
Lagtext Förvaltningsrätt

Lagtext

Allm. förvaltningsrätt: 

●     Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar; 

●     Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål; Verksförordning 

(1995:1322); 

●     Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m.; 

●     Lag (1985:206) om viten; 

●     Brottsbalk (1962:700) 20 kap; 

●     Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.; 

●     Förvaltningslag (1986:223); 

●     Förvaltningsprocesslag (1971:291); 

●     Kommunallag (1991:900); 

●     Tryckfrihetsförordning 2 kap (1949:105); 

●     Sekretesslag (1980:100); 

●     Sekretessförordning (1980:657); 

●     Arkivlag (1990:782).

Spec. förvaltningsrätt: 

●     Polislag (1984:387); 

●     Ordningslag (1993:1617); 

●     Smittskyddslag (2004:168)

●     Lag (2003:778) om skydd mot olyckor;

●     Körkortslag (1998:488); 

●     Socialtjänstlag (2001:453); 

●     Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; 

●     Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall; 

●     Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård; 

●     Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård; 

●     Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; 

●     Hälso- och sjukvårdslag (1982:763); 

●     Plan- och bygglag (1987:10), 6, 8-11, 13 kap; 

●     Miljöbalk (1998:808) 2, 7, 9, 10, 14, 15, 26, 27 kap;

●     Utlänningslag (2005:716).
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1 § Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen
sägs, högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i
Stockholm.

Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under
Regeringsrätten.

Kammarrätterna är Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i
Göteborg, Kammarrätten i Sundsvall och Kammarrätten i
Jönköping.

Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under
kammarrätterna. I varje län finns en länsrätt. Regeringen kan
bestämma att det i ett visst län skall finnas fler än en
länsrätt. Regeringen förordnar om länsrätternas domkretsar.
Lag (1997:1088).

Regeringsrätten

2 § Regeringsrätten prövar

1. överklagande av kammarrätts beslut enligt
förvaltningsprocesslagen (1971:291),

2. överklagande av annat beslut i förvaltningsärende som enligt
lag eller enligt instruktion för kammarrätterna görs hos
domstolen.

Regeringsrätten prövar ansökningar om resning och återställande
av försutten tid i andra fall än som anges i 8 §. I 14 kap. 9 §
tredje stycket utlänningslagen (2005:716) finns vidare
bestämmelser om att Regeringsrätten i vissa fall prövar om
beslut om förvar skall bestå. Lag (2005:719).

3 § Regeringsrätten består av fjorton regeringsråd eller det högre
antal som behövs. Minst två tredjedelar av antalet regeringsråd skall
vara lagfarna. Regeringsråden får inte inneha eller utöva något annat
ämbete.
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Regeringsråd utnämns av regeringen. Regeringen förordnar ett av
regeringsråden att vara domstolens ordförande.

När ett regeringsråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig
omständighet inte kan tjänstgöra i regeringsrätten, får den som
avgått med ålderspension från sin tjänst som regeringsråd förordnas
att tillfälligt tjänstgöra som ersättare. Vad som i lag eller annan
författning föreskrivs om regeringsråd skall även tillämpas på
ersättare.

Om regeringsråds tjänstgöring i Lagrådet är särskilt föreskrivet.
Lag (1996:156).

4 § Regeringsrätten är delad i två eller flera avdelningar.
Avdelningarna är lika behöriga att upptaga mål som regeringsrätten
handlägger.

Regeringsrättens ordförande är ordförande på en avdelning. Ordförande
på annan avdelning är det regeringsråd som regeringen förordnar.
Lag (1981:1092).

4 a § På avdelning dömer fem regeringsråd. Avdelningen är dock
domför med fyra regeringsråd, om tre av dessa är ense om
slutet.

Vid prövning av ansökningar om resning eller återställande av
försutten tid och vid prövning av frågor som avses i 28 §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) är avdelningen domför med
tre regeringsråd, om prövningen är av enkel beskaffenhet. Har
regeringsrätten tidigare avslagit en ansökan om resning från
samma sökande beträffande samma avgörande och anför sökanden
inget nytt som är av betydelse för prövningen av ansökningen,
är avdelningen dock domför med ett regeringsråd, om ansökningen
avslås eller avvisas.

Vid prövning av talan mot ett beslut där ett överklagande har
avvisats såsom för sent inkommet samt vid beslut om avskrivning
av mål efter återkallelse är avdelningen domför med ett
regeringsråd.

Frågor om prövningstillstånd får avgöras av ett regeringsråd.
Fler än tre regeringsråd får inte delta. Detsamma gäller vid
behandling av andra frågor i mål där prövningstillstånd krävs
för prövning av överklagande, om frågorna behandlas före eller
i samband med frågan om prövningstillstånd. Lag (1998:373).

5 § Finner avdelning vid överläggning till avgörande av mål, att den
mening som råder på avdelningen avviker från rättsgrundsats eller
lagtolkning, som förut varit antagen av regeringsrätten, får avdelningen
förordna, att målet eller, om det kan ske, endast viss fråga i målet
skall avgöras av regeringsrätten i dess helhet. Sådant förordnande får
också meddelas, om det i annat fall är av särskild betydelse för
rättstillämpningen att målet eller viss fråga avgöres av regeringsrätten
i dess helhet.

Har i olika avgöranden av regeringsrätten kommit till uttryck mot varandra
stridande åsikter i fråga om viss rättsgrundsats eller lagtolkning, äger
första stycket tillämpning endast om avdelningen finner att den rådande
meningen avviker från det senast meddelade avgörandet.

När mål avgöres av regeringsrätten i dess helhet, skall alla ledamöterna
deltaga i avgörandet, om ej laga hinder möter.

6 § När avdelning behandlar ansökan om resning i något av regeringsrätten
avgjort mål eller ärende, får ledamot, som deltagit i det tidigare
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avgörandet, ej tjänstgöra på avdelningen, om domfört antal ledamöter ändå
är att tillgå inom domstolen.

7 § För beredning och föredragning av mål i regeringsrätten finns hos
domstolen särskilda tjänstemän.

Kammarrätterna

8 § Kammarrätt prövar

1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos
domstolen,

2. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i
ärenden och mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är
föreskrivet i den lagen,

3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt
11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av
förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts
av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet,

4. ansökningar om återställande av försutten tid för
överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till länsrätt,
kammarrätt eller förvaltningsmyndighet,

5. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt
föreskrift i lag skall prövas av kammarrätt.

Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar.
Lag (2006:305).

8 a § Förekommer det vid mer än en kammarrätt flera mål som har
nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av
kammarrätterna, om det kan göras utan avsevärd olägenhet för
någon part.

En kammarrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan
göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett
mål till en annan kammarrätt som handlägger sådana mål.

Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan kammarrätter
meddelas av regeringen. Lag (1998:373).

9 § Innefattar besvär även fråga, som det ankommer på regeringen att
avgöra, och finner kammarrätten frågorna ej böra avgöras var för sig,
skall kammarrätten med eget utlåtande överlämna målet till regeringens
prövning.

10 § I varje kammarrätt skall det finnas en kammarrätts-
president, en eller flera kammarrättslagmän samt kammarrättsråd
av vilka en eller flera skall vara vice ordförande. De skall
vara lagfarna.

Kammarrättspresidenten, kammarrättslagman och kammarrättsråd
utnämns av regeringen. Lag (1998:1801).

11 § En kammarrätt får vara indelad i avdelningar. Regeringen
får bestämma att en avdelning skall vara förlagd till någon
annan ort än den där domstolen har sitt säte. Chef för en
avdelning är presidenten eller en lagman.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av
vissa mål finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) och lagen (1990:886) om granskning och kontroll av
filmer och videogram. Bestämmelser om särskild sammansättning
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vid behandling av mål enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900)
och 22 kap. kyrkolagen (1992:300) finns i 13 a §.
Lag (1998:1801).

12 § Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än
fyra lagfarna ledamöter får ej sitta i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän skall ingå i
rätten, är kammarrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två
nämndemän. Fler än fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän
får i sådant fall ej sitta i rätten. Kammarrätt är dock domför
utan nämndemän

1. vid prövning av överklagande av beslut som ej innebär att
målet avgöres,

2. vid förordnande rörande saken i avvaktan på målets avgörande
samt vid annan åtgärd som avser endast måls beredande,

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig från målet utan
att detta prövats i sak.

Handlägges mål som avses i andra stycket gemensamt med annat
mål, får nämndemän deltaga vid handläggningen även av det
senare målet.

Om domförhet vid behandling av vissa mål finns bestämmelser i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen (1990:886) om
granskning och kontroll av filmer och videogram. Bestämmelser
om domförhet vid behandling av kommunalbesvärsmål finns i
13 a §.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd är kammarrätten
domför med två ledamöter, om de är ense om slutet. Detsamma
gäller vid behandling av andra frågor i mål där
prövningstillstånd krävs för prövning av överklagande, om
frågorna behandlas före eller i samband med frågan om
prövningstillstånd. Vid behandling av en fråga om avvisning av
ett överklagande på grund av att det har kommit in för sent är
kammarrätten domför med två ledamöter, om de är ense om slutet.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är
kammarrätten domför med en lagfaren domare.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål får utföras av
en lagfaren ledamot i kammarrätten eller, om de inte är av
sådant slag att de bör förbehållas lagfarna ledamöter, av en
annan tjänsteman i kammarrätten som har tillräcklig kunskap och
erfarenhet. Närmare bestämmelser om detta meddelas av
regeringen. Lag (1998:373).

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall
fastställa hur många nämndemän som skall finnas i kammarrättens
domkrets för tjänstgöring i kammarrätten. Regeringen eller myndigheten
skall vidare för varje län inom domkretsen fastställa det antal
nämndemän som skall utses. Kammarrätten fördelar tjänstgöringen mellan
nämndemännen efter samråd med dem. Lag (1983:372).

13 a § Kammarrätten skall vid behandling av mål enligt 10 kap.
kommunallagen (1991:900) och 22 kap. kyrkolagen (1992:300)
bestå av tre lagfarna ledamöter och två sådana särskilda
ledamöter som anges i 13 b §.

Kammarrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i
sådana fall som anges i 12 § andra stycket 1-3 samt vid
prövning av mål som är av enkel beskaffenhet.
Lag (1998:373).
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13 b § Regeringen bestämmer antalet särskilda ledamöter för varje
kammarrätt. De särskilda ledamöterna skall ha god kännedom om
kommunal verksamhet. De förordnas av regeringen för tre år.

Om en särskild ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny
ledamot för den tid som återstår. Ändras antalet särskilda ledamöter,
får en nytillträdande ledamot utses för kortare tid än tre år.

Kammarrätten fördelar tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna
efter samråd med dem. Lag (1980:274).

Länsrätterna

14 § Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan
skall väckas vid eller beslut överklagas till allmän
förvaltningsdomstol, skall det göras vid en länsrätt.

Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars
domkrets ärendet först prövats, om det inte för ett visst slag
av mål föreskrivs annat i lag eller förordning.

Förekommer det vid mer än en länsrätt flera mål som har nära
samband med varandra, får målen handläggas vid en av
länsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon
part.

En länsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras
utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till
en annan länsrätt som handlägger sådana mål.

Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan länsrätter
meddelas av regeringen. Lag (2001:26).

14 a § Innefattar ett överklagande även en fråga som det ankommer
på regeringen att avgöra skall länsrätten överlämna målet till
kammarrätten för handläggning enligt 9 §. Lag (1995:1691).

15 § I länsrätt skall det finnas lagman. Som en del i en
administrativ samverkan får en länsrätt och en tingsrätt på
samma ort ha gemensam lagman.

Om regeringen inte bestämmer något annat skall det i länsrätt
även finnas en eller flera rådmän. I de länsrätter som
regeringen bestämmer skall det också finnas en eller flera
chefsrådmän.

