.
154

 Public bills 

är förslag till lagstiftning med generell tillämpning i hela Storbritannien och 

läggs normalt fram av regeringen men det förekommer även att parlaments-

ledamöter utanför regeringen föreslår public bills, som då går under benäm-

ningen private  e bers’ bills.
155

 Public bills är den form av lagförslag som är 

absolut vanligast och merparten av tiden i parlamentet går åt till att behandla 

regeringsförslag, den tid so  sätts av till private  e bers’ bills är  ycket be-

gränsad.
156

 Private bills är lagförslag som inte berör allmänheten på samma sätt 

som public bills utan dessa förslag läggs fram av myndigheter, företag eller 

andra organisationer som syftar till att få parlamentet att exempelvis medge 

undantag från en särskild bestämmelse eller besluta om någon form av gyn-

nande särbehandling i ett enskilt fall.
157

 Det är alltså snarare frågan om att ut-

verka ett undantagsbeslut i det enskilda fallet än lagstiftning i strikt mening. En 

ytterligare kategori av lagförslag går under benämningen hybrid bills och är 

likt private bills förslag till lagstiftning av icke-generell karaktär men anses 

ändå beröra allmänheten i större utsträckning än den typen av lagstiftning som 

normalt föreslås via en private bill.
158

 Ett exempel på en hybrid bill är det för-
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slag till lag som tillåter byggandet av en höghastighetståglinje mellan London 

och West Midlands och i skrivande stund behandlas av parlamentet.
159

 Det 

finns dock inga exakta regler för hur det avgörs om ett förslag är en hybrid 

bill.
160

  

Efter att ett förslag till lagstiftning lagts fram ska det passera genom flera 

steg i den kammare förslaget introducerats i. Förslagets huvuddrag debatteras 

först ledamöterna emellan som kan föreslå ändringar och påkalla omröstning 

och skickas sedan till ett utskott där det granskas och övervägs i detalj. Detta 

gäller dock inte lagförslag som innehåller viktiga frågor ur ett konstitutionellt 

perspektiv, i sådana fall sker ingen utskottsbehandling utan förslaget behandlas 

genom hela processen av kammaren i sin helhet.
161

  

Efter utskottsbehandlingen tas förslaget återigen upp i kammaren för debatt 

och omröstning. Om lagförslaget röstas igenom så översänds det till den andra 

kammaren där hela proceduren upprepas. Ärendet återsänds sedan till den 

kammare som först behandlade förslaget där eventuella synpunkter den andra 

kammaren haft diskuteras. Lagförslaget kan på detta sätt skickas mellan House 

of Commons och House of Lords till dess att en överenskommelse om lagens 

slutliga utformning nås men House of Commons kan också välja att helt enkelt 

bortse från de synpunkter som House of Lords lämnat och kräva att lagen antas 

i den form House of Commons föreslagit. House of Lords har då möjlighet att 

på det sätt som beskrivits ovan blockera lagen från att antas under ett års tid, 

något som dock är ovanligt i och med den tidigare nämnda Salisbury-

konventionen som hindrar House of Lords från att blockera lagstiftning som 

hör till ett regeringspartis valprogram.
162

  

Processen som nu beskrivits ser bortsett från några mindre avvikelser i stort 

sett likadan ut oavsett vilken typ av bill det rör sig om och var förslaget intro-
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duceras.
163

 För att lagen ska träda i kraft så måste den till sist också få monar-

kens godkännande efter att den antagits av båda kamrarna.
164

 

 

4.5 Delegation 

4.5.1 Delegation från parlamentet  

Lagstiftningsarbetet i det brittiska parlamentet präglas i stor utsträckning av 

tidspress, regeringen vill hinna få igenom så mycket som möjligt av sin lag-

stiftning i parlamentet samtidigt som oppositionen och backbenchers vill få 

sina röster hörda och eventuellt väcka egna förslag till lagstiftning.
165

 För att 

underlätta och påskynda lagstiftningsarbetet använder man i allt större ut-

sträckning
166

 delegation av normgivningskompetens för att snabbare kunna få 

fram lagstiftning i de fall då det inte anses lika angeläget att saken blir föremål 

för detaljbehandling i parlamentet.
167

 Delegation är t.ex. vanligt i samband med 

lagstiftning på områden där en större mängd tekniska detaljer måste behandlas 

eftersom sådan behandling skulle ta upp alltför mycket tid i parlamentet.
168

 

Delegation sker genom att parlamentet först stiftar en s.k. parent act, eller 

empowering act, som bemyndigar regeringen, en minister eller något annat 

regeringsorgan att lagstifta på ett särskilt område inom de ramar parlamentet 

sätter upp.
169

 De lagar som regeringen sedan stiftar med stöd av en delegations-

lag kallas secondary legislation i motsats till lagstiftning från parlamentet som 

då går under benämningen primary legislation.
170

 Parlamentets suveränitet som 

lagstiftare vidmakthålls på så sätt eftersom sekundär lagstiftning hämtar sin 

legitimitet ur särskilda bemyndigandelagar från parlamentet.  

                                                           
163
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41 
 

 
 

Den brittiska konstitutionen hindrar inte parlamentet från att ge regeringen 

väldigt vidsträckta bemyndiganden, något som ofta också sker i praktiken.
171

 

Som nämnts ovan har parlamentet obegränsad lagstiftningskompetens och 

normgivningsmakt kan därför i princip delegeras i den utsträckning parlamen-

tet önskar.  

 

4.5.2 Subdelegation 

I likhet med vad som gäller delegation överlag i brittisk rätt så bestäms möjlig-

heterna till subdelegation i bemyndigandet från parlamentet, föreskrifter som 

medför att lagstiftningsmakten vidaredelegeras måste alltså ha uttryckligt stöd i 

ett bemyndigande.
172

 Föreskrifter som innebär att subdelegation av normgiv-

ningsmakt kan ske utan stöd i primär lagstiftning kan ogiltigförklaras i dom-

stol, se 4.7.4 nedan. 

 

4.5.3 Statutory instruments 

Den absoluta majoriteten av lagar som stiftas med stöd av delegation utgörs av 

s.k. statutory instruments
173

 och regleras i Statutory Instruments Act 1946. I 

lagens första sektion anges att denna form av lagstiftning ska användas när 

lagstiftningsmakt delegeras till ministrar och övriga regeringsorgan.  

När regeringen meddelar föreskrifter i form av statutory instruments kan 

dessa beroende på vad som anges i bemyndigandelagen, bli föremål för om-

röstning i parlamentet genom antingen affirmativ eller negativ resolution.
174

 

Den affirmativa processen används normalt när den lagstiftning som meddelas 

med stöd av ett visst bemyndigande anses vara av större vikt eller betydelse 

och innebär att en majoritet inom en tidsperiod som anges i bemyndigandet, 

normalt 28 eller 40 dagar, från att regeringens förslag läggs fram i parlamentet 

måste godta lagen innan den formellt får träda i kraft.
175

  Det är dock inte fast-

ställt exakt vad som ska anses vara av större vikt och delade meningar kan råda 
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om detta.
176

 Negativ resolution aktualiseras vanligtvis på initiativ av oppositio-

nen som har möjlighet att inom angiven tid efter att ett statutory instrument 

meddelas påkalla omröstning. Röstar en majoritet för detta så annulleras lagen 

men om ett sådant initiativ inte tas kommer den att äga fortsatt giltighet.
177

 Det 

vanligaste är att bemyndigandelagen anger att negativ resolution ska använ-

das.
178

  

Föreskrifter meddelade med stöd av delegation kan således bli föremål par-

lamentarisk granskning och debatt även om ett vidsträckt bemyndigande har 

getts regeringen. Parlamentet har dock möjlighet att välja att Statutory Instru-

ments Act 1946 inte ska tillämpas på lagstiftning som meddelas via ett bemyn-

digande, allt som krävs är att detta anges i bemyndigandelagen. På samma sätt 

kan det i bemyndigandelagen anges att hela eller en del av ett statutory instru-

ment som meddelas med stöd av bemyndigandet ska bli föremål för antingen 

affirmativ eller negativ omröstning i parlamentet.
179

  

 

4.5.4 ”Henry VIII clauses” 

Att parlamentet fritt kan delegera normgivningsansvar till regeringen har gett 

upphov till en del lagstiftning som medför rätt för ministrar att ändra eller upp-

häva lag från parlamentet.
180

 I bemyndigandet kan helt enkelt införas ett stad-

gande om att regeringen kan ändra eller upphäva viss primär lagstiftning 

genom sekundär lagstiftning. Ett sådant synnerligen vidsträckt bemyndigande 

får till effekt att den verkställande makten rentav tillåts lagstifta på samma kon-

stitutionella nivå som parlamentet. Lagstadganden med sådan innebörd brukar 

kallas   r ”Henry VIII clauses”.
181

  