Lagman, chefsrådman och rådman skall vara lagfarna. De utnämns
av regeringen. Lag (2002:997).

16 § En länsrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en
avdelning är lagmannen eller en chefsrådman.

Om särskild sammansättning av länsrätt vid behandling av mål om
fastighetstaxering finns bestämmelser i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Lag (1998:1801).

17 § Länsrätt är domför med en lagfaren domare och tre
nämndemän, om inte annat följer av 17 a eller 18 §. Om en av
nämndemännen får förhinder sedan handläggningen har påbörjats,
är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän.
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Om det finns särskilda skäl med hänsyn till målets omfattning
eller svårighetsgrad, får antalet lagfarna domare utökas med en
utöver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i
fråga om antalet nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna
får förhinder sedan handläggningen har påbörjats gäller första
stycket andra meningen i fråga om domförhet.

Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns,
förutom i 18 §, bestämmelser i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall
fastställa hur många nämndemän som skall finnas i varje län för
tjänstgöring i länsrätten. Länsrätten fördelar tjänstgöringen
mellan nämndemännen efter samråd med dem. Lag (1997:392).

17 a § Länsrätten skall vid behandling av mål enligt 10 kap.
kommunallagen (1991:900) och 22 kap. kyrkolagen (1992:300)
bestå av en lagfaren ledamot och två sådana särskilda ledamöter
som anges i 17 b §.

Länsrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i
sådana fall som anges i 18 § första och andra stycket samt
fjärde stycket 1. Lag (1997:392).

17 b § Regeringen bestämmer antalet särskilda ledamöter för varje
länsrätt. De särskilda ledamöterna skall ha god kännedom om kommunal
verksamhet. De förordnas av regeringen för tre år.

Om en särskild ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny
ledamot för den tid som återstår. Ändras antalet särskilda ledamöter,
får en nytillträdande ledamot utses för kortare tid än tre år.

Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna
efter samråd med dem. Lag (1995:21).

18 § Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av
annan länsrätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning,
felskrivning eller annat uppenbart förbiseende,

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av
mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas
av fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare
ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är
av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får
utföras av en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och
erfarenhet och som är anställd vid länsrätten eller vid en
tingsrätt på samma ort som länsrätten. Närmare bestämmelser om
detta meddelas av regeringen.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av

1. mål av enkel beskaffenhet,
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2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i
beskattningsförfarandet, enligt lagen (1978:880) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, om
besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision
eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att
lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna
kontrolluppgift enligt skatteförfattningarna,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i
enskildhet enligt 15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt
15 c § samma lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 §
samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i
enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag, mål om vård
i enskildhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag,
mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen
(2004:168), mål enligt 12 § första stycket och 33 § lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första
stycket 2-4 såvitt avser de fall då vården inte har förenats
med särskild utskrivningsprövning eller 5 lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt
utlänningslagen (2005:716), mål enligt lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m., mål enligt lagen (1974:203) om
kriminalvård i anstalt samt mål enligt lagen (1963:193) om
samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande
preliminär skatt eller om anstånd med att betala skatt eller
avgifter enligt skatteförfattningarna,

5. mål enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling,

6. mål som avser en fråga av betydelse för
inkomstbeskattningen, dock endast om värdet av vad som yrkas i
målet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.
Lag (2005:719).

Vissa bestämmelser om kammarrätt och länsrätt

19 § Nämndeman i kammarrätt och länsrätt utses genom val. Val
förrättas av landstingsfullmäktige. I Gotlands län förrättas
val av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så
många väljande som motsvarar det tal man får om samtliga
väljandes antal delas med det antal personer valet avser ökat
med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns
bestämmelser i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

När val av de nämndemän som ingår i länsrätt vid behandling av
mål om fastighetstaxering skall ske framgår av
fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Regeringen får för visst län förordna att nämndemän i
kammarrätt skall väljas bland dem som för samma mandatperiod
har utsetts till nämndemän i hovrätt. Nämndeman i hovrätt får
även i annat fall, om han eller hon är behörig, tjänstgöra som
nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han eller hon är
folkbokförd.

Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren
får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön,
etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt
att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas
som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som
tjänstgjort kortast tid. Lag (2006:851).
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20 § Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är varje
svensk medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av
länet som hör till kammarrättens eller länsrättens domkrets och
som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.

Anställd vid domstol, Skatteverket, länsstyrelse eller under
länsstyrelse lydande myndighet eller Försäkringskassan får inte
vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åklagare,
polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra
andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller
socialförsäkringsnämnd.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i
kammarrätt.

Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till
omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga
omständigheter är lämplig för uppdraget.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder
är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har
avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag
förrän efter fyra år.

Domstolen prövar självmant den valdes behörighet.
Lag (2006:851).

20 a § En nämndeman har rätt till ledighet från anställning i
den utsträckning som behövs för att han eller hon skall kunna
utföra sitt uppdrag. Lag (2006:851).

21 § Nämndemän i kammarrätt och länsrätt utses för fyra år. Den
som har fyllt sextio år får avgå som nämndeman. Domstolen får
entlediga en nämndeman som visar giltigt hinder.

Domstolen skall entlediga en nämndeman som genom att begå brott
eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig för
uppdraget.

Om en nämndeman inte längre är valbar eller behörig, upphör
nämndemannens uppdrag. Fullmäktige får dock besluta att en
nämndeman, som till följd av ändrad folkbokföring inte längre
är valbar, får ha kvar sitt uppdrag under resten av
mandatperioden.

Bestämmelser om mandatperiod för sådan nämndeman som ingår i
länsrätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Om en nämndemans uppdrag upphör under tjänstgöringstiden utses
en ny nämndeman för den tid som återstår. Ändras antalet
nämndemän inom domkretsen får en nytillträdande nämndeman utses
för kortare tid än som följer av första stycket.
Lag (2006:851).

22 § Domstolen får stänga av en nämndeman från tjänstgöringen
om han eller hon

1. är föremål för ett ärende om entledigande,

2. är föremål för förundersökning eller står under åtal för ett
brott som vid fällande dom kan antas leda till entledigande,
eller
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3. i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som
bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.

Ett beslut om avstängning enligt första stycket 3 skall gälla
för viss tid, dock högst sex månader.  Lag (2006:851).

23 § Beslut om entledigande och avstängning av nämndemän får
överklagas till en särskild statlig nämnd. Nämndens beslut får
inte överklagas.

Regeringen meddelar föreskrifter om nämnden. Lag (2006:851).

24 § En nämndeman som entledigats eller avgått är, om han eller
hon alltjämt är valbar, skyldig att fullgöra uppdraget till
dess domstolen fått besked om att annan blivit vald samt att
även därefter tjänstgöra vid fortsatt behandling av mål i vars
handläggning han eller hon tidigare har deltagit. Detta gäller
dock inte den som entledigats enligt 21 § andra stycket eller
som avgått sedan ett ärende om sådant entledigande eller om
avstängning har inletts. Lag (2006:851).

25 § har upphävts genom lag (1986:1285).

Gemensamma bestämmelser

26 § I fråga om omröstning i allmän förvaltningsdomstol gäller
bestämmelserna i 16 och 29 kap. rättegångsbalken om omröstning
i tillämpliga delar. Lag (1997:392).

27 § Allmän förvaltningsdomstol sammanträder på den ort där den har sitt
säte eller där avdelning  av domstolen är förlagd. När det föreligger
särskilda skäl får domstolen sammanträda på annan ort.

28 § Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall vara
svenska medborgare. Den som är underårig eller i konkurstillstånd eller
som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte utöva
befattning som ledamot eller föredragande. I fråga om nämndemän i
kammarrätterna och länsrätterna gäller 20 och 21 §§ .

Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall ha avlagt
domared.

De som står i sådant förhållande till varandra som anges i 4 kap. 12 §
rättegångsbalken får inte samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän
förvaltningsdomstol. Lag (1988:1287).

29 § Regeringen får på begäran av allmän förvaltningsdomstol förordna
särskilda sakkunniga för viss tid med uppgift att tillhandagå domstolen
med utlåtanden.

30 § Vid allmän förvaltningsdomstol finns kansli.

Övergångsbestämmelser

1984:135

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Äldre bestämmelser i fråga om
mellankommunala skatterätten skall dock alltjämt gälla i mål där den
handläggning i vilken nämndemän skall delta har påbörjats före
ikraftträdandet samt vid överläggningar och omröstningar i anslutning
till handläggningen.
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1986:1285

Denna lag träder i kraft, i fråga om 20 § den 1 januari 1987, och i
övrigt den 1 juli 1988.

1988:617

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Löpande tjänstgöringstider
för nämndemän i fall som avses i 21 § första stycket upphör vid utgången
av år 1988. Nyval av nämndemän för tiden från och med år 1989 skall
med tillämpning av de nya bestämmelserna äga rum under år 1988. Valen
förrättas av de landsting och kommunfullmäktige som nyvalts under detta år.

1988:1481

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i mål enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i
vissa fall.

1989:300

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller ändrad beteckning på
smittskyddslagen, den 1 juli 1989 och i övrigt den dag regeringen
bestämmer.

1990:362

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den
1 januari 1991.

1990:451

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om nämndemän som valts
före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

1991:208

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Den som vid ikraftträdandet har förordnande som försäkringsrätts-
assessor utan att vara lagfaren får, utan hinder av bestämmelserna i
10 och 12 §§, tjänstgöra som ledamot i mål som prövas av kammarrätt
med tillämpning av 20 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

1991:539

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 20 § första stycket den 1 juli
1991 i övrigt den dag regeringen bestämmer.

1992:1529

Denna lag träder i kraft i fråga om 14 § första stycket punkten 2
beträffande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. den 1
januari 1993 och beträffande lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade samt lagen (1993:388) om införande av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade den
1 januari 1994, och i övrigt den 1 juli 1993.  Lag (1993:759).

1994:208

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om mål enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

1994:1623

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
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2. Den nya lydelsen av 20 § skall dock tillämpas första gången efter
valet år 1998.

3. Val enligt den nya lydelsen av 21 § skall äga rum första gången
år 1998.

4. Löpande tjänstgöringstid för de nämndemän som har valts enligt
äldre bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

1994:1914

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Hänvisningen i 18 §
fjärde stycket 5 till 35 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
tillämpas första gången i mål avseende fastighetstaxering år 1996.

1995:21

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § första stycket 1 och 20 §
den 1 juli 1995 och i övrigt den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Ansökningar som avses i 8 § 4 och 5 som före utgången av mars 1995
kommit in till Regeringsrätten men ännu inte avgjorts handläggs
enligt äldre bestämmelser. Regeringsrätten får dock överlämna ett
sådant ärende till kammarrätten.

1997:392

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1997. Genom lagen
upphävs lagen (1996:1634) om ändring i lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar.

2. Om handläggningen har påbörjats före ikraftträdandet gäller
17 § i sin äldre lydelse.

1997:516

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om mål enligt uppbördslagen (1953:272),
bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen,
lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
och mervärdesskattelagen (1994:200).
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Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta 
versionen. 