En del stadganden med denna karaktär syftar till att underlätta genom-

förandet av reformer, se t.ex. sektion 75 i Freedom of Information Act 2000 
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som tillåter att äldre lagstiftning som hindrar att information utlämnas från of-

fentliga organ ändras så att hindret elimineras. Ett exempel på ett mer omfat-

tande bemyndigande finns i Legislative and Regulatory Reform Act 2006 som 

genom sektion 1(1) tillåter att ministrar meddelar föreskrifter som ändrar all 

lagstiftning so  de anser utg r en ”burden”,  ed detta avses enligt sektion 

1(3) exempelvis administrativa olägenheter och andra effektivitetshinder. Vissa 

begränsningar uppställs dock, bl.a. får ministrar enligt sektion 5(1) inte införa, 

ändra eller upphäva skatteregler.
182

 Föreskrifter som meddelas med stöd av 

LRRA 2006 får vidare inte innebära att ett nödvändigt skydd avlägsnas och får 

inte heller vara av konstitutionell betydelse.
183

 Lagändringar som ministrar 

genomför med stöd av lagen ska enligt sektion 12-18 ske i form av statutory 

instruments och innan de genomförs läggas fram i parlamentet och bli föremål 

för någon av omröstningsprocesserna beskrivna ovan under 4.5.3 eller en s.k. 

super-affirmative resolution procedure, där parlamentet kan göra materiella 

ändringar i ministrars förslag i upp till 60 dagar efter att de presenteras.
184

 

Ministern föreslår enligt LRRA 2006, sektion 15 vilken av procedurerna som 

ska användas för att genomföra lagstiftningen men parlamentet har 30 dagar på 

sig att besluta att ett av de mer grundliga omröstningsförfarandena användas. 

Föreslås negativ resolution kan alltså parlamentet enligt sektion 15 (3) inom 30 

dagar besluta att affirmativ resolution ska användas. På detta sätt säkerställs att 

någon form av parlamentarisk kontroll sker i samband med att ministrar ändrar 

i lagstiftning även om granskningen och behandlingen givetvis är långtifrån 

lika ingående som vid parlamentets ordinarie lagstiftningsförfarande. När för-

slaget till LRRA 2006 lades fram blev det föremål för omfattande kritik och 

kallades bl.a.   r ”the Abolition o  Parlia ent Bill”.
185

 

Ytterligare ett exempel går att hitta i Banking Act 2009, sektion 75, som 

bemyndigar finansministeriet att meddela vissa föreskrifter som medför änd-

ring i både primär lagstiftning och common law, även med retroaktiv effekt om 

detta anses ”necessary or desirable”.
186

 Utnyttjas makten så ska föreskrifterna 
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meddelas i form av statutory instruments och som huvudregel bli föremål för 

affirmativ resolution i parlamentet innan de träder ikraft.
187

 Att lagen delegerar 

makt att lagstifta med retroaktiv verkan när ministeriet finner detta vara ”desi-

reable” har kritiserats av House o  Lords  elect Co  ittee on the Constiu-

tion.
188

  

Eftersom parlamentet p.g.a. sin suveränitet när som helst kan upphäva och 

ändra lagstiftning så är det självfallet alltid möjligt för parlamentet att i efter-

hand upphäva lagstiftning från ministrar och inskränka regeringens lagstift-

ningsmakt. Det bör dock hållas i minne att en regering med majoritetsstöd i 

House of Commons sällan har problem med att få igenom sin lagstiftning. I 

teorin hindras alltså inte en regering från att ge sig själv tämligen långtgående 

nor givnings akt geno  att pressa  ra  lagsti tning innehållande ”Henry 

VIII clauses”.
189

 

 

4.6 Särskilt om delegation på skatteområdet 

Efter den ärorika revolutionen antogs Bill of Rights 1689
190

 som bl.a. fast-

ställde att parlamentet måste godkänna alla beskattningsåtgärder.
191

 Det är 

alltså sedan mycket länge etablerat att skatteområdet ska regleras av parla-

mentet genom lagstiftning och enligt Erskine May krävs att förslag till beskatt-

ningsåtgärder godkänns i lagstiftning som måste lanseras i House of Com-

mons.
192

 Det finns dock inte något formellt hinder mot att parlamentet genom 

lagstiftning delegerar normgivningskompetens avseende skatt så länge parla-

mentet godkänner själva beskattningen. Statutory instruments med skatte-

rättsligt innehåll ska antas genom affirmativ resolution i parlamentet men be-

höver enbart läggas fram och röstas igenom i House of Commons.
193

 Exempel 
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på delegation på skatteområdet går att hitta i bl.a. Value Added Tax Act 1994 

om mervärdesskatt, enligt sektion 2(2) kan finansministeriet ändra skattesatsen 

som dock inte får uppgå till mer än 25 procent och ändringar ska enligt sekion 

97(1) göras i form av statutory instrument. I Daymond v Plymouth City Council 

prövade domstolen giltigheten av myndighetsbestämmelser som innebar att 

avgiftsuttag i vissa fall skedde utan motprestation från myndighetens sida. 

Trots att ett vidsträckt bemyndigade hade getts i lag menade domstolen att ett 

sådant avgiftsuttag i princip innebar beskattning och därför krävde uttryckligt 

stöd i primär lagstiftning för att kunna uttas.
194

 Det krävs alltså att parlamentets 

avsikt att delegera normgivningskompetens på skatteområdet tydligt kan utlä-

sas i bemyndigandelagen för att en sådan delegation ska anses ha skett. 

 

4.7 Kontroll av delegerad normgivningsmakt 

4.7.1 Joint Committee on Statutory Instruments  

Som ett led i kontrollen av föreskrifter som meddelas med stöd av delegation 

utövar samarbetsutskottet Joint Committee on Statutory Instruments gransk-

ning av många av de statutory instrument som regeringen genomför.
195

 Utskot-

tet består av ledamöter från både House of Commons och House of Lords och 

undersöker bl.a. hur väl ett statutory instrument överensstämmer med det be-

myndigande i primärlagstiftning som det grundas på, om det tillkommit på rätt 

sätt och att det inte medför andra oönskade effekter som inte uttryckligen 

framgår av bemyndigandet som t.ex. retroaktivitet.
196

 Det är alltså föreskrifter-

nas laglighet som skall undersökas, JCSI ska inte behandla lämpligheten av det 

som kommer under dess granskning. Finner utskottet något att anmärka på så 

ska detta rapporteras till parlamentet som sedan väljer om, och i så fall vilka, 

åtgärder som ska vidtas. JCSI har alltså ingen makt att självmant rätta till en 

eventuell brist i en föreskrift som kommer under dess granskning och det före-

ligger ingen skyldighet för parlamentet att följa de råd JCSI lämnar.
197

 All 

sekundär lagstiftning blir heller inte föremål för granskning hos JCSI eftersom 

parlamentet i bemyndigandet kan ange att annan form än statutory instruments 
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ska användas, se avsnitt 4.5.3 ovan. I fall där sekundärlagstiftning enbart 

kommer läggas fram i House of Commons utövas granskningen enbart av de 

ledamöter som kommer från den kammaren.
198

  

 

4.7.2 Övriga utskott och kommittéer 

Det finns utöver JCSI även ett antal andra kommittéer och utskott som inom 

ramen för de båda kamrarnas enskilda arbete granskar delegerad lagstiftnings-

makt.
199

 Normalt sker detta i samband med den utskottsbehandling som 

aktualiseras vid den ordinarie lagstiftningsprocessen, se avsnitt 4.4 ovan, men 

också i de fall sekundär lagstiftning läggs fram i endera kammaren. Exempel 

på dessa är Regulatory Reform Committee i House of Commons och Delegated 

Powers and Regulatory Reform Committee i House of Lords som båda grans-

kar förslag till sekundär lagstiftning som meddelas med stöd av LRRA 2006.
200

 

 

4.7.3 House of Lords kontrollfunktion 

Som nämnts ovan har House of Lords tack vare Parliament Acts 1911 och 

1949 förlorat makten att helt förhindra att lagförslag från House of Commons 

går igenom. Eftersom reglerna i Parliament Act 1911 och 1949 endast gäller 

bills,
201

 d.v.s. förslag till primär lagstiftning, så kan House of Lords dock i teo-

rin stoppa sekundär lagstiftning från att gå igenom i de fall sådan lagstiftning 

blir föremål för omröstning i parlamentet,
202

 se avsnitt 4.5.3 om när detta kan 

aktualiseras. En möjlighet finns alltså för House of Lords att utöva kontroll 

över föreskrifter som meddelas med stöd av delegation trots att kammaren inte 

kan förhindra att delegation av normgivningsmakt sker då detta görs via primär 

lagstiftning. Denna vetofunktion har dock använts så sparsamt att det kan dis-

kuteras om det inte numera är konvention att House of Lords inte utövar veto-

rätten utan enbart uttrycker sin missbelåtenhet.
203

 Det bör dock poängteras att 

något omröstningsförfarande inte alltid aktualiseras eftersom förfarandet nor-

malt bestäms i den lag som bemyndigandet lämnas. House of Lords har inte 
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heller möjlighet att stoppa skatteföreskrifter som meddelas med stöd av dele-

gation eftersom dessa endast läggs fram i House of Commons, se 4.6 ovan.  