           SFS nr: 1971:309

     Departement/
        myndighet: Justitiedepartementet DOM

           Rubrik: Lag (1971:309) om behörighet för
                   allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

         Utfärdad: 1971-06-04

   Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:844

1 § Om besvär mot beslut, vilket meddelats med stöd av lag
eller annan författning som utfärdats före den 1 januari 1972,
enligt vad hittills gällt skall anföras hos Konungen, skall
besvären, i den mån ej annat föreskrives i 2 §, i stället
anföras hos kammarrätt i följande mål:

1. mål om val till befattning eller uppdrag, mål om val för
upprättande av förslag till befattning eller uppdrag,

4. mål om annan ersättning som enligt författning utgår av
statsmedel, såvida ej författningen hänvisar den som gör
anspråk på ersättning att vid tvist anhängiggöra talan hos
allmän domstol eller expropriationsdomstol eller ersättning
enligt författningen utgår till kommun eller annan kommunal
förvaltningsenhet eller fråga är om ersättning eller hittelön
enligt lagen (1942:350) om fornminnen eller om ersättning
enligt naturvårdslagen (1964:822),

5. mål om beslut av tullmyndighet i samband med in- eller
utförsel av vara med undantag dock för sådant beslut om
befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull,
skatt eller annan avgift som meddelats med stöd av regeringens
bemyndigande, mål om tillstånd att hålla
provianteringsfrilager,

6. mål om beslut rörande statens, kommunens eller annan
kommunal förvaltningsenhets uttagande enligt gällande
föreskrift av skatt eller annan avgift, såvida ej beslutet
avser nedsättning eller befrielse och meddelats med stöd av
regeringens bemyndigande eller fråga är om oljeavgift eller
avgift, vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut av
allmän domstol,

7. mål om beslut rörande återbetalning av utskylder, böter
eller andra allmänna medel, såvida ej beslutet meddelats med
stöd av regeringens bemyndigande eller avser avgift vars
uttagande genom utmätning förutsätter beslut av allmän domstol,

8. anmärknings- och avkortningsmål, mål om tillsyn över
stiftelser,

9. mål om beslut som enligt författning eller föreskrift
rörande den allmänna hälsovården, rörande förebyggande eller
bekämpande av djur- eller växtsjukdomar eller rörande djurs
vård eller behandling i särskilt fall meddelats angående
förbud, föreläggande, föreskrift, tillstånd eller godkännande
eller angående omhändertagande, smittrening, oskadliggörande
eller liknande åtgärd, såvida ej fråga är om skyldighet, som
enligt författning åvilar kommun eller annan kommunal
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förvaltningsenhet, eller om beslut enligt arbetarskyddslagen
(1949:1) eller med stöd därav meddelade föreskrifter, allmänna
ordningsstadgan (1956:617), lagen (1956:618) om allmänna
sammankomster eller strålskyddslagen (1958:110) eller i ärende
som avses i skogsförläggningslagen (1963:246),

11. mål om föreläggande vid vite, såvida det inte är fråga om
skyldighet, som enligt författning åvilar kommun eller annan
kommunal förvaltningsenhet, eller om föreläggande enligt lagen
(1950:596) om rätt till fiske, jordförvärvslagen (1965:290),
miljöskyddslagen (1969:387) eller jordhävdslagen (1969:698),

12. mål om utdömande av vite,

13. mål om beslut som i särskilt fall meddelats angående
behandlingen av häktad eller den som anhållits eller gripits
för brott eller som eljest hålles i förvar tillfälligt eller
angående verkställighet av straff eller annan brottspåföljd
eller av intagning i arbetsanstalt,

14. mål om handräckning.
Lag (2003:844).

2 § Besvär som enligt författningarna skall fullföljas hos Konungen
skall anföras hos regeringsrätten i följande mål:

1. mål om beslut av kommunalstämma i ärende, som endast angår i mantal
satt jord,

2. mål om fördelning till återbetalning av lån utav allmänna medel,

3. skattläggningsmål, övriga mål om grundskatter eller därmed
jämförliga utskylder,

4. mål om fastställande av jordebok, om upptagande i eller uteslutande
ur jordebok av fastighet eller särskild anteckning, om ändring i
förhållande, varom uppgift finnes införd i jordebok samt sådana i 2 §
7:o) lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt avsedda mål
om förmåner, rättigheter och skyldigheter, vilka åtföljer fastighet på
grund av dess särskilda natur och egenskap,

5. mål om rust- och rotehållares rättigheter och skyldigheter, övriga
mål rörande indelnings- och roteringsverket, mål om hemmans och
lägenheters indelning till lotsning, om utbyten av boningsplatser för
lotsar eller av lotsningspliktiga hemman och lägenheter, om dessas
förmåner, friheter och skyldigheter, mål om ordningen och sättet för
begagnande av samfälld tångtäkt,

6. mål om tillvaro av eller företräde till stadgad åborätt eller
ständig besittningsrätt till hemman eller lägenhet, som tillhör
kronan, menighet eller allmän inrättning,

7. mål om rättighet till och villkoren för skatteköp av kronan,
menighet eller allmän inrättning tillhörig fastighet, som jämlikt
författningarna får till skatte försäljas, om fastställande av
skatteköpeskilling, mål om nybygges omföring till skatte och villkoren
därvid,

8. mål om avgäld från avsöndrad lägenhet, om fördelning av mantal
eller utskylder mellan stamfastighet och avsöndrad lägenhet, mål om
tomtmätning, mål om avstyckning enligt 5 kap. lagen (1917:269) om
fastighetsbildning i stad, mål om undantag från tillämpningen av de om
vissa jordbruksarrenden enligt lag gällande särskilda bestämmelser
eller av föreskrifter i lagen (1957:390) om fiskearrenden,

9. avvittringsmål,

10. mål om registrering enligt lagen (1899:59) om skydd för vissa
mönster och modeller,

11. mål om upphävande av registrering av elektrisk starkströmsledning
eller understation,

12. mål om bötesansvar,

13. mål som enligt övergångsbestämmelse vid ändring i lagen om Kungl.
Maj:ts regeringsrätt skall prövas av regeringsrätten. Lag (1976:643).

3 § Har i mål som avses i 1 eller 2 § besvärshandling inkommit till
statsdepartement inom föreskriven besvärstid, skall talan ändå anses
fullföljd i rätt tid.
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Övergångsbestämmelser

1987:440

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 § 2, 3 och 10 lagen (1971:309)
om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål skall
upphöra att gälla vid utgången av juni 1987.

De upphävda föreskrifterna tillämpas dock fortfarande i fråga om
överprövning av sådana beslut som har meddelats dessförinnan.

1997:290

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. I mål där beslut fattats med stöd av lagen
(1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa
kraftanläggningar m.m. skall äldre bestämmelser
fortfarande tillämpas.

1998:302

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. I mål där beslut fattats med stöd av lagen (1950:272) om
rätt för utländska försäkringsföretag att driva
försäkringsrörelse i Sverige skall äldre bestämmelser
fortfarande tillämpas.
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           SFS nr: 2003:234

     Departement/
        myndighet: Justitiedepartementet L6

           Rubrik: Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av
                    domar
                   och beslut, m.m.

         Utfärdad: 2003-05-22

   Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:159

Förordningens innehåll

1 § I denna förordning finns bestämmelser för domstolar och
statliga förvaltningsmyndigheter som avser

- tiden för tillhandahållande av handlingar (2-8 §§),

- hur handlingar tillhandahålls (9-12 §§),

- upplysningar till enskilda (13 §), och

- betalningar (14 §).

Om en annan författning innehåller någon bestämmelse som
avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

Tiden för tillhandahållande av handlingar

2 § En dom eller ett beslut i ett mål eller ärende hos en
allmän domstol skall skickas till parterna samma dag som
avgörandet har meddelats. Om avgörandet har avkunnats, skall
det i stället skickas senast en vecka efter dagen för
avkunnandet.

3 § När en hovrätt i ett tvistemål eller ett brottmål har
avkunnat en dom eller ett beslut vid ett sammanträde på någon
annan ort än den där hovrätten har sitt säte, skall avgörandet
skickas senast en vecka efter den dag då sammanträdet
avslutades.

4 § I ett mål eller ärende vid en annan domstol än allmän
domstol skall en dom eller ett beslut skickas till parterna

- när avgörandet har avkunnats: senast en vecka efter dagen för
avkunnandet,

- när det har getts till känna att avgörandet skall meddelas en
viss dag: samma dag som det meddelas,

- i andra fall: senast en vecka efter dagen för avgörandet.
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5 § Hos en inskrivningsmyndighet skall handlingar som utfärdas
för en part tillhandahållas senast två veckor efter den
inskrivningsdag då ärendet behandlades.

Om ett beslut har gått sökanden eller någon annan som har hörts
i ärendet emot, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta
denne om beslutet. Förordning (2006:159).

6 § Hos registermyndigheten enligt 1 kap. 2 § andra stycket
sjölagen (1994:1009) skall handlingar som utfärdas i ett
registerärende och utdrag ur fartygsregistret tillhandahållas
genast efter det att samtliga ärenden som skall tas upp samma
dag har blivit slutligt behandlade på automatiserad väg eller
införda på ett tillfälligt upprättat registerupplägg.

Om någon begär det och om det finns särskilda skäl för det, får
handlingarna tillhandahållas samma dag som ärendet handlagts
eller registerutdraget beställts.

7 § Hos en annan myndighet än en domstol skall ett beslut
tillhandahållas

- i de fall myndigheten har gett till känna genom anslag att
det skall ske en viss dag: den dag som anges i anslaget,

- i de fall beslutet har avkunnats: senast en vecka efter dagen
för avkunnandet,

- i andra fall: så snart som möjligt.

Ett beslut med anledning av en växel- eller checkprotest bör
tillhandahållas senast dagen efter den då protesten gjordes.

8 § Om en handling av särskilda skäl inte kan tillhandahållas
inom den tid som anges i 3-7 §§, skall det i stället ske så
snart som möjligt. I ett sådant fall skall mottagaren, om det
behövs, underrättas om när handlingen kommer att
tillhandahållas.

Hur handlingar tillhandahålls

9 § En handling som skall tillhandahållas bör skickas med post,
om inte något annat har begärts. Om mottagaren skall betala en
avgift för handlingen, bör avgiften tas ut genom postförskott,
om det inte är lämpligare att det sker på något annat sätt.

10 § Om det är lämpligt får en handling skickas med telefax
eller elektronisk post eller på annat sätt tillhandahållas i
elektronisk form.

11 § Om en handling inte skickas med post, telefax eller
elektronisk post eller på annat sätt tillhandahålls i
elektronisk form, bör mottagaren underrättas om var handlingen
kan hämtas. Myndigheten bör i förekommande fall samtidigt
upplysa om den avgift för handlingen som skall betalas och om
de andra villkor som gäller för att handlingen skall
tillhandahållas.

12 § Om en myndighet enligt en bestämmelse i en författning
skall föra ett register eller en databas, gäller andra stycket
när myndigheten lämnar upplysningar ur registret eller
databasen. Bestämmelserna i andra stycket innebär dock ingen
inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift
få kopia eller utskrift av allmän handling enligt
tryckfrihetsförordningen.
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Om någon begär upplysningar om ett förhållande som, enligt en
författning eller ett särskilt beslut av regeringen eller en
myndighet som regeringen bestämmer, skall tas upp i ett
avgiftsbelagt bevis eller utdrag ur ett register eller en
databas, skall myndigheten, om den lämnar upplysningarna
skriftligt, göra detta genom ett sådant bevis eller utdrag.

Upplysningar till enskilda

13 § I 4 och 5 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om serviceskyldighet i myndigheters
förvaltningsverksamhet. I lämplig utsträckning skall domstolar
även i den del av sin verksamhet som inte omfattas av
förvaltningslagen lämna upplysningar till enskilda i frågor som
rör den verksamheten.

Det finns också bestämmelser i 15 kap. 4 och 10-12 §§
sekretesslagen (1980:100) om upplysningar som myndigheter skall
lämna till enskilda.

Betalningar

14 § När en myndighet skall göra en betalning bör det ske genom
insättning på ett bankkonto som har anvisats av mottagaren
eller med utbetalningskort, om inte något annat har begärts.

Myndigheten skall underrätta mottagaren om betalningen.
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Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta 
versionen. 

           SFS nr: 1985:206

     Departement/
        myndighet: Justitiedepartementet L6

           Rubrik: Lag (1985:206) om viten

         Utfärdad: 1985-04-18

   Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:591

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får
föreläggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2--6, 9 och 10 §§
gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en.

Lagen skall inte tillämpas i den mån annat följer av vad som är
särskilt föreskrivet.

Allmänna bestämmelser om viten finns även i brottsbalken och
bötesverkställighetslagen (1979:189).

Vitesföreläggande

2 § Ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller flera
namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om
föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss
åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller
inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.

Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller
rättslig möjlighet att följa föreläggandet.

När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte
föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft.

Ett vitesföreläggande skall delges adressaten.

Vitesbelopp

3 § När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med
hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och
till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det
föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till
ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs
flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för
var och en av dem.
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Löpande vite

4 § Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite
föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp
för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har
följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för
varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna.

Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande
föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att
vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds.

Löpande vite får inte tillämpas, om det av någon särskild föreskrift
följer att vitet inte får överstiga ett visst högsta belopp.

Föreläggande att lämna viss uppgift

5 § Har en myndighet befogenhet att vid vite förelägga eller förbjuda
ägaren eller innehavaren av viss egendom att vidta en åtgärd med
egendomen, får myndigheten också förelägga denne att, om hans
rättsställning upphör, lämna myndigheten uppgift om den nye ägarens
eller innehavarens namn och adress. Även ett sådant föreläggande får
förenas med vite.

Utdömande av vite m.m.

6 § Frågor om utdömande av viten prövas av länsrätt på ansökan
av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om
detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföre-
läggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första
instans. Ansökan om utdömande görs hos den länsrätt inom vars
domkrets myndigheten är belägen. Vad som har sagts nu gäller
dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7 §. Prövnings-
tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Frågor om
utdömande av viten som har förelagts av regeringen prövas av
Länsrätten i Stockholms län på ansökan av Justitiekanslern.

Frågor om utdömande av viten som har förelagts en part eller
någon annan till fullgörande av en skyldighet i en rättegång
eller i annat motsvarande förfarande prövas utan särskild
ansökan av den myndighet som har utfärdat föreläggandet.
Lag (1998:591).

7 § Tingsrätt prövar frågor om utdömande av viten,

1. om vitet riktar sig till var och en,

2. om vitet avser säkerställande av ett enskilt anspråk,

3. om i något annat fall än som förut har angetts tingsrätten själv
eller, efter talan mot rättens beslut, högre rätt har förelagt vitet.

8 § När allmän domstol prövar frågor om utdömande av viten efter
särskild talan, skall målet i tillämpliga delar handläggas enligt
reglerna i rättegångsbalken som mål om åtal för brott för vilket
svårare straff än böter inte är föreskrivet.

9 § Har ändamålet med vitet förlorat sin betydelse, skall vitet inte
dömas ut. Finns det särskilda skäl till det, får vitet jämkas.

Föreligger i mål om utdömande av vite som avses i 4 § andra stycket
flera överträdelser av föreskriften till samtidig bedömning, får ej på
en gång utdömas högre belopp än som har angetts i föreläggandet. När
ett beslut i ett sådant mål har vunnit laga kraft, får vite inte dömas
ut för sådana överträdelser av föreskriften som har gjorts innan målet
väcktes.
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Vite bortfaller, om talan om att det skall dömas ut inte har delgetts
adressaten inom två år från det att förutsättningarna för att väcka en
sådan talan uppkom.

Biträde av polismyndighet

10 § En myndighet som har att föra talan vid domstol i mål om
utdömande av vite får, om det är nödvändigt med hänsyn till
utredningen, anlita biträde av polismyndighet.

Övergångsbestämmelser

1985:206

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. Vad som föreskrivs i 6 §
gäller dock ej i fråga om vite som har förelagts före
ikraftträdandet.

1998:591

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om
överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.
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           SFS nr: 1962:700

     Departement/
        myndighet: Justitiedepartementet L5

           Rubrik: Brottsbalk (1962:700)

         Utfärdad: 1962-12-21

   Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:636

FÖRSTA AVDELNINGEN

Allmänna bestämmelser

1 kap. Om brott och brottspåföljder

1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan
lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är
föreskrivet. Lag (1994:458).

2 § En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som
brott endast då den begås uppsåtligen.

Har gärningen begåtts under självförvållat rus eller var
gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt från
sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte anses
som brott. Lag (1994:458).

3 § Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse
samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.
Lag (1988:942).

4 § Om användningen av straffen gäller vad i bestämmelserna om de särskilda
brotten är stadgat samt vad därutöver är särskilt föreskrivet. Övriga
påföljder får, enligt vad därom är föreskrivet, tillämpas trots att de
inte är nämnda i bestämmelserna om de särskilda brotten. Lag (1988:942).

5 § Fängelse är att anse som ett svårare straff än böter.

Om förhållandet mellan fängelse samt villkorlig dom och skyddstillsyn
föreskrivs i 30 kap. 1 §. Lag (1988:942).

6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas
till påföljd. Lag (1988:942).

7 § har upphävts genom lag (1988:942).
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8 § Förutom påföljd kan brott, enligt vad därom är stadgat, föranleda
förverkande av egendom, företagsbot eller annan särskild rättsverkan,
så ock medföra skyldighet att gälda skadestånd. Lag (1986:118).

2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag

1 § För brott som begåtts här i riket dömes efter svensk lag och vid
svensk domstol. Detsamma gäller, om det är ovisst var brott förövats
men skäl finnes antaga att det är begånget inom riket. Lag (1972:812).

2 § För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och
vid svensk domstol, om brottet begåtts

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i
Sverige,

2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet
blivit svensk medborgare eller tagit hemvist här i riket eller
som är dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare och finns
här, eller

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet
enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader.

Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar
enligt lagen på gärningsorten eller om den begåtts inom område
som inte tillhör någon stat och enligt svensk lag svårare
straff än böter inte kan följa på gärningen.

I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd
som är att anse som strängare än det svåraste straff som är
stadgat för brottet enligt lagen på gärningsorten.

De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och
tredje styckena gäller inte för brott som avses i 6 kap.
1-–6 §§, 8 § tredje stycket och 12 § eller försök till sådana
brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år.
Lag (2005:90).

3 § För brott som begåtts utom riket döms även i annat fall än
som avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats på svenskt fartyg eller luftfartyg,
eller om det begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som
tillhörde besättningen på sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör Försvarsmakten på
ett område där en avdelning av Försvarsmakten befann sig eller
om det begåtts av någon annan på ett sådant område och
avdelningen befann sig där för annat ändamål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som
är anställd i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten eller som
tillhör Polisens utlandsstyrka,

3 a. om brottet har begåtts i tjänsten utom riket av en
polisman, tulltjänsteman eller tjänsteman vid Kustbevakningen,
som utför gränsöverskridande arbetsuppgifter enligt en
internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan
menighet eller svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och
förövats mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller
enskild inrättning eller mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage,
flygplatssabotage, penningförfalskning, försök till sådana
brott, folkrättsbrott, olovlig befattning med kemiska vapen,
olovlig befattning med minor, osann eller ovarsam utsaga inför
en internationell domstol, terroristbrott enligt 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott eller försök till
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sådant brott samt brott som avses i 5 § samma lag, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för
brottet är fängelse i fyra år eller däröver. Lag (2003:149).

3 a § Även i annat fall än som avses i 1--3 §§ dömes för brott efter
svensk lag och vid svensk domstol enligt vad som föreskrives i lagen
(1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott.
Lag (1976:20).

4 § Brott anses begånget där den brottsliga handlingen företogs, så ock
där brottet fullbordades eller, vid försök, det tillämnade brottet skulle
hava fullbordats.

5 § Åtal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg
eller luftfartyg av utlänning som var befälhavare eller
tillhörde besättningen å fartyget eller eljest medföljde
detsamma mot sådan utlänning eller mot utländskt intresse, må
ej väckas utan att förordnande därom meddelas av regeringen
eller den regeringen bemyndigat därtill.

Åtal för brott, som förövats utom riket, får väckas endast
efter förordnande enligt första stycket. Åtal får dock väckas
utan ett sådant förordnande, om brottet är osann eller ovarsam
utsaga inför en internationell domstol eller om brottet begåtts

1. å svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av
befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen å sådant
fartyg,

2. av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område där en
avdelning av Försvarsmakten befann sig,

3. vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten eller som tillhör Polisens
utlandsstyrka,

4. i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjänsteman eller
tjänsteman vid Kustbevakningen som utför gränsöverskridande
arbetsuppgifter enligt en internationell överenskommelse som
Sverige har tillträtt,

5. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller på fartyg eller
luftfartyg i reguljär trafik mellan orter belägna i Sverige
eller någon av nämnda stater, eller

6. av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot
svenskt intresse. Lag (2000:646).

5 a § Har fråga om ansvar för gärning prövats genom
lagakraftägande dom, meddelad i främmande stat där gärningen
förövats eller i främmande stat som har tillträtt någon av de
överenskommelser som anges i fjärde stycket, får den tilltalade
inte här i riket lagföras för samma gärning,

1. om han har frikänts från ansvar,

2. om han har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd
har ådömts,

3. om ådömd påföljd har verkställts i sin helhet eller
verkställigheten pågår, eller

4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den främmande
staten.

Första stycket gäller inte i fråga om brott som avses i 1 §
eller 3 § 4, 6 eller 7 såvida inte lagföringen i den främmande
staten har skett på begäran av svensk myndighet eller sedan
personen överlämnats eller utlämnats från Sverige för
lagföring.

Om en fråga om ansvar för en gärning har prövats genom en dom
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meddelad i en främmande stat och om det inte finns hinder mot
lagföring på grund av vad som förut sagts i denna paragraf, får
åtal för gärningen väckas här i riket endast efter förordnande
av regeringen eller den som regeringen bemyndigat.

De överenskommelser som avses i första stycket är

1. den europeiska konventionen den 28 maj 1970 om brottmålsdoms
internationella rättsverkningar,

2. den europeiska konventionen den 15 maj 1972 om överförande
av lagföring i brottmål,

3. konventionen den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om gärningen
omfattas av överenskommelsen,

4. protokollet den 27 september 1996 till konventionen om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast
om gärningen omfattas av överenskommelsen,

5. konventionen den 26 maj 1997 om kamp mot korruption som
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens
medlemsstater är delaktiga i, dock endast om gärningen omfattas
av överenskommelsen,

6. konventionen den 19 juni 1990 om tillämpning av
Schengenavtalet den 14 juni 1985,

7. konventionen den 25 maj 1987 mellan Europeiska
gemenskapernas medlemsstater om förbud mot dubbel lagföring,
och

8. andra protokollet den 19 juni 1997 till konventionen om
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock
endast om gärningen omfattas av överenskommelsen.

Har ett brott begåtts delvis här i riket och delvis också inom
den medlemsstats territorium där domen meddelats, skall första
stycket tillämpas om gärningen omfattas av de överenskommelser
som anges i fjärde stycket 3-5 eller 8 eller om domen meddelats
av stat som tillträtt en överenskommelse som anges i fjärde
stycket 6 eller 7. Lag (2003:1157).

6 § Dömes någon här i riket till ansvar för gärning för vilken han
utom riket har ådömts påföljd, skall vid bestämmande av påföljd
skälig hänsyn tagas till vad han undergått utom riket. Finnes böter
eller fängelse böra ådömas och har han utom riket ådömts
frihetsberövande påföljd, skall vad han undergått därav till fullo
tillgodoräknas honom vid påföljdens bestämmande.

I fall som avses i första stycket må dömas till lindrigare straff än
för gärningen är stadgat eller ock påföljd helt eftergivas.
Lag (1972:812).