 

4.7.4 Judiciell kontroll 

En viktig princip inom brittisk statsrätt är att den offentliga makten ska utövas 

inom de ramar som lagen som lagen ställer upp - oavsett om makten grundas 

på lagstiftning från parlamentet eller tillhör det kungligt prerogativet så får 

makten inte utövas ultra vires.
204

 Lagligheten av ett offentligt beslut kan därför 

bli föremål för domstolsprövning och de brittiska domstolarna spelar på så sätt 

en central roll i kontrollen av delegerad normgivningsmakt. 

En fundamental skillnad mellan regeringen och parlamentet som lagstiftare 

är att parlamentets lagstiftningsmakt är obegränsad medan regeringen endast 

får lagstifta inom de begränsningar parlamentet beslutar. Som redan diskuterats 

ovan har domstolen ingen möjlighet att pröva giltigheten av lag stiftad av par-

lamentet i och med parlamentets suveränitet. Domstolen kan dock pröva om 

sekundär lagstiftning överensstämmer med den primära lagstiftning som den 

grundas på, d.v.s. om lag som stiftats med stöd av delegation är intra vires i 

förhållande till bemyndigandelagen. Detta gäller även om parlamentet använt 

ett resolutionsförfarande för att godkänna sekundärlagstiftningen.
205

 Lord 

Diplock uttrycker saken på följande sätt i ett avgörande från 1974: 

 

“My Lords, in constitutional law a clear distinction can be drawn between an 

Act of Parliament and subordinate legislation, even though the latter is contained in 

an order made by statutory instrument approved by resolutions of both Houses of 

Parliament. Despite this indication that the majority of members of both houses of 

the contemporary Parliament regard the order as being for the common weal, I 

entertain no doubt that the courts have jurisdiction to declare it to be invalid if they 

are satisfied that in making it the Minister who did so acted outwith the legislative 

powers conferred on him by the previous Act of Parliament under which the order 

purported to be made; and this is so whether the order is ultra vires by reason of its 

contents (patent defect) or by reason of defects in the procedure followed prior to 

its being  ade (latent de ects).”
206
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Domstolen kan alltså ogiltigförklara sekundär lagstiftning, antingen i sin helhet 

eller i de delar domstolen bedömer vara lagstridiga.
207

 Föreskrifter som medde-

lats med stöd av delegation kan förklaras ogiltiga antingen för att de i materiellt 

hänseende överträder de begränsningar som angetts i bemyndigandelagen, för 

att den process som angivits i bemyndigandelagen inte följts när den sekundära 

föreskriften meddelats eller alternativt för att man finner att den utformning 

som getts sekundärlagstiftningen i fråga är för orimlig eller irrationell för att 

kunna anses överensstämma med vad parlamentet haft i åtanke vid stiftandet av 

bemyndigandelagen.
208

  

I praxis har man antagit en restriktiv hållning vid tolkning av de bemyndi-

ganden som ges i lag från parlamentet och det som anges i sekundär lagstift-

ning måste ha uttryckligt stöd i ett bemyndigande i primär lagstiftning, se t.ex. 

R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Leech. Här ansåg 

Court of Appeal att sekundär lagstiftning som tillät att fängelsepersonal öpp-

nade, läste och stoppade all brevkorrespondens till och från intagna var ogiltig 

då föreskrifternas innehåll inte hade uttryckligt stöd i Prison Act 1952 som gav 

Secretary of State for Home Department en generell föreskriftsrätt på området. 

Man konstaterade även att bedömningen av vad som medges i ett bemyndi-

gande torde bli mer restriktiv ju allvarligare det ingrepp man söker legitimera 

med bemyndigandet är, ”the more fundamental the right interfered with, and 

the more drastic the interference, the more difficult becomes the implica-

tion”.
209

 I Wheeler v Leicester City Council konstaterar Lord Justice Browne-

Wilkinson att ”Parliament is not to be taken to have intended to confer such a 

right unless it has e pressed such intention in the clearest ter s”, vilket ytterli-

gare åskådliggör domstolens restriktiva inställning.
210

 Ett annat exempel där 

domstolen underkänt sekundär lagstiftning för att den ansetts gå utöver vad 

som angivits i bemyndigandet går att finna i Commissioners of Customs and 

Excise v Cure and Deely Ltd. Här fann domstolen att det trots ett mycket vid-

sträckt bemyndigande inte kunde anses tillåtet att man genom sekundär lag-

stiftning tillåts fatta beslut om skattetillägg p.g.a. obetald skatt, och alltså i 
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princip ta på sig en dömande roll, utan ett uttryckligt bemyndigande till stöd för 

detta.
211

 

Ett exempel där sekundärlag ogiltigförklarats på grund av att den process 

som angivits i bemyndigandelagen inte följts är Agricultural Training Board v 

Aylesbury Mushrooms Ltd. Ministern som meddelade de aktuella föreskrifterna 

hade, i strid med vad som angivits i bemyndigandet, underlåtit ta in yttranden 

från berörda parter. Föreskrifterna ansågs därför vara ogiltiga gentemot de 

parter som inte fått yttra sig.
212

  

Exempel där sekundär lagstiftning underkänts på grund av dess orimlighet 

eller irrationalitet finns bl.a. i R (on the application of Rogers) v Swindon NHS 

Primary Care Trust and Secretary of State for Health som gällde en statlig 

organisations regler om fördelning av medel för finansiering av en dyr bröst-

cancerbehandling. Domstolen upphävde ett beslut att inte finansiera sådan be-

handling med hänvisning till att de regler som beslutet grundade sig på var 

irrationella då reglerna krävde att exceptionella omständigheter förelåg för att 

medel skulle utgå utan att det framgick vad som kunde tänkas utgöra sådana 

omständigheter.
213

 I ett fall från 1947 formuleras principen om orimlig-

het/irrationallitet på följande sätt:  

 

”although the local authority have kept within the four corners of the matters 

which they ought to consider, they have nevertheless come to a conclusion so un-

reasonable that no reasonable authority could ever have come to it. In such a case, 

again, I think the court can interfere. The power of the court to interfere in each 

case is not as an appellate authority to override a decision of the local authority, but 

as a judicial authority which is concerned, and concerned only, to see whether the 

local authority have contravened the law by acting in excess of the powers which 

Parlia ent has con ided in the .” 

 

De lokala föreskrifter som talan i det aktuella fallet grundades på förbjöd en 

biograf från att släppa ungdomar yngre än femton år på söndagar. Föreskrifts-

rätten grundades på ett generellt utformat bemyndigande men domstolen ansåg 
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inte att reglerna vara orimliga.
214

 Även om det kanske kan spekuleras kring att 

en domstol skulle ha en annan inställning idag kring att förbjuda femtonåringar 

från att gå på bio på söndagar så illustrerar ändå avgörandet att tröskeln för att 

utverka en ogiltighetsförklaring p.g.a. orimlighet eller irrationalitet är hög.
215

 

Domstolarna utövar alltså en viktig kontrollfunktion på så sätt att giltigheten 

av lagstiftning som sker med stöd av delegation och beslut som tas med stöd av 

sådan lagstiftning kan bli föremål för prövning. Eftersom det inte föreligger 

några lagliga hinder för parlamentet att meddela tämligen vidsträckta bemyn-

diganden finns det alltid en risk att exempelvis ministrar tar sig för stora frihe-

ter i normgivningshänseende. Domstolarna minskar den risken genom sin kon-

troll av den verkställande makten och bidrar till att hålla den delegerade norm-

givningsmakten inom de ramar parlamentet uppställer.  

 

4.8 Sammanfattning 

Den brittiska normgivningsmakten präglas av parlamentets suveränitet och 

dess obegränsade lagstiftningskompetens. Normgivningsmakten ligger dock i 

realiteten i händerna på House of Commons som tack vare Parliament Acts 

1911 och 1949 kan få igenom vilken lag som helst utan att den stöds av House 

of Lords. House of Commons domineras i sin tur av en regering med majori-

tetsstöd som sällan upplever några svårigheter med att genomföra sitt lagstift-

ningsprogram.
216

 

Det ständiga trycket på parlamentet att meddela ny lagstiftning och de 

många detaljregleringar som måste göras på många områden ger upphov till ett 

praktiskt behov av att kunna delegera normgivningsmakt till olika regerings-

organ. Parlamentet har genom sin obegränsade lagstiftningsmakt möjlighet att i 

lag bemyndiga exempelvis ministrar att ta fram lagstiftning inom bemyndigan-

dets ramar och all sekundär lagstiftning hämtar således sin legitimitet ur primär 

lagstiftning från parlamentet. Eftersom parlamentets lagstiftningsmakt i princip 

är obegränsad finns det i princip inte heller några begränsningar för vad ett 

bemyndigande får omfatta. Vissa lagar innehåller så pass vidsträckta bemyndi-

ganden att ministrar tillåts ändra eller upphäva primär lagstiftning, s.k. ”Henry 
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VIII clauses”. Enligt konstitutionell praxis ska dock beslut om införande av 

skatt fattas av parlamentet i form av lag och sekundära föreskrifter på skatte-

området meddelas i form av statutory instruments som sedan ska godkännas av 

House of Commons.  

Delegation innebär ofta att normgivning kan genomföras på ett mer flexibelt 

och effektivt sätt men medför samtidigt alltid en risk för att den lagstiftnings-

makt som delegeras inte används på det sätt som parlamentet syftat till vid be-

myndigandet. I den brittiska konstitutionen finns dock en rad kontroll-

mekanismer som syftar till att minimera riskerna vid delegation. Parlamentet 

kan t.ex. enligt Statutory Instruments Act 1946 föreskriva i ett bemyndigande 

att förslag till viss sekundärlagstiftning ska bli föremål för omröstning i parla-

mentet innan den tillåts träda ikraft och samarbetsorganet Joint Committee on 

Statutory Instruments granskar lagligheten i en stor del sekundärlagstiftning.  

Ytterligare kontroll utförs av domstolarna som kan pröva lagligheten av före-

skrifter meddelade med stöd av delegation. Vid prövningen utgår man från 

bemyndigandet som domstolen tolkar restriktivt, de lagstiftningsåtgärder som 

vidtas med stöd av delegation ska enligt praxis ha uttryckligt och inte bara im-

plicit stöd i primär lagstiftning. En domstol kan dock till följd av parlamentets 

suveränitet inte pröva giltigheten av primär lagstiftning och därför inte heller 

av ett bemyndigande. 
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Del III – Komparativ analys och 

slutsatser 

5 Några grundläggande skillnader  

5.1 Grundlagsreglering av normgivningsmakten 

En fundamental skillnad mellan den svenska och den brittiska normgivnings-

makten ligger i hur deras konstitutioner är uppbyggda. Det svenska rätts-

systemet vilar på skrivna grundlagar och normgivningsmakten regleras som 

bekant i RF. Svensk grundlag kan bara ändras genom två likalydande riksdags-

beslut med mellanliggande riksdagsval
217

 och den svenska normgivnings-

makten vilar därför på en förhållandevis stabil konstitutionell grund. Det brit-

tiska rättsystemet å andra sidan saknar en skriven grundlag och får snarare sä-

gas vila mer på konstitutionella principer och sedvänja än skriven rätt.
218

 Den 

mest centrala konstitutionella principen ur ett normgivningsperspektiv är den 

om parlamentets suveränitet, normgivningsmakten ligger helt i händerna på det 

brittiska parlamentet som besitter obegränsad lagstiftningskompetens. Den 

brittiska normgivningsmakten är alltså inte bunden av någon hierarkiskt högre 

lag utan snarare av konstitutionell sedvänja, ordinarie lagstiftning och till viss 

del domstolspraxis. Till följd av detta kan den brittiska normgivningsmakten 

modifieras genom ordinarie lagstiftning, vilket också skett genom t.ex. Parlia-

ment Act 1911 och 1949. Den brittiska konstitutionen ger parlamentet makt att 

lagstifta om vad som helst och man kan säga att normgivningsmakten kan ut-

övas fritt till skillnad från den svenska riksdagens normgivningsmakt som 

måste utövas inom de ramar regeringsformen uppställer och för att utöka sin 

normgivningsmakt måste riksdagen först få igenom en grundlagsändring.  

 

5.2 Normgivningsmaktens fördelning 

Normgivningsmakten i Sverige är fördelad mellan riksdagen och regeringen 

enligt bestämmelserna i 8 kap. RF. Riksdagen har som högsta normgivande 

organ suveränitet och kan förbehålla sig all normgivningsmakt om så önskas. 

                                                           
217

 8 kap. 14 § RF. 
218

 Se avsnitt 3. 



53 
 

 
 

Så länge riksdagen avstår från att ingripa med stöd av 8 kap. 8 § RF har dock 

regeringen självständig normgivningsmakt inom det som omfattas av regering-

ens primärområde. Någon liknande konstitutionell fördelning av normgiv-

ningsmakt mellan parlament och regering finns inte i brittisk rätt utan norm-

givningsmakten är förbehållen parlamentet som dock inte är bunden av någon 

grundlagsreglering och alltså själv kan fördela normgivningskompetensen ge-

nom lagstiftning. Det närmaste självständig normgivningsmakt som den brit-

tiska regeringen kommer är den makt som ministrar utövar med stöd av det 

kungliga prerogativet. Många onekligen betydelsefulla beslut kan tas på be-

tydelsefulla områden med stöd av det kungliga prerogativet, exempelvis beslut 

att ingå internationella överenskommelser
219 och även om det finns exempel 

där t.ex. premiärministern fattat beslut om förbud med stöd av prerogativet
220

 

torde denna makt, som inte är särskilt lätt att klassificera,
221

 i första hand inne-

bära en form av beslutandemakt och inte någon egentlig normgivningsmakt 

jämförbar med svenska regeringens utrymme att inom sitt primärområde utan 

delegation meddela föreskrifter i form av förordning. Tilläggas bör att den 

makt som brittiska regeringen utövar med stöd av det kungliga prerogativet till 

följd av parlamentets suveränitet alltid kan inskränkas genom lagstiftning.
222

  

 

5.3 Formella lagkraftens princip 

Det brittiska parlamentets obegränsade normgivningsmakt och avsaknaden av 

en konstitutionell begränsning av delegationsmöjligheterna i brittisk rätt ger 

parlamentet ett ansenligt mått av flexibilitet i sitt normgivningsarbete. En be-

myndigandelag kan i princip överföra vilken normgivningskompetens som 

helst och det händer, som diskuterats ovan, att brittiska regeringen genom vid-

sträckta bemyndiganden även tilldelas makt att modifiera lagstiftning från par-

la entet. Dessa s.k. ”Henry VIII clauses” g r att lagsti tning i vissa  all kan 

genomföras mer effektivt, genom att överföra omfattande normgivningsmakt, 

som skett i exempelvis den ovannämnda LRRA 2006, kan själva syftet med 

lagen, d.v.s. att få bort administrativa och byråkratiska hinder i övrig lagstift-
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ning,
223

 genomföras utan att ett flertal nya lagar behöver stiftas av parlamentet. 

Det räcker istället med en lag som ger ministrar så pass stora befogenheter att 

de kan göra arbetet åt parlamentet. I svensk rätt är en sådan maktöverföring 

inte möjlig på grund av den formella lagkraftens princip som är grundlagsfäst i 

8 kap. 18 § RF. Principen fastslår att en lag enbart får ändras eller upphävas 

genom lag. En regeringsförordning eller myndighetsföreskrift kan alltså aldrig 

modifiera lagstiftning från riksdagen och en lagteknisk lösning som den i 

LRRA 2006 skulle alltså inte vara möjlig att genomföra i svensk rätt utan en 

grundlagsändring.  