7 § I fråga om svensk lags tillämplighet och svensk domstols behörighet
skola, utöver vad i detta kapitel sägs, iakttagas de begränsningar som
följa av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser eller, enligt vad
därom är särskilt stadgat, av överenskommelse med främmande makt.

7 a § Har en utlänning begått brott i utövningen av tjänst eller
uppdrag som innefattat allmän ställning hos annan stat eller
mellanfolklig organisation, får åtal för brottet väckas endast efter
förordnande av regeringen. Vad som nu har sagts gäller inte om
gärningsmannen genom vilseledande uppgifter, förklädnad eller på annat
sätt sökt dölja i vilken egenskap han har handlat. Lag (1985:518).

7 b § En utlänning som saknar hemvist i Sverige men som
befinner sig här i landet inom ramen för internationellt
militärt samarbete eller internationell krishantering och som
omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige,
får åtalas för brott som han eller hon har begått under sin
vistelse här endast efter förordnande av regeringen.
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Vad som sägs i första stycket gäller även för en svensk
medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige som tjänstgör
i en främmande stats militära styrka. Lag (2004:1000).

8 § Det finns särskilda bestämmelser om överlämnande och
utlämning för brott.

Villkor som uppställts vid överlämnande eller utlämning från en
annan stat till Sverige skall gälla här. Lag (2003:1157).

ANDRA AVDELNINGEN

Om brotten

3 kap. Om brott mot liv och hälsa

1 § Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år
eller på livstid.

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som
föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för
dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.

3 § Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på
grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i
svårt trångmål, dömes för barnadråp till fängelse i högst sex år.

4 § har upphört att gälla genom lag (1974:596).

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom
eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller
något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse
i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller
fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

6 § Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grov
misshandel dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår
kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild
hänsynslöshet eller råhet. Lag (1988:2).

7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för
vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om
brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och
högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall
särskilt beaktas

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av
allvarligt slag, eller

2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet
eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något
annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse
av allvarligt slag. Lag (2001:348).

8 § Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan
kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande
till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i
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högst sex månader.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av
allvarligt slag, eller

2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet
eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något
annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse
av allvarligt slag. Lag (2001:348).

9 § Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara
för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande
av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år.

10 § Om brott, som i 7--9 §§ sägs, har begåtts genom att någon
uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med
arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat honom till förebyggande av ohälsa
eller olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda
lagrum sägs. Lag (1991:679).

11 § För försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller
sådan misshandel som ej är ringa, så  ock för stämpling till mord,
dråp eller grov misshandel eller underlåtenhet att avslöja sådant
brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas. Lag (1991:679).

12 § Vållande till kroppsskada eller sjukdom får, om brottet
inte är grovt, åtalas av åklagare endast om målsäganden anger
brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

Angivelse från målsäganden krävs dock inte om brottet riktar
sig mot någon som inte har fyllt arton år. Lag (2003:408).

4 kap. Om brott mot frihet och frid

1 § Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett
barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne
till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till
tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till
fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på
livstid.

Är brottet mindre grovt, döms till fängelse i högst sex år.
Lag (1998:393).

1 a § Den som, i annat fall än som avses i 1 §, med användande
av olaga tvång eller vilseledande, med utnyttjande av någons
utsatta belägenhet eller med något annat sådant otillbörligt
medel rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller vidtar
någon annan sådan åtgärd med en person, och därigenom tar
kontroll över personen, i syfte att personen skall

1. utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 §,
utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat
sätt utnyttjas för sexuella ändamål,

2. utnyttjas i krigstjänst eller tvångsarbete eller annat
sådant tvångstillstånd,

3. utnyttjas för avlägsnande av organ, eller

4. på annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge
för den utsatte,

döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio
år.
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Detsamma gäller den som i sådant syfte som anges i första
stycket,

1. till annan för över kontrollen över en person, eller

2. från annan tar emot kontrollen över en person.

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en
person som inte har fyllt arton år skall dömas för
människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som
anges där har använts.

Är ett brott som avses i första–tredje styckena mindre grovt,
döms till fängelse i högst fyra år. Lag (2005:90).

2 § Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort
eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller
henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse,
lägst ett och högst tio år.

Är brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst
två år. Lag (2002:436).

3 § Har upphävts genom lag (2004:406).

4 § Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot
om brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta
något, dömes för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år.
Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva
annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock
för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt.

Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst
sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt
skall särskilt beaktas om gärningen innefattat pinande till bekännelse
eller annan tortyr.

4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6
kap. mot en närstående eller tidigare närstående person, döms,
om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad
kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade
att allvarligt skada personens självkänsla, för grov
fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex
år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot
en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor
eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande
förhållanden, skall i stället dömas för grov
kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (1999:845).

5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig
gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig
fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom,
döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst
fyra år. Lag (1993:207).

6 § Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin
bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för
hemfridsbrott till böter.
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Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik,
annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt
ställe, dömes för olaga intrång till böter.

Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes till
fängelse i högst två år.

7 § Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning,
stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar
annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.
Lag (1993:207).

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som
ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse
eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet
till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen
bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till
något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet,
dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt
hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager
tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde
eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som
han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde
till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst
två år. Lag (1975:239).

9 b § Om någon anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta
telehemlighet på sätt som sägs i 8 § eller att utföra brott som sägs i
9 a §, dömes för förberedelse till sådant brott till böter eller
fängelse i högst två år, om han ej är förfallen till ansvar för
fullbordat brott. Lag (1975:239).

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen
bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för
automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar,
blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för
dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma
gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd
allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift.
Lag (2007:213).

10 § För försök, förberedelse eller stämpling till
människorov, människohandel eller olaga frihetsberövande och
för underlåtenhet att avslöja sådant brott döms till ansvar
enligt vad som sägs i 23 kap. Detsamma gäller för försök eller
förberedelse till olaga tvång som är grovt eller till
dataintrång som om det fullbordats inte skulle ha varit att
anse som ringa. Lag (2004:406).

11 § Hemfridsbrott eller olaga intrång som ej är grovt, olovlig
avlyssning som icke förövats å allmän plats eller förberedelse till
sådant brott, ofredande som icke förövats å allmän plats eller intrång
i förvar må åtalas av åklagare allenast om målsägande angiver brottet
till åtal eller ock åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt. Detsamma
skall gälla olaga tvång genom hot att åtala eller angiva annan för
brott eller att om annan lämna menligt meddelande samt försök eller
förberedelse till sådant brott. Lag (1975:239).

5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt
levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta
denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
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Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till
omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han
att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall
ej dömas till ansvar.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal
dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit
spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning
eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej
är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.

Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 § Förtal av avliden skall medföra ansvar enligt 1 eller 2 §, om
gärningen är sårande för de efterlevande eller den eljest, med
beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt
omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid, som bör tillkomma
den avlidne.

5 § Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än
målsägande. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton
år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal,
får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses
påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

1. förtal och grovt förtal,

2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes
myndighetsutövning,

3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes
ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller
trosbekännelse, eller

4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes
homosexuella läggning.

Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes
efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon samt, om
åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av
åklagare.

Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa
sig på en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige
eller på en främmande makts representant i Sverige har kränkt
den främmande makten, får brottet åtalas av åklagare utan
hinder av vad som föreskrivs i första stycket. Åtal får dock
inte ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen
har bemyndigat därtill. Lag (2005:437).

6 kap. Om sexualbrott

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom
hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller
till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med
hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är
jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst
två och högst sex år.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller
en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med
samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av
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medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan,
sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med
hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst
tillstånd.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn
till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt,
döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som
grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och
högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall
särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt
allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller
på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen
med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild
hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).

2 § Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket,
genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en
sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst
två år.

Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än
som avses i 1 § andra stycket med en person under de
förutsättningar i övrigt som anges där.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som
grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex
månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt
skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret
eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
Lag (2005:90).

3 § Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell
handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner
sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt
utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst
två år.

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person
i beroendeställning till fängelse i lägst sex månader och högst
fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt
beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat
sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars
visat särskild hänsynslöshet. Lag (2005:90).

4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som
med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med
hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är
jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse
i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första
stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som
är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av
eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller
för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund
av en myndighets beslut.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som
grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst
fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt
skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller
hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på
barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller
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barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet
eller råhet. Lag (2005:90).

5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med
hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre
allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse
i högst fyra år. Lag (2005:90).

6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4
och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som
fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i
ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms
för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn
till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler
än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i
övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till
tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat
särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).

7 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel,
har samlag med eget barn eller dess avkomling, döms för samlag
med avkomling till fängelse i högst två år.

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har
samlag med sitt helsyskon, döms för samlag med syskon till
fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till
gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt.
Lag (2005:90).

8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton
år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för
utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller
fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som
fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att
skada barnets hälsa eller utveckling.

Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för
sexuell posering till fängelse i lägst sex månader och högst
sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt
beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större
omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett
hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2005:90).

9 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel,
förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning
företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell
handling av barn till böter eller fängelse i högst två år.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har
utlovats eller getts av någon annan. Lag (2005:90).

10 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel,
sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att
företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd,
döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst
två år.

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1962:700 (11 av 81)2007-11-05 19:04:38



SFST

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt
som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller
handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka
personens sexuella integritet. Lag (2005:90).

11 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel,
skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning,
döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i
högst sex månader.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har
utlovats eller getts av någon annan. Lag (2005:90).

12 § Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt
utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser
mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra
år.

Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får
veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör
vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att
upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter eller
återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och
dömas till ansvar enligt första stycket.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som
grovt, döms för grovt koppleri till fängelse i lägst två och
högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall
särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits
i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit
ett hänsynslöst utnyttjande av annan. Lag (2005:90).

13 § Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en
gärning som begås mot någon under en viss ålder skall dömas
även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att
den andra personen inte uppnått den åldern. Lag (2005:90).

14 § Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första
stycket mot ett barn under femton år eller enligt 8 § första
stycket eller 10 § första stycket, skall inte dömas till ansvar
om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något
övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i
ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och
barnet samt omständigheterna i övrigt. Lag (2005:90).

15 § För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång,
grovt sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i
beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande av person i
beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn,
sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn,
grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för
sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell
posering, köp av sexuell handling av barn, köp av sexuell
tjänst, koppleri och grovt koppleri döms till ansvar enligt vad
som föreskrivs i 23 kap.

Detsamma gäller i fråga om förberedelse och stämpling till
våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot
barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt
koppleri samt underlåtenhet att avslöja sådant brott.
Lag (2005:90).

7 kap. Om brott mot familj

1 § Ingår den som är gift nytt äktenskap eller ingår ogift äktenskap
med den som är gift, dömes för tvegifte till böter eller fängelse i
högst två år.
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Om den som är partner i ett registrerat partnerskap ingår
äktenskap, dömes för olovligt ingående av äktenskap till böter eller
fängelse i högst två år. Lag (1994:1119).

1 a § Om den som redan är gift eller partner i ett registrerat
partnerskap låter registrera partnerskap, dömes för olovligt
partnerskap till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller
om någon annan låter registrera partnerskap trots att hans eller
hennes partner redan är gift eller partner i ett registrerat
partnerskap. Lag (1994:1119).

2 § Den som, vid annans adoption av en person under arton år,
genom olaga tvång eller vilseledande eller genom att utlova
eller ge otillbörlig ersättning utverkar samtycke eller
tillstånd till en sådan adoption, döms för otillbörligt
utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn
till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2006:274).