 

5.4 Kontroll av delegerad normgivningsmakt 

Tidigare i framställningen har visats att både den svenska och den brittiska 

konstitutionen ger olika organ möjlighet att kontrollera hur normgivnings-

makten utövas. I båda rättsordningarna kan en kompetensöverföring kontrol-

leras preventivt i samband med normgivningsförfarandet och efter föreskriftens 

ikraftträdande i domstol. Hur kontrollfunktionerna ser ut skiljer sig dock åt, 

särskilt i på det preventiva stadiet. Vi har sett att den preventiva granskning 

som lagrådet genomför är begränsad på så sätt att den bara aktualiseras i sam-

band med lagstiftning, varför endast själva överföringen av normgivningsmakt 

kontrolleras och inte de föreskrifter som överföringen resulterar i. Riksdagens 

möjlighet att kontrollera föreskrifter som meddelas med stöd av delegation 

genom att i bemyndigandet begära att underställning enligt 8 kap. 6 § RF 

utnyttjas mycket sällan. Inom den brittiska normgivningsapparaten blir där-

emot en stor del av de föreskrifter som meddelas med stöd av delegation före-

mål för olika typer av kontroll inom parlamentet, sekundär lagstiftning måste i 

många fall läggs fram i parlamentet och måste i vissa fall röstas igenom av 

båda kamrarna för att få träda i kraft. Föreskrifternas laglighet kontrolleras 

även av JCSI som kan påpeka eventuella brister. Till skillnad från vad som är 

fallet inom den svenska normgivningen blir alltså brittisk sekundärlagstiftning 

ofta
224

 föremål för preventiv granskning och kontroll. Denna skillnad framstår 
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dock som naturlig med hänsyn till avsaknaden av grundlag i brittisk rätt. Efter-

som Sveriges riksdags möjligheter till delegation begränsas i grundlag torde det 

vara särskilt lämpligt att granska förenligheten av ett bemyndigande med RF:s 

normgivningsstadganden. Det brittiska parlamentet har dock ingen grundlag att 

förhålla sig till och besitter i teorin obegränsad normgivningsmakt varför en 

laglighetskontroll av parlamentets bemyndiganden egentligen inte ens kan 

genomföras. Det är istället de underordnade föreskrifternas förenlighet med 

aktuella bemyndiganden som bör kontrolleras.  

Vad gäller domstolarnas kontroll finns också vissa uppenbara skillnader, 

inom ramen för lagprövning kan en svensk domstol pröva förenligheten av 

lagstiftning från riksdagen med grundlag medan brittiska domstolar inte alls 

kan pröva giltigheten av lagstiftning från parlamentet. Brittiska domstolar har 

dock större handlingsfrihet än deras svenska motsvarigheter när det kommer 

till prövningen av underordnade föreskrifter, en brittisk domstol har som fram-

gått möjlighet att ogiltigförklara föreskrifter som meddelats med stöd av dele-

gation medan en svensk lagprövning endast kan resultera i att föreskriften inte 

tillämpas i det aktuella fallet. Eftersom en svensk lagprövning i högre rätt får 

prejudikatvärde torde dock skillnaden vara mindre påtaglig i praktiken.  

. 

6 Delegation på skatteområdet 

6.1 Formellt utrymme för delegation på skatteområdet 

I svensk rätt är det formella utrymmet för delegation på skatteområdet mini-

malt. Föreskrifter om skatt hör enligt 8 kap. 2-3 §§ RF till det obligatoriska 

lagområdet, tull på införsel av varor undantaget, och ska alltså utfärdas i lag-

form. Genom 8 kap. 4 § RF tillåts att riksdagen bemyndigar regeringen att 

meddela förordning om moratorium avseende skatt och enligt 8 kap. 10 § 2 p. 

RF kan en kommun tilldelas kompetens att meddela föreskrifter avseende skatt 

som syftar till att reglera trafikförhållandena i kommunen. Regeringen kan i sin 

tur meddela samt subdelegera makt att meddela verkställighetsföreskrifter på 

skatteområdet enligt 8 kap. 7 § RF förutsatt att riksdagen inte gör det enligt 8 

kap. 8 § RF. Även om inte kompetensen att meddela verkställighetsföreskrifter 

förutsätter delegation så kan det ses som att en kompetensöverföring sker ge-

nom att riksdagen avstår från att själv meddela de aktuella reglerna. Den brit-
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tiska normgivningsmakten å andra sidan regleras inte i någon grundlag och i 

kontrast till den svenska modellen finns egentligen inget formellt hinder mot 

att det brittiska parlamentet delegerar normgivningskompetens avseende skatt. 

Detta följer av den brittiska konstitutionens natur, parlamentets obegränsade 

normgivningsmakt möjliggör för parlamentet att stifta lag med vilket innehåll 

som helst, några konstitutionella garantier finns inte
225

  och även om Bill of 

Rights från 1689, som anses utgöra del av den brittiska konstitutionen,
226

 krä-

ver att parlamentet godkänner beskattningsåtgärder finns det inget formellt 

hinder mot att delegation av normgivningsmakt sker på skatteområdet. Det 

faktum att parlamentet som huvudregel lagstiftar angående skatt är, som så 

mycket annat inom brittisk konstitutionell rätt, grundat på traditioner och prin-

ciper snarare än formella konstitutionella begränsningar av delegations-

möjligheterna. Parlamentets suveränitet och obegränsade normgivningsmakt 

innebär även att det konstitutionella utrymmet för delegation formellt är obe-

gränsat. Ur detta perspektiv står alltså de svenska och brittiska konstitutionerna 

i total kontrast till varandra. I svensk rätt är det formella utrymmet för delega-

tion på skatteområdet starkt begränsat och kan endast utvidgas genom en 

grundlagsändring. Brittisk rätt å andra sidan präglas av en högre grad av kon-

stitutionell flexibilitet eftersom ingen normhierarkiskt högre lag begränsar 

parlamentets lagstiftningsmöjligheter och därigenom utrymmet för delegation.   

 

6.2 Faktiskt utrymme för delegation på skatteområdet 

Ser man enbart till de formella konstitutionella begränsningar av delegations-

möjligheterna som finns i svensk och brittisk rätt kan det lätt uppfattas som att 

det brittiska parlamentet har möjlighet att överföra avsevärt mycket mer om-

fattande normgivningskompetens på skatteområdet än den svenska riksdagen. 

Man kan dock inte stanna vid att enbart jämföra de två rättsordningarnas for-

mella begränsningar av delegationsutrymmet utan man måste även se till hur 

de konstitutionella regelverken faktiskt tillämpas. Detta är särskilt viktigt ur ett 

brittiskt perspektiv då den brittiska konstitutionen kan förändras genom en 

vanlig lagändring eller ett avgörande i högsta instans. Som framgått ovan byg-

                                                           
225

Se Wade, Sir William & Forsyth, Christopher, Administrative Law, 10 u., Oxford University 

Press, Oxford, 2009 s. 23. 
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 Se t.ex. Bradley, Ewing & Knight s. 12 f. 
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ger den brittiska konstitutionen till stor del på sedvänja, avsaknaden av skriven 

grundlag har lett till att flera aspekter regleras genom konstitutionell praxis
227

 

och det faktiska utrymmet för parlamentet att bemyndiga andra offentliga or-

gan att meddela föreskrifter med skatterättsligt innehåll begränsas därför till 

stor del av oskrivna regler. Det bör hållas i minne att kronans möjligheter att 

beskatta utan parlamentets samtycke försvann redan med Bill of Rights 1689 

vilket, utan att medföra några egentliga begränsningar av delegationsutrymmet, 

markerar parlamentets status som utövare av beskattningsmakten. Konstitu-

tionell praxis i samband med beskattning, som till viss del berörts ovan under 

4.6, får dock till effekt att det faktiska delegationsutrymmet begränsas, det an-

ses följa av konstitutionella principer att ingen beskattning får ske utan att för-

slag till beskattningsåtgärder, som måste komma från regeringen, får ett god-

kännande i form av lagstiftning från parlamentet.
228

 Denna praxis får till konse-

kvens att beskattningsåtgärder inte kan vidtas utan att parlamentet först lag-

stiftar i frågan och det kan alltså, precis som i Sverige, sägas finnas ett konsti-

tutionellt krav på att skatter införs i lagform av parlamentet. Parlamentet får 

alltså inte anförtro åt exempelvis regeringen att införa en skatt då detta skulle 

innebära maktutövning i strid konstitutionell praxis. Ser man till lagstiftning på 

skatteområden som innehåller bemyndiganden så rör dig sig om delegation av 

kompetens att meddela föreskrifter om justeringar av skattesatser inom angivna 

gränser och eventuella undantag från exempelvis tullavgifter eller dubbel-

beskattning.
229

 Att föreskrifter som meddelas med stöd av LRRA 2006 inte får 

innebära att en skatt införs, ändras eller tas bort
230

 visar ytterligare på 

parlamentets ovilja att lämna ifrån sig normgivningsmakt på skatteområdet. 