3 § Den som understicker eller förbyter barn eller eljest genom att
avgiva oriktig anmälan till myndighet eller underlåta anmälan
tillvällar sig eller annan falsk familjeställning eller berövar annan
hans rätta familjeställning, dömes för förvanskande av familjeställning
till böter eller fängelse i högst två år.

4 § Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon
som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter
eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet.
Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om
ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför
barnet eller om den som skall ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig
barnet och därigenom själv tar sig rätt.

Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen skiljer
ett barn under femton år från någon som vårdar barnet med stöd av lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om gärningen inte
utgör brott mot frihet eller främjande av flykt.

Är brott som avses i första eller andra stycket grovt, skall
gärningsmannen dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.
Lag (1993:207).

5 § För försök till otillbörligt utverkande av samtycke eller
tillstånd till adoption av barn, förvanskande av
familjeställning eller egenmäktighet med barn som är grovt döms
till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas. Lag (2006:274).

6 § Egenmäktighet med barn må ej åtalas av åklagare, med mindre åtal
finnes påkallat ur allmän synpunkt. Lag (1973:648).

8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott

1 § Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna
sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse
i högst två år.

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och
övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri
dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

3 § har upphävts genom lag (1987:791).

4 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grov stöld
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dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
tillgreppet skett efter intrång i bostad, om det avsett sak som någon
bar på sig, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne
eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest varit av
särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller
inneburit synnerligen kännbar skada. Lag (1988:2).

5 § Den som stjäl medelst våld å person eller medelst hot som innebär
eller för den hotade framstår som trängande fara eller, sedan han begått
stöld och anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller
hot till motvärn mot den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rån
till fängelse, lägst ett och högst sex år. Detsamma skall gälla om någon
med sådant våld eller hot tvingar annan till handling eller underlåtenhet
som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller
någon i vars ställe denne är. Lika med våld anses att försätta någon i
vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Är förfarande som avses i första stycket med hänsyn till våldet, hotet
eller omständigheterna i övrigt av mindre allvarlig art, dömes dock ej
för rån utan för annat brott som förfarandet innefattar. Lag (1975:1395).

6 § Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grovt rån
dömas till fängelse, lägst fyra och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
våldet var livsfarligt eller om gärningsmannen tillfogat svår
kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller om han eljest visat synnerlig
råhet eller på ett hänsynslöst sätt utnyttjat den rånades skyddslösa
eller utsatta ställning.

7 § Tager och brukar någon olovligen motorfordon eller annat motordrivet
fortskaffningsmedel, som tillhör annan, dömes, om gärningen ej är belagd
med straff enligt vad förut i detta kapitel är sagt, för tillgrepp av
fortskaffningsmedel till fängelse i högst två år eller, om brottet är
ringa, till böter.

Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst
fyra år.

8 § Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles,
olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för
egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader.
Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller
bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller
ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att
kvarhålla eller taga något.

Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.

9 § Rubbar man olovligen annans besittning för att själv taga sig
rätt, dömes för självtäkt till böter eller fängelse i högst sex
månader.

10 § Avleder någon olovligen elektrisk kraft, döms för olovlig
kraftavledning till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst
fyra år. Lag (1993:207).

11 § Tager någon i skog eller mark olovligen sådant som avses i 12 kap.
2 § andra stycket och är ej brottet enligt vad där sägs att anse som
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åverkan, skall vad i detta kapitel är stadgat angående tillgrepp äga
tillämpning.

Gör någon intrång i annans besittning av fastighet, såsom genom att
olovligen anbringa eller bryta stängsel, bygga, gräva, plöja, upptaga
väg eller låta kreatur beta, eller skiljer någon obehörigen annan från
besittning av fastighet eller del därav, skall vad i 8 och 9 §§ sägs
om egenmäktigt förfarande eller självtäkt äga tillämpning.

12 § För försök eller förberedelse till stöld, grov stöld, rån, grovt
rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel eller olovlig kraftavledning,
så ock för stämpling till eller underlåtenhet att avslöja rån eller
grovt rån dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas. Skulle
tillgrepp av fortskaffningsmedel, om brottet fullbordats, hava varit
att anse som ringa, må dock ej dömas till ansvar som nu sagts.

13 § Har annat i detta kapitel angivet brott än grov stöld, rån eller
grovt rån förövats mot

1. någon som inte endast tillfälligt sammanbodde med gärningsmannen,

2. make, den som är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller
svågerlag, syskon, svåger eller svägerska eller

3. någon annan som på liknande sätt är närstående till gärningsmannen,
får åklagaren väcka åtal endast om målsäganden har angett brottet till
åtal eller åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

Vid tillämpning av vad nu sagts skall med gärningsman likställas annan
som medverkat vid brottet och den som gjort sig skyldig till häleri
eller häleriförseelse. Lag (1987:791).

9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet

1 § Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller
underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för
den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri
till fängelse i högst två år.

För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller
ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller
på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk
informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process,
så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon
annan. Lag (1986:123).

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till skadans omfattning och
övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för
bedrägligt beteende dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Begagnar sig någon av husrum, förtäring, transport, tillträde till
föreställning eller annat dylikt, som tillhandahålles under
förutsättning av kontant betalning, och gör han ej rätt för sig,
dömes, vare sig han vilseleder någon eller ej, för bedrägligt beteende.
Detta gäller dock icke, om gärningen avser värde, som ej är ringa, och
om den i övrigt är sådan som sägs i 1 §. Lag (1976:1139).

3 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt
bedrägeri dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk
handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen eljest varit
av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit
synnerligen kännbar skada. Lag (1976:1139).
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3 a § Den som, i strid med föreskrifter eller villkor, använder
ett bidrag eller utnyttjar en förmån som finansieras över eller
på annat sätt påverkar Europeiska gemenskapernas budgetar för
ett annat ändamål än det som bidraget eller förmånen har
beviljats för, döms för subventionsmissbruk till böter eller
fängelse i högst två år. I ringa fall skall inte dömas till
ansvar. Lag (1999:197).

4 § Den som medelst olaga tvång förmår någon till handling eller
underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för
den tvungne eller någon i vars ställe denne är, dömes, om ej brottet
är att anse såsom rån eller grovt rån, för utpressning till fängelse
i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst
sex år.

5 § Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av
någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till
att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till
vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker
till böter eller fängelse i högst två år.

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet
eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större
omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i
uppenbart missförhållande till motprestationen.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst
fyra år. Lag (1986:123).

6 § Den som

1. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar
befattning med något som är frånhänt annan genom brott,

2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga
förvärv, eller

3. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar
genom brott tillkommen fordran

döms för häleri till fängelse i högst två år.

För häleri döms likaledes den som i näringsverksamhet eller
såsom led i en verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars
i större omfattning, på ett sätt som är ägnat att försvåra ett
återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan
antas vara frånhänt annan genom brott.

Är brott som anges i första eller andra stycket grovt, döms
till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Lag (1999:164).

6 a § Den som

1. otillbörligen främjar möjligheterna för annan att
tillgodogöra sig egendom som härrör från brottsligt förvärv
eller värdet av sådan egendom, eller

2. med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkar till att
bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med
egendom som härrör från brottsligt förvärv

döms för penninghäleri till fängelse i högst två år.

För penninghäleri döms också den som, i annat fall än som anges
i första stycket, otillbörligen medverkar till att bortföra,
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överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom,
om åtgärden är ägnad att dölja att annan har berikat sig genom
brottslig gärning.

Är brott som anges i första eller andra stycket grovt, döms
till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Lag (1999:164).

7 § Är brott som avses i 6 § att anse som ringa, döms för
häleriförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

För häleriförseelse skall också dömas den som

1. i annat fall än som avses i 6 § andra stycket på ett sätt som är
ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något
som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott,

2. i fall som avses i 6 § första stycket inte insåg men hade skälig
anledning att anta att brott förelåg, eller

3. på sätt som anges i 6 § första stycket 1 medverkat vid det brott
varigenom egendomen frånhändes annan och inte insåg men hade skälig
anledning att anta att brott förövades. Lag (1991:451).

7 a § Är brott som avses i 6 a § att anse som ringa, döms för
penninghäleriförseelse till böter eller fängelse i högst sex
månader.

För penninghäleriförseelse skall också dömas den som

1. i fall som avses i 6 a § första stycket inte insåg men hade
skälig anledning att anta att brott förelåg, eller

2. i fall som avses i 6 a § andra stycket inte insåg men hade
skälig anledning att anta att annan berikat sig genom brottslig
gärning. Lag (1999:164).

8 § Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, förfar
oredligt i det han medelst vilseledande förmår någon till handling
eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde eller någon
i vars ställe denne är, dömes för oredligt förfarande till böter
eller fängelse i högst två år. Lag (1970:414).

9 § Den som offentliggör eller eljest bland allmänheten sprider
vilseledande uppgift för att påverka priset på vara, värdepapper
eller annan egendom, döms för svindleri till fängelse i högst två
år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Om någon, som medverkar vid bildande av aktiebolag eller annat
företag eller på grund av sin ställning bör äga särskild kännedom
om ett företag, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggör
eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter sprider
vilseledande uppgift ägnad att påverka bedömandet av företaget i
ekonomiskt  hänseende och därigenom medföra skada, döms såsom i
första stycket sägs.

Är brott, som i denna paragraf sägs, grovt, döms till fängelse, lägst
sex månader och högst sex år. Lag (1993:207).

10 § Mottager någon, för användning såsom påtryckningsmedel vid krav,
handling som är falsk, upprättad för skens skull eller eljest oriktig
eller ock check utan täckning, dömes för ockerpantning till böter
eller fängelse i högst två år.

11 § För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt
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bedrägeri, utpressning, ocker, grovt häleri eller grovt
penninghäleri och för stämpling till grovt häleri eller grovt
penninghäleri döms till ansvar enligt bestämmelserna i 23 kap.
Vad som anges i 23 kap. 3 § skall dock inte gälla i fråga om
försök till utpressning.

Såsom för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri
dömes den som för att bedraga försäkringsgivare eller eljest
med bedrägligt uppsåt skadar sig eller annan till person eller
egendom. Detsamma skall gälla, om någon med uppsåt som nyss
sagts söker åstadkomma sådan skada. Har han innan skadan
inträtt frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, skall
han vara fri från ansvar. Lag (2001:780).

12 § Vad som föreskrivs i 8 kap. 13 § om inskränkning i åklagares
åtalsrätt skall gälla även de brott som angetts i detta kapitel, dock
inte grovt bedrägeri.

Bedrägeri eller bedrägligt beteende, som består i att någon gjort
avtalsstridigt uttag på eget kredit- eller tillgångskonto, och
bedrägligt beteende, som avses i 2 § andra stycket, får åtalas av
åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.
Lag (1994:1411).

10 kap. Om förskingring och annan trolöshet

1 § Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller
dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att
utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig
egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att
kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för
honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse
i högst två år.

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till det förskingrades värde och
övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för
undandräkt dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

3 § Om brott som i 1 § sägs är att anse som grovt, skall för grov
förskingring dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
gärningsmannen missbrukat ansvarsfull ställning eller begagnat falsk
handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen eljest varit
av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit
synnerligen kännbar skada.

4 § Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, med egendom,
som han har i besittning men vartill ägande- eller säkerhetsrätt är
förbehållen eller tillförsäkrad eller eljest tillkommer annan, vidtager
åtgärd varigenom egendomen frånhändes den andre eller denne annorledes
berövas sin rätt, dömes för olovligt förfogande till böter eller
fängelse i högst två år.

5 § Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att
för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha
kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan
angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och
därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till
böter eller fängelse i högst två år. Vad som har sagts nu gäller inte,
om gärningen är belagd med straff enligt 1--3 §§.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst
sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas,
om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring
eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.
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Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet
för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning,
döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av
ekonomisk eller teknisk art. Lag (1986:123).