Även i domstolspraxis går det att se viss restriktivitet avseende delegation på 

skatteområdet då man i ett flertal avgöranden konstaterat att uttryckligt stöd i 

primär lagstiftning krävs för all beskattning.
231

 Utifrån detta kan man åtmin-

stone dra slutsatsen att en lag som bemyndigar exekutiven att introducera nya 
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 Se avsnitt 3. 
228

 Erskine May, 24 u., s. 712 ff.  
229

 Se t.ex. Value Added Tax Act 1994 sektion 2, Excise Duties (Surcharges or Rebates) Act 

1979, sektion 1, Customs and Excise Duties (General Reliefs) Act 1979, sektion 1 och Taxa-

tion (International and Other Provisions) Act 2010, sektion 2. 
230

 Legislative and Regulatory Reform Act 2006 s. 5(1), se närmare under 4.5.4. 
231

 Se t.ex. Attorney-General v Wilts United Diaries Ltd (1921) 37 TLR 884,  Daymond v 

Plymouth City Council [1976] AC 609, Congreve v Home Office [1976] QB 629 och Woolwich 

Building Society v Inland Revenue Commissioners [1993] AC 70. 



58 
 

 
 

skatter skulle innebära en dramatisk förändring av den brittiska konstitutio-

nen.
232

 

I svensk rätt kan man se att det konstitutionella utrymmet för delegation av 

normgivningsmakt på skatteområdet är aningen större än vad RF:s ordalydelse 

ger sken av. För det första orsakar den oklara distinktionen mellan skatter och 

avgifter, främst i fall med kollektiv motprestation, vissa tveksamheter kring 

vad som faktiskt omfattas av skattebegreppet. Därutöver används materiella 

verkställighetsföreskrifter i förhållandevis stor utsträckning för att komplettera 

lagstiftning på skatteområdet och andra organ än riksdagen utövar således 

normgivning på skatteområdet trots RF:s krav på lagform. Sammantaget får 

konstateras att det konstitutionella delegationsutrymmet på skatteområdet i 

svensk rätt inte är så begränsat som RF:s regler ger uttryck för och att utrym-

met i brittisk rätt inte alls är obegränsat. En jämförelse av de två rättsordning-

arnas faktiska utrymme för delegation visar alltså att skillnaden är betydligt 

mindre än vad de formella begränsningarna, eller snarare avsaknaden av for-

mella begränsningar i fallet med Storbritannien, visar. Även om det konstitu-

tionella utrymmet för delegation på skatteområdet inte är så pass mycket större 

i brittisk rätt som man vid första anblick kan tro så är det dock tveklöst ändå 

större. Brittisk lagstiftning tillåter ju t.ex. att skattesatser varieras genom un-

derordnade föreskrifter.
233

 En sådan lösning torde ur svenskt perspektiv vara 

grundlagsstridig då man i RF:s förarbeten uttryckligen angett att skattesats om-

fattas av kravet på lagform.
 234

 

 

7 Slutsatser och avslutande synpunkter 

Sammantaget kan konstateras att den konstitutionella regleringen av normgiv-

ningsmakt på skatteområdet i brittisk och svensk rätt uppvisar stora skillnader, 

detta torde vara oundvikligt med tanke på de två ländernas olika historiska 

bakgrunder. Vid första anblick verkar det som att det utrymmet för delegation 

är i stort set obegränsat i brittisk rätt medan det är nästintill obefintligt i svensk 

rätt. Går man vidare och ser till konstitutionell praxis så visar det sig att skill-

naderna inte är fullt lika stora. Utrymmet för delegation på skatteområdet i 
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 Se även Bradley, Ewing & Knight, s. 191 f.  
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 Se t.ex. Value Added Tax Act 1994, sektion 2(2). 
234

 Prop. 1973:90 s. 302. 
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brittisk rätt stryps avsevärt genom konstitutionell praxis medan det svenska 

utrymmet torde utvidgas något. 

Avsaknaden av skriven grundlag i brittisk konstitutionell rätt gör att den 

brittiska normgivningsmakten får en helt annan flexibilitet än den svenska och 

även om det i båda rättsordningarna ställs konstitutionella krav på att beskatt-

ningsåtgärder beslutas i lagform så lämnar den brittiska konstitutionen större 

utrymme för parlamentet att låta t.ex. finansministeriet meddela detaljföre-

skrifter på skatteområdet. En sådan lösning kan medföra stora effektivitets-

vinster eftersom lagstiftningsapparaten inte återigen behöver sättas igång för att 

åstadkomma mindre ändringar i skattelagstiftningen.  

 Behovet av delegation generellt är knappast lika stort i Sverige som i Stor-

britannien då den svenska lagstiftningsapparaten torde vara smidigare än den 

brittiska där lagförslag, ibland upprepade gånger, måste passera genom två 

kammare. Svensk praxis avseende verkställighetsföreskrifter ger dock visst 

stöd för uppfattningen att det praktiska behovet av att kunna överföra norm-

givningskompetens från riksdagen på skatteområdet är något större än vad RF 

medger, särskilt vad gäller fastighetstaxering
235

 och det kan därför argumente-

ras för att RF:s delegationsregler borde öppnas upp en aning för att möta beho-

vet. Den brittiska konstitutionen ger parlamentet stora möjligheter till delega-

tion i de fall man finner detta lämpligt, utan att nödvändigtvis behöva ta hänsyn 

till några mer preciserade konstitutionella begränsningar. Kanske kan den brit-

tiska konstitutionen ur detta perspektiv ses som en förebild - genom att ta bort 

kravet i 8 kap. RF på lagform för i princip alla föreskrifter som avser skatt och 

ge riksdagen större möjligheter till delegation skulle inte användningen av 

verkställighetsföreskrifter behöva tänja på konstitutionella gränser samtidigt 

som normgivningen på skatteområdet skulle kunna ske med en högre grad av 

effektivitet.  

Att lagstiftning fylls ut av underordnade föreskrifter efter regelrätt delega-

tion är i min mening att föredra framför utfyllnad genom verkställighetsföre-

skrifter.
236

 I första hand för att delegation från riksdagen enligt 8 kap. 1 § RF 

måste ske genom lagstiftning vilket innebär att ett föreslaget bemyndigande 

sannolikt blir föremål för lagrådsgranskning och att lagstiftningens adressater 
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 Se Strömberg, s. 140 och 180.  
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 Jfr a.a., s. 131. 
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alltid får information om förekomsten av ytterligare föreskrifter.
237

 En ytterli-

gare fördel är att riksdagen själv kan bestämma omfattningen av den kompe-

tensöverföring som sker genom ett bemyndigande. Vad verkställighetsföre-

skrifter får omfatta är som framgått inte helt klart och detta utrymme kan inte 

utvidgas av riksdagen och kan endast begränsas genom att den lagstiftning som 

ska fyllas ut preciseras ytterligare. Det är m.a.o. lättare för riksdagen att när-

mare precisera vilken normgivningskompetens som ska överföras när delega-

tion används. I Storbritannien måste all exekutiv normgivning ha uttryckligt 

stöd i parlamentarisk lagstiftning och någon problematik likt den som finns i 

svensk rätt avseende verkställighetsföreskrifter finns inte. Om delegation skulle 

tillåtas på skatteområdet skulle sannolikt nuvarande ordning med en konstitu-

tionellt tveksam användning av verkställighetsföreskrifter kunna undvikas. En 

sådan lösning utesluter inte att regeringen fortsatt kan meddela verkställighets-

föreskrifter utan att detta föregås av delegation men att på skatteområdet fylla 

ut lagstiftning i materiellt hänseende genom sådana föreskrifter skulle i så fall 

inte vara den enda möjligheten.  

Hänsyn bör dock även tas till det faktum att delegerad normgivningsmakt i 

Storbritannien blir föremål för kontroll i en helt annan utsträckning än vad som 

är fallet i Sverige, särskilt på ett preventivt stadium. Eftersom underordnade 

föreskrifter ofta läggs fram i och granskas inom parlamentet så har parlamentet 

goda möjligheter att kontrollera att den normgivningsmakt man delegerar ut-

övas på det sätt som är tänkt. Att svenska riksdagens utrymme för delegation 

regleras i grundlag utesluter inte att ett förfarande för preventiv kontroll av 

underordnade föreskrifter skulle kunna användas även i svensk normgivning. 

Faktum är ju att en sådan möjlighet till parlamentarisk kontroll av delegerad 

normgivningsmakt redan finns i RF, riksdagen har som bekant möjlighet enligt 

8 kap. 6 § RF att föreskriva att de föreskrifter regeringen meddelar med stöd av 

ett bemyndigande ska underställas riksdagen för prövning. Denna sällan ut-

nyttjade kontrollmöjlighet kan jämföras med den affirmativa resolutions-

process som sekundära föreskrifter på skatteområdet enligt brittisk konstitutio-

nell praxis ska bli föremål för i brittisk rätt. En annan potentiell förbättring vore 

att i större utsträckning ge lagrådet tillfälle att yttra sig över exempelvis utkast 
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 Jfr a.a., s. 144 ff.  
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till förordningar på skatteområdet.
238

 I dagsläget kan regeringen meddela verk-

ställighetsföreskrifter utan att delegation först sker från riksdagen vilket inne-

bär att någon lagrådsgranskning inte aktualiseras överhuvudtaget. En ordning 

där delegation till regeringen tillåts i större utsträckning på skatteområdet men 

där utkast till efterföljande förordningar granskas av lagrådet skulle kunna leda 

till att förekomsten av konstitutionella tveksamheter vid överföring av norm-

givningsmakt minskades. Vid en alltför omfattande kontroll av delegerad 

normgivningsmakt riskeras dock att effektivitetsvinsterna helt enkelt uteblir.  

Den brittiska konstitutionen skulle alltså kunna användas som inspiration för 

en effektivisering och behovsanpassning av den svenska normgivningsmakten, 

genom att luckra upp delegationsbestämmelserna avseende föreskrifter på 

skatteområdet skulle mindre skatterättsliga förändringar kunna genomföras 

genom underordnade föreskrifter utan att lagstiftningsapparaten behöver sättas 

igång och både riksdagen och regeringen skulle på så sätt kunna besparas en 

del arbete. I bemyndiganden från riksdagen kan, i de fall det anses angeläget, 

föreskrivas att de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandet ska 

bli föremål för någon typ av prövning enligt 8 kap. 6 § RF innan eller i sam-

band med ikraftträdandet. På detta sätt behåller ändå riksdagen viss kontroll 

över normgivningen på skatteområdet.  

Ett argument till stöd för en grundlagsreglering med omfattande lagkrav på 

normgivningsmakten skulle kunna vara att en sådan reglering bidrar till en 

högre grad av förutsebarhet i normgivningen. Ur just ett förutsebarhets-

perspektiv måste den svenska regleringen av normgivningsmakten anses ligga 

före den brittiska, reglerna i RF möjliggör för enskilda att förutse i vilken ut-

sträckning delegation kan aktualiseras och den formella lagkraftens princip 

förhindrar att riksdagens lagstiftning tillåts ändras genom underordnade före-

skrifter. Eftersom normgivningsmakten inte har någon grundlagsreglering i 

brittisk rätt får man söka begränsningarna i konstitutionell praxis. En sådan 

ordning gör det avsevärt mycket svårare för enskilda att förutse hur normgiv-

ningsmakten kommer att utövas. Det mått av förutsebarhet som RF medför i 

svensk normgivning ska dock inte överdrivas, återigen bör påminnas om att 

verkställighetsföreskrifter använts för normgivning på skatteområdet i en om-
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 Jfr Lavin, Rune, Lagrådet och den offentliga rätten 2009-2011, Förvaltningsrättslig tids-

skrift, 2/2012, s. 167 f. 
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fattning utöver vad RF uttryckligen ger stöd för och att avsaknaden av en defi-

nition av skattebegreppet gör att det i vissa fall kan vara svårt att förutse om en 

pålaga hör till det obligatoriska lagområdet eller ej. Detta måste ändå anses 

utgöra påtagliga brister ur ett förutsebarhetsperspektiv och man kan konstatera 

att en grundlagsreglering, även en så ingående och komplicerad som 8 kap. RF, 

inte nödvändigtvis eliminerar förekomsten av oförutsebara element i norm-

givningen.
239

  

Ur ett svenskt perspektiv finns alltså ett antal aspekter i brittisk rätt att ta in-

spiration från. För det första visar den brittiska konstitutionen att ett grundlags-

förbud mot delegation avseende skatterättsliga föreskrifter inte är nödvändigt 

för att undvika att omfattande beskattningsmakt överförs till den verkställande 

makten. Vidare möjliggör den brittiska konstitutionen att normgivning sker 

med ett större mått av flexibilitet eftersom parlamentet inte behöver ta hänsyn 

till några mer preciserade begränsningar av delegationsutrymmet än att skatter 

måste införas genom lagstiftning från parlamentet. De effektivitetsvinster en 

sådan lösning med färre begränsningar av delegationsutrymmet bidrar med 

torde dock i viss mån uppnås på bekostnad av förutsebarheten i normgiv-

ningen. Detta får särskild betydelse på skatteområdet där legalitet traditionellt 

sett är ett viktigt inslag. Frågan man kan ställa sig är dock om det inte är bättre 

med en konstitutionell lösning som motsvarar de delegationsbehov som fak-

tiskt finns än en lösning där de formella begräsningarna av delegations-

utrymmet inte efterlevs i praktiken.
240

 Om den brittiska modellen skulle an-

vändas som förebild så bör emellertid en utvidgning av delegationsutrymmet 

kombineras med en utökning av de konstitutionella kontrollerna av delegerad 

normgivningsmakt. 
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 Jfr Lebeck, Carl, Verkställighetsföreskrifter – något om den verkställande maktens själv-

ständiga normgivningsmakt enligt RF, Förvaltningsrättslig tidsskrift, 3/2012, s. 371 f. 
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 Jfr Bergström, Sture, RSVs verkställighetsföreskrifter ur statsrättslig synvinkel, Skattenytt, 
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det vore mer lämpligt att genomföra en grundlagsändring än att låta konstitutionell praxis ut-

vecklas i en annan riktning än grundlagens krav, se Strömberg, Håkan, Föreskrifter om lags 
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63 
 

 
 

8 Källförteckning 

Litteratur 

Bergström, Sture, RSVs verkställighetsföreskrifter ur statsrättslig synvinkel, 

Skattenytt, 1995. 

Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2003. 

Bradley, A.W., Ewing, K.D. & Knight, C.J.S, Constitutional & Administrative 

Law, 16 u., Pearson Education Limited, Harlow, 2015 [cit. Bradley, Ewing 

& Knight]. 

Brazier, Rodney, Constitutional Practice, 3 u., Oxford University Press, Ox-

ford, 1999. 

Broomé, Bo & Eklundh, Claes, Den nya grundlagens igångsättning och erfa-

renheterna inom kanslihuset, Statsvetenskaplig tidsskrift, vol. 79, no 1, 

1976. 

Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, 2 u., Stu-

dentlitteratur, Lund, 2013 [cit. Bull & Sterzel]. 

Dicey, AV, Introduction to Study of the Law of the Constitution, 8 u., Liberty 

Fund, Indianapolis, 1915. 

Erskine May, Thomas, Erskine May’s Treatise upon the Law, Privileges, 

Proceedings and Usage of Parliament, 18 u., Butterworth, London, 1971. 

Erskine May, Thomas, Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, and 

Usage of Parliament, 24 u., LexisNexis, London, 2011 [cit. Erskine May, 

24 u.]. 

Essen, Ulrik von, Delegation av föreskriftsrätt, Förvaltningsrättslig tidsskrift, 

2/2009. 

Gordon, Richard, Repairing British Politics: A Blueprint for Constitutional 

Change, Hart Publishing, Oxford, 2010. 

Hailsham, Lord, The Dilemma of Democracy: Diagnosis and Prescription, 

Collins, London, 1978. 

Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne & 

Regner, Göran, Grundlagarna: regeringsformen, successionsordning, riks-

dagsordningen (www.nj.se/zeteo), 1 jan 2014, Kommentaren till 8 kap. 3 § 

RF. 

http://www.nj.se/zeteo


64 
 

 
 

House of Lords Select Committee on the Consitution (utg.), Banking Act 2009: 

Supplementary report on retrospective legislation, 11
th

 Report of Session 

2008-09, HL Paper 97, London, 2009 (tillgänglig via, 1 jan 2015). 

Howarth, David, Who wants the Abolition of Parliament Bill?, The Times, 

2006-02-17. 

Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristförlaget, 

Stockholm, 1995. 

Lavin, Rune, Lagrådet och den offentliga rätten 2009-2011, Förvaltningsrätts-

lig tidsskrift, 2/2012. 