6 § Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, genom
missbruk av behörighet att i annans ställe företaga rättshandling
skadar denne eller med missbruk av behörighet att göra gällande
skuldebrev eller dylik handling kräver vad annan tillkommer, dömes
för behörighetsmissbruk till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma skall gälla, om någon fordrar betalning jämlikt handling som
ej blivit utgiven eller för gäld som redan är gulden eller ock kräver
att utfå gods som han redan bekommit eller mot krav åberopar kvitto
som icke utgivits.

7 § Om någon olovligen brukar någon annans sak och därigenom vållar
skada eller olägenhet, döms han för olovligt brukande till böter eller
fängelse i högst ett år.

Detsamma skall gälla, om innehavaren av en fastighet brukar denna till
men för annans rätt till den genom att olovligen bygga, gräva, plöja,
ta upp väg, låta kreatur beta eller vidta någon annan dylik åtgärd.

Är brott enligt första stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex
månader och högst fyra år. Lag (1993:207).

8 § Fullgör man ej vad i lag är föreskrivet om skyldighet att
tillkännagiva hittegods eller annans sak som man av misstag eller
tillfällighet fått i besittning, dömes för fyndförseelse till böter.
Underlåter man att fullgöra sådan skyldighet med uppsåt att tillägna
sig godset eller förfar man eljest med godset på sätt i 4 § sägs,
skall gälla vad där är stadgat.

9 § För försök till förskingring, grov förskingring eller trolöshet
mot huvudman dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.

10 § Vad som föreskrivs i 8 kap. 13 § om inskränkning i åklagares
åtalsrätt skall gälla även de brott som angetts i detta kapitel, dock
inte grov förskingring och sådan trolöshet mot huvudman som är att
anse som grov.

Undandräkt, olovligt förfogande eller olovligt brukande beträffande
egendom, som kommit i gärningsmannens besittning genom avtal om hyra
av egendomen eller avtal enligt vilket äganderätten skall övergå
först sedan betalning erlagts, eller som gärningsmannen annars
innehar på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, får
åtalas av åklagare endast om åtal av särskilda skäl är påkallat från
allmän synpunkt. Lag (1994:1411).

11 kap.  Om brott mot borgenärer m.m.

1 § Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara
föreligger för att han skall komma på obestånd, förstör eller
genom gåva eller någon annan liknande åtgärd avhänder sig
egendom av betydande värde, döms för oredlighet mot borgenärer
till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla om någon
genom sådant förfarande försätter sig på obestånd eller
framkallar påtaglig fara för att han skall komma på obestånd.

För oredlighet mot borgenärer döms också en gäldenär som, då
konkurs är förestående, ur riket bortför tillgång av betydande
värde med uppsåt att hålla den undan konkursen, eller gäldenär
som i konkurs undandrar eller undanhåller konkursförvaltningen
tillgång. Detsamma skall gälla, om en gäldenär i otillbörligt
syfte underlåter att, så långt möjligt, medverka till att
tillgång i utlandet som ingår i konkursen ställs till
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konkursförvaltningens förfogande, trots att konkursförvaltaren
uppmanat gäldenären att medverka.

Om brottet är grovt, döms för grov oredlighet mot borgenärer
till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om
gärningsmannen beedigat oriktig uppgift eller använt falsk
handling eller vilseledande bokföring eller om brottet varit av
betydande omfattning eller om gärningen annars varit av
särskilt farlig art. Lag (2005:242).

2 § En gäldenär som vid konkurs, skuldsanering eller
förhandling om offentligt ackord uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet förtiger tillgång, uppger obefintlig skuld eller
lämnar annan sådan oriktig uppgift, döms, om uppgiften inte
rättas innan den beedigas eller annars läggs till grund för
förfarandet, för försvårande av konkurs eller exekutiv
förrättning till fängelse i högst två år.

För försvårande av exekutiv förrättning döms också en gäldenär
som i samband med annan exekutiv förrättning uppsåtligen
åberopar oriktig handling eller skenavtal och därigenom hindrar
att erforderlig egendom genom förrättning tas i anspråk för att
bereda borgenär betalning eller säkerhet.

Om ett förtigande eller en oriktig uppgift enligt första
stycket är utan betydelse för saken, eller om gäldenären vid
konkurs hade rätt att vägra yttra sig och omständigheterna
innebär en skälig ursäkt för honom eller henne, skall han eller
hon inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i denna paragraf har begåtts uppsåtligen
och är grovt, döms för grovt försvårande av konkurs eller
exekutiv förrättning till fängelse i lägst sex månader och
högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall
särskilt beaktas om gärningsmannen beedigat oriktig uppgift
eller använt falsk handling eller vilseledande bokföring eller
om brottet varit av betydande omfattning. Lag (2006:549).

3 § Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara
föreligger för att han skall komma på obestånd, fortsätter
rörelse under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande
nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlåter sig på
äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller
vidtar annan sådan åtgärd och därigenom uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet försämrar sin förmögenhetsställning i avsevärd
mån, döms för vårdslöshet mot borgenärer till fängelse i högst
två år. Vad som nu sagts skall gälla även om gärningsmannen
inte insåg men hade skälig anledning anta att han var på
obestånd eller att påtaglig fara förelåg för att han skulle
komma på obestånd. Lag (2005:242).

4 § Den som, då han eller hon är på obestånd, gynnar en viss
borgenär genom att betala skuld som inte är förfallen, betala
med annat än sedvanliga betalningsmedel eller överlämna
säkerhet som inte var betingad vid skuldens tillkomst eller
genom att vidta annan sådan åtgärd, döms, om åtgärden medför
påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt skall förringas
avsevärt, för otillbörligt gynnande av borgenär till fängelse i
högst två år. Detsamma skall gälla, om någon som är på obestånd
i otillbörligt syfte gynnar en viss borgenär på annat sätt än
som nyss sagts och detta medför påtaglig fara för att en annan
borgenärs rätt skall förringas avsevärt.

En gäldenär, som för att främja ackord i hemlighet lämnar eller
utlovar betalning eller annan förmån, döms också för
otillbörligt gynnande av borgenär. Lag (2005:242).

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom
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att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara
räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter
i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp,
ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i
huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för
bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet
är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till
fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av
om brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet
avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt
falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en
brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars
varit av särskilt farlig art.

Första och andra styckena gäller inte om bokföringsskyldigheten
avser en juridisk person som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen
och som inte bedriver näringsverksamhet. Lag (2005:242).

6 § För försök till oredlighet mot borgenärer enligt 1 § första
stycket eller försök till sådan oredlighet enligt 1 § andra
stycket som innebär att tillgång bortförs ur riket döms till
ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Detsamma gäller i
fall då sådant brott som nu har angetts skall bedömas som grov
oredlighet mot borgenärer. Lag (2005:242).

7 § Begår den som är i en gäldenärs ställe en gärning, för vilken
ansvar för gäldenär är föreskrivet i detta kapitel, skall han dömas
såsom om han själv vore gäldenär.

Borgenär som i fall som avses i 4 § tar eller låter åt sig utlova
betalning, säkerhet eller annan förmån, döms för medverkan till
brottet endast om han brukar otillbörligt hot eller otillbörligt
löfte om förmån eller handlar i hemligt samförstånd med gärningsmannen.
Lag (1986:43).

8 § Vårdslöshet mot borgenärer får åtalas av åklagare endast om
åtal är påkallat från allmän synpunkt. Lag (2005:242).

12 kap. Om skadegörelsebrott

1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till
men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter
eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857).

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till skadans obetydlighet och
övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för åverkan
dömas till böter.

Den som i skog eller mark olovligen tager växande träd eller gräs eller,
av växande träd, ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller
kåda eller ock vindfälle, sten, grus, torv eller annat sådant, som ej
är berett till bruk, dömes för åverkan, om brottet med hänsyn till det
tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa.

3 § Om brott som i 1 § sägs är att anse som grovt, skall för grov
skadegörelse dömas till fängelse i högst fyra år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
av gärningen kommit synnerlig fara för någons liv eller hälsa eller
skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller
om skadan eljest är synnerligen kännbar.

4 § Tager man olovlig väg över tomt eller plantering eller över annan
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äga, som kan skadas därav, dömes för tagande av olovlig väg till böter.

5 § För försök eller förberedelse till grov skadegörelse och
försök till skadegörelse samt för underlåtenhet att avslöja
grov skadegörelse, döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i
23 kap. Lag (2003:857).

6 § Åverkan eller tagande av olovlig väg må, om brottet endast
förnärmar enskilds rätt, åtalas av åklagare allenast om åtal av
särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt.

13 kap. Om allmänfarliga brott

1 § Om någon anlägger brand, som innebär fara för annans liv eller
hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för
mordbrand till fängelse, lägst två och högst åtta år.

Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst
tre år. Lag (1993:207).

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grov
mordbrand dömas till fängelse på viss tid, lägst sex och högst tio
år, eller på livstid.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
branden anlagts i tättbebyggt samhälle, där den lätt kunde sprida sig,
eller eljest inneburit fara för flera människor eller för egendom
av särskild betydenhet.

3 § Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott,
flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd och därigenom framkallar
fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av
annans egendom, döms för allmänfarlig ödeläggelse till fängelse, lägst
två och högst åtta år.

Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och
högst tre år.

Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst sex och högst
tio år, eller på livstid. Lag (1993:207).

4 § Om någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse
för rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning
eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket, eller
genom annan åtgärd, som ej innefattar allenast undanhållande av
arbetskraft eller uppmaning därtill, allvarligt stör eller hindrar
användningen av sådan egendom, dömes för sabotage till fängelse i högst
fyra år. Detsamma skall gälla, om någon eljest, genom skadegörelse
eller annan åtgärd som nyss sagts, allvarligt stör eller hindrar den
allmänna samfärdseln eller användningen av telegraf, telefon, radio
eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av anläggning för allmänhetens
förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.

5 § Är brott som i 4 § sägs att anse som grovt, skall för grovt sabotage
dömas till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på
livstid.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
därigenom framkallats fara för rikets säkerhet, för flera människoliv
eller för egendom av särskild betydenhet.

5 a § Den som genom olaga tvång bemäktigar sig eller ingriper
i manövreringen av
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1. ett luftfartyg,

2. ett fartyg, som används i civil yrkesmässig sjöfart för
befordran av gods eller passagerare, bogsering, bärgning, fiske
eller annan fångst, eller

3. en buss, en tung lastbil eller ett maskindrivet spårfordon
på järnväg, spårväg eller tunnelbana, som används i
förvärvsverksamhet för befordran av gods eller passagerare,

döms för kapning till fängelse i högst fyra år. Detsamma gäller
den som genom olaga tvång bemäktigar sig en plattform i havet
som är avsedd för verksamhet för utforskning eller utvinning av
naturtillgångar eller för något annat ekonomiskt ändamål.

Den som i annat fall

1. förstör eller allvarligt skadar ett sådant fartyg eller en
sådan plattform som anges i första stycket eller ett luftfartyg
i trafik, eller

2. vidtar en åtgärd som är ägnad att framkalla fara för
säkerheten för ett sådant fartyg eller en sådan plattform som
anges i första stycket eller för ett luftfartygs säkerhet under
flygning

döms för sjö- eller luftfartssabotage till fängelse i högst
fyra år.

Är brott som i första eller andra stycket sägs att anse som
grovt, dömes till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio
år, eller på livstid. Vid bedömande huruvida brottet är grovt
skall särskilt beaktas, om därigenom framkallats fara för flera
människoliv eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig
art. Lag (2003:149).