Lebeck, Carl, Verkställighetsföreskrifter – något om den verkställande maktens 

självständiga normgivningsmakt enligt RF, Förvaltningsrättslig tidsskrift, 

3/2012. 

Leidhammar, Börje, Gränsdragningen mellan skatt och avgift inom 

Kemikalieinspektionens verksamhetsområde, Skattenytt, 2001. 

Leyland, Peter, The Constitution of the United Kingdom: A Contextual Analy-

sis, 2 u., Hart Publishing, Oxford, 2012 [cit. Leyland]. 

Loveland, Ian, Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights: A 

Critical Introduction, 6 u., Oxford University Press, Oxford, 2012 [cit. 

Loveland].  

Mattson, Ingvar & Petersson, Olof (red.), Svensk författningspolitik, 3 u., SNS 

Förlag, Stockholm, 2011. 

Nergelius, Joakim, Svensk Statsrätt, 2 u., Studentlitteratur, Lund, 2010 [cit. 

Nergelius]. 

Office of Public Sector Information (utg.), Statutory Instrument Practice: A 

manual for those concerned with the preparation of statutory instruments 

and the parliamentary procedures relating to them, 4 u., London, 2006 

(tillgänglig via www.opsi.gov.uk/si/si-practice.doc, 1 jan 2015). 

Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, 3 u., Iustus förlag, Uppsala. 

Ryan, Mark & Foster, Steve, Unlocking Constitutional & Administrative Law, 

3 u., Routledge, Abingdon, 2014. 

Strömberg, Håkan, Föreskrifter om lags tillämplighet, Förvaltningsrättslig tids-

skrift, 2-4/1977. 

Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 u., 

Juristförlaget i Lund, Lund [cit. Strömberg]. 

http://www.opsi.gov.uk/si/si-practice.doc


65 
 

 
 

Wade, Sir William & Forsyth, Christopher, Administrative Law, 10 u., Oxford 

University Press, Oxford, 2009. 

Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, 

Jane,  tatsr ttens grunder, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011 [cit. 

Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel]. 

Westerberg, Ole, Skatter och avgifter, Förvaltningsrättslig tidsskrift, 1-2/1982. 

 

Internetkällor 

The National Archives (utg.), About us, ”www.legislation.gov.uk/aboutus”. 

The National Archives (utg.), UK Statutory Instruments from 1990-2014, 

”www.legislation.gov.uk/uksi/1990-2014”. 

The UK Parliament (utg.), House of Commons, “www.parliament.uk/business/ 

commons”. 

The UK Parliament (utg.) Lords by party, type of peerage and gender, 

“www.parlia ent.uk/ ps-lords-and-offices/lords/composition-of-the-

lords”. 

The UK Parliament (utg.), Parliamentary sovereignty, “www.parliament.uk/ 

about/how/sovereignty”. 

The UK Parliament (utg.) The Party system, “www.parlia ent.uk/about/  ps-

and-lords/members/partysystem”. 

The UK Parliament (utg.), Passage of a Bill, “www.parliament.uk/about/ 

how/laws/passage-bill”. 

 

Innehållet i samtliga webbsidor är kontrollerat 1 januari 2015.  

 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m. 

Prop. 1989/90:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för bud-

getåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition). 

Prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer. 

Prop. 1994/95:50 Nya kapitaltäckningsregler m.m. 

Prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar. 

http://www.parliament.uk/business/%20commons
http://www.parliament.uk/business/%20commons
http://“www.parliament.uk/about/%20mps-and-lords/members/partysystem
http://“www.parliament.uk/about/%20mps-and-lords/members/partysystem
http://www.parliament.uk/about/%20how/laws/passage-bill
http://www.parliament.uk/about/%20how/laws/passage-bill
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Prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning. 

Prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter. 

Prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m. 

Prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling 

inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 

Prop. 2007/08:166 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för 

strategiska produkter. 

Prop. 2009/10:20 Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestra-

fikområdet. 

Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag. 

Prop. 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag. 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 2007:96 Avgifter. 

SOU 2008:42 Normgivningsmakten. 

SOU 2008:125 En reformerad grundlag. 

 

Bills 

High Speed Rail (London - West Midlands) Bill 2013-14 to 2014-15 

(tillgänglig via www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2014-

2015/0002/15002.pdf, 1 jan 2015). 

 

Rättspraxis 

Svenska rättsfall 

Högsta domstolen 

NJA 1980 s. 718 

NJA 2003 s. 533 

NJA 2006 s. 293 

NJA 2007 s. 918 

 

Högsta förvaltningsdomstolen  

RÅ 1980 2:69 

RÅ 1985 1:5 

Sida i arbetet 

s. 19 

s. 17 

s. 17 

s. 18 

 

  

s. 13 

s. 25 
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RÅ 1987 ref. 21 

RÅ 1988 ref. 146 

RÅ 1991 ref. 87  

RÅ 1995 ref. 4  

RÅ 1996 ref. 5 

RÅ 2002 ref. 98 

RÅ 2005 ref. 39 

RÅ 2006 not 44 

RÅ 2007 ref. 4 

HFD 2013 ref. 30 

HFD 2013 ref. 37 

HFD 2013 ref. 80 

 

Mark- och miljööverdomstolen  

MÖD 2009:16. 

 

Brittiska rättsfall 

Agricultural Training Board v Aylesbury Mushrooms Ltd 

[1972] 1 All ER 280. 

Associated Provincial Pictures Houses Ltd v Wednesbury 

Corporation [1947] EWCA Civ 1. 

Attorney-General v Wilts United Diaries Ltd (1921) 37 

TLR 884. 

British Railways Board v Pickin, [1974] AC 765 (HL). 

Commissioners of Customs and Excise v Cure and Deely 

Ltd [1962] 1 QB 340. 

Congreve v Home Office [1976] QB 629. 

Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil 

Service [1985] AC 374. 

Daymond v Plymouth City Council [1976] AC 609. 

F Hoffmann-La Roche & Co AG and others v Secretary of 

State for Trade and Industry [1974] AC 295 (HL). 

 

 

s. 21, 26, 29 

s. 26, 29 

s. 19, 24 

s. 14 

s. 26 

s. 21, 29 

s. 21, 29 

s. 14 

s. 26 

s. 19, 23 

s. 29 

s. 30 

 

 

s. 23 

 

 

s. 49 

 

s. 49 

 

s. 45, 57 

 

s. 36 

s. 48 

 

s. 57 

s. 53 

 

s. 44, 57 

s. 47 
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Edinburgh & Dalkeith Railway Co v Wauchope, 8 Cl & F 

710, 8 ER 279, [1842] UKHL J1. 

Ellen Street Estates Ltd v Minister of Health [1934], 1 KB 

590 (CA). 

M v Home Office [1994] 1 AC 377. 

Maynard v Osmond [1977] QB 244. 

Pepper v Hart [1993] AC 593. 

R v Secretary of State for the Home Department, ex parte 

Leech [1993] QB 198.  

R (on the application of Rogers) v Swindon NHS Primary 

Care Trust and Secretary of State for Health [2006] 

EWCA Civ 392. 

Thoburn v Sunderland City Council  [2002] EWHC 195 

(Admin), [2003] QB 151. 

Wheeler v Leicester City Council [1985] AC 1054 (HL). 

Woolwich Building Society v Inland Revenue 

Commissioners [1993] AC 70. 

 

Författningar 

Svenska författningar 

Fastighetstaxeringslag (1979:1152). 

Förordning (1990:983) om nedsättning av socialavgifter. 

Krigshandelslag (1964:19). 

Lag (1990:912) om nedsättning av socialavgifter. 

Ransoneringslag (1978:268). 

Regeringsform (1974:152). 

Smittskyddslag (2004:168). 

 

Brittiska författningar 

Banking Act 2009. 

Bill of Rights 1689. 

Customs and Excise Duties (General Reliefs) Act 1979. 

Excise Duties (Surcharges or Rebates) Act 1979. 

s. 35 

 

s. 36 

 

s. 33 

s. 50 

s. 7 

s. 48 

 

s. 49 

 

 

s. 32, 36 

 

s. 48 

s. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2006/171.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2006/171.html
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Freedom of Information Act 2000. 

Government of Wales Act 2006. 

Human Rights Act 1998. 

Legislative and Regulatory Reform Act 2006. 

Northern Ireland Act 1998. 

Parliament Act 1911. 

Parliament Act 1949. 

Prison Act 1952. 

Scotland Act 1998. 

Statutory Instruments Act 1946. 

Taxation (International and Other Provisions) Act 2010. 

Value Added Tax Act 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