5 b § Den som

1. använder allvarligt våld eller hot om sådant våld mot någon som
befinner sig på en flygplats som är öppen för internationell trafik,

2. förstör eller allvarligt skadar en anordning, som hör till en sådan
flygplats eller som används för flygplatsens trafik, eller ett
luftfartyg, som inte är i trafik men är uppställt på flygplatsen, eller

3. med användande av våld eller hot om våld omintetgör verksamhet som
bedrivs på en sådan flygplats,

döms, om gärningen är ägnad att framkalla fara för flygplatsens
funktion eller för säkerheten vid denna, för flygplatssabotage till
fängelse i högst fyra år.

Är brottet att anse som grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst
två och högst tio år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet
är grovt skall särskilt beaktas, om därigenom framkallats fara för
flera människoliv eller om gärningen annars varit av särskilt
farlig art. Lag (1990:416).

6 § Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller
sprängämne eller på annat sätt, vållar

1. brand eller ofärd som avses i 1, 2 eller 3 § eller framkallar
fara för det,

2. skada eller hinder som avses i 4 § eller

3. skada som avses i 5 a § andra stycket 1 eller 5 b § första
stycket 2 döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år. Lag (1990:416).
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7 § Om någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom
att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt
sprida gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom,
dömes för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse på viss tid, lägst fyra och
högst tio år, eller på livstid. Vid bedömande huruvida brottet är grovt
skall särskilt beaktas, om det skett med uppsåt att skada annan till liv
eller hälsa eller om många människor utsatts för fara.

8 § Framkallar någon allmän fara för djur eller växter medelst gift eller
genom att överföra eller sprida elakartad sjukdom eller genom att sprida
skadedjur eller ogräs eller på annat dylikt sätt, dömes för förgöring
till böter eller fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst
sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas,
om det skett med uppsåt att skada eller om egendom av betydande värde
utsatts för fara.

8 a § har upphävts genom lag (1998:809).

9 § Begår någon av oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller
8 §, skall han dömas för vårdslöshet med gift eller smittämne
till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1998:809).

10 § Har någon, utan att vara förfallen till ansvar enligt vad förut i
detta kapitel är sagt, vid handhavande av eld, sprängämne eller gift eller
annorledes framkallat fara för brand eller ofärd som i 1, 2 eller 3 § sägs
eller allmän fara som avses i 7 eller 8 § och underlåter han, efter att
hava kommit till insikt därom, att till farans avvärjande göra vad
skäligen kan begäras, dömes för underlåtenhet att avvärja allmänfara
till böter eller fängelse i högst ett år.

11 § Om någon som har ådragit sig ansvar enligt 1, 2, 3, 6, 7,
8, 9 eller 10 § eller enligt 5 a § andra stycket 2 eller 5 b §
första stycket 2 eller 3, frivilligt har avvärjt en sådan fara
eller verkan som anges där innan avsevärd olägenhet har
uppkommit, får han dömas till lindrigare straff än vad som är
föreskrivet för gärningen. Var faran ringa och är för gärningen
ej föreskrivet svårare straff än fängelse i ett år, skall han
ej dömas till ansvar. Lag (1998:809).

12 § För försök, förberedelse eller stämpling till mordbrand, grov
mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning,
sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av
gift eller smitta eller till förgöring, så ock för underlåtenhet att
avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.
Lag (1990:416).

14 kap. Om förfalskningsbrott

1 § Den som, genom att skriva annan, verklig eller diktad, persons namn
eller genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift eller
annorledes, framställer falsk urkund eller ock falskeligen ändrar eller
utfyller äkta urkund, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende,
för urkundsförfalskning till fängelse i högst två  år.

Såsom urkund anses protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan
handling, som upprättats till bevis eller eljest är av betydelse såsom
bevis, så ock legitimationskort, biljett och dylikt bevismärke.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som ringa, skall för förvanskning
av urkund dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
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Vid bedömande huruvida brottet är ringa skall särskilt beaktas, om
urkunden är av mindre vikt, såsom kassakvitto, kontramärke eller dylikt
mottagningsbevis, eller om gärningen skett för att förhjälpa någon
till hans rätt.

3 § Om brott som i 1 § sägs är att anse som grovt, skall för grov
urkundsförfalskning dömas till fängelse, lägst sex månader och
högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
förfalskningen avsett myndighets arkivhandling av vikt eller urkund som
är särskilt betydelsefull i den allmänna omsättningen, såsom obligation,
aktiebrev eller inteckningshandling, eller om gärningen eljest var av
särskilt farlig art.

4 § Den som förstör, gör obrukbar eller undanskaffar urkund, över vilken
han vid tillfället ej äger så förfoga, döms, om åtgärden innebär fara
i bevishänseende och brottet ej är att anse som bokföringsbrott, för
undertryckande av urkund till fängelse i högst två år eller, om brottet
är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst
fyra år. Lag (1982:150).

5 § Om någon utan lov anbringar eller eljest förfalskar annans
namnteckning eller signatur på alster av konst eller brukskonst eller
på annat dylikt verk och därigenom giver sken av att denne bestyrkt
sig vara upphovsman till verket, dömes för signaturförfalskning till
fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst
fyra år. Lag (1970:489).

6 § Den som eftergör inom eller utom riket gällande
penningsedel eller mynt eller på annat sätt förfalskar sedel
eller mynt, döms för penningförfalskning till fängelse i högst
fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i
högst sex månader.

Första stycket tillämpas även i fråga om penningsedel eller
mynt som beslutats för utgivning men som ännu inte är gällande.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst två och högst åtta
år. Lag (2001:31).

6 a § Den som anskaffar, lämnar, tar emot, förvarar,
transporterar eller tar annan liknande befattning med falsk
penningsedel eller falskt mynt som avses i 6 §, med uppsåt att
det förfalskade skall prånglas ut, döms för olovlig befattning
med falska pengar till fängelse i högst två år eller, om
brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och
högst fyra år. Lag (2001:31).

7 § Eftergör någon gällande frimärke, beläggningsstämpel eller annat
offentligt eller för allmänheten avsett inländskt eller utländskt
värdemärke eller ock offentlig inländsk eller utländsk kontroll
märkning på mått, vikt, vara, handling eller annat, eller anbringar
någon falskt sådant märke eller falskeligen äkta märke eller förfalskar
någon eljest sådant märke eller det märkta, dömes, om åtgärden innebär
fara i bevishänseende, för märkesförfalskning till fängelse i högst
två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst
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sex månader.

Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst
fyra år.

8 § Om någon falskeligen anbringar märke eller annat föremål som kan
tagas för gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke
för plan- eller höjdmätning eller ock flyttar, borttager, skadar eller
förstör sådant märke, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende,
för förfalskning av fast märke till fängelse i högst fyra år eller,
om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

9 § Den som åberopar falsk urkund, utbjuder eller håller till salu verk
med falsk signatur, utprånglar falsk sedel eller falskt mynt, begagnar
falskt värde- eller kontrollmärke, åberopar falskt fast märke eller
eljest gör bruk av något, som förfalskats på sätt ovan sägs, dömes,
om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för brukande av det
förfalskade såsom hade han själv gjort förfalskningen.

10 § Den som, i annat fall än i 9 § sägs, bland allmänheten sprider
något, som lätt kan förväxlas med gällande penningsedel, mynt eller
offentligt värdemärke, dömes för olaga spridande av efterbildning
till böter.

11 § Har någon, som ådragit sig ansvar enligt vad förut i detta kapitel
är sagt, innan avsevärd olägenhet uppkommit frivilligt avvärjt den fara
i bevishänseende som gärningen innebar, må dömas till lindrigare straff
än för gärningen är stadgat. Var faran ringa och är för gärningen ej
stadgat svårare straff än fängelse i sex månader, skall ej dömas till
ansvar.

12 § För försök eller förberedelse till urkundsförfalskning,
grov urkundsförfalskning, undertryckande av urkund,
signaturförfalskning, penningförfalskning, märkesförfalskning,
förfalskning av fast märke eller brukande av vad som
förfalskats, och för underlåtenhet att avslöja
penningförfalskning döms till ansvar enligt bestämmelserna i 23
kap. Detsamma gäller försök till olovlig befattning med falska
pengar som består i försök till anskaffande eller mottagande av
det förfalskade. Skulle brottet, om det fullbordats, ha varit
att anse som ringa, skall dock inte dömas till ansvar enligt
vad nu sagts. Lag (2001:31).

15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

1 § Om någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger
sanningen, dömes för mened till fängelse i högst fyra år eller, om
brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst två och högst åtta
år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas,
om det skett med uppsåt att oskyldig skulle fällas till ansvar för
allvarligt brott eller eljest synnerlig skada tillfogas annan.
Lag (1975:1292).

2 § Den som vid förhör under sanningsförsäkran i rättegång lämnar
osann uppgift eller förtiger sanningen, dömes för osann partsutsaga
till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter
eller fängelse i högst sex månader.

3 § Begår någon av grov oaktsamhet gärning som i 1 eller 2 § sägs,
dömes för ovarsam utsaga till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 § Prövas utsaga som avses i 1--3 §§ vara utan betydelse för saken,
skall ej dömas till ansvar.
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Vad nu sagts skall ock gälla, om någon lämnat osann uppgift eller
förtigit sanningen angående sådant varom han ägt vägra att yttra sig
och omständig- heterna innebära skälig ursäkt för honom.

4 a § Om någon under straffansvar inför domstol i Danmark, Finland,
Island eller Norge lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen,
dömes han för osann utsaga inför nordisk domstol till påföljd enligt
1 §, om utsagan här i riket skulle ha avgivits under laga ed, och
enligt 2 §, när fråga är om utsaga av part i tvistemål. Begås gärningen
av grov oaktsamhet, dömes för ovarsam utsaga inför nordisk domstol till
påföljd enligt 3 §.

Bestämmelserna i 4, 14 och 15 §§ äger motsvarande tillämpning på gärning
som avses i första stycket. Lag (1975:1292).

4 b § Om ett vittne eller en sakkunnig under ed inför Europeiska
gemenskapernas domstol, inför förstainstansrätten vid denna domstol
eller inför Europeiska frihandelssammanslutningens domstol, EFTA
domstolen, lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, döms för
osann utsaga inför en internationell domstol till påföljd enligt 1 §,
om utsagan här i riket skulle ha avgivits under laga ed. Begås
gärningen av grov oaktsamhet, döms för ovarsam utsaga inför en
internationell domstol till påföljd enligt 3 §.

Bestämmelserna i 4, 14 och 15 §§ gäller i tillämpliga delar också
gärning som avses i första stycket. Lag (1995:316).

5 § Väcker någon åtal mot oskyldig med uppsåt att denne må bliva fälld
till ansvar, dömes för falskt åtal till fängelse i högst två år eller,
om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och
högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt
beaktas, om åtalet avsett allvarligt brott eller innefattat missbruk
av tjänsteställning.

Den som väcker åtal ehuru han icke har sannolika skäl därtill, dömes
för obefogat åtal till böter eller fängelse i högst sex månader.

6 § Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld
till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år
eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var
oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst
sex månader.

7 § Den som, i annat fall än 6 § avser, hos åklagare, polismyndighet
eller annan myndighet sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning,
föregiver besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande
omständighet, dömes, om myndigheten har att upptaga anmälan i sådan sak,
för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet
är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att utsagan var
sanningslös, dömes för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i
högst sex månader.

8 § Förvanskar eller undanröjer någon bevis med uppsåt att oskyldig må
bliva fälld till ansvar eller åberopar någon med sådant uppsåt falskt
bevis, dömes för bevisförvanskning till fängelse i högst två år eller,
om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
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Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst
fyra år.

9 § Har någon, utan att vara förfallen till ansvar enligt vad förut i
detta kapitel är sagt, genom åtgärd, varom där förmäles, framkallat
fara för att annan skall bliva utan laga skäl dömd eller eljest lida
avsevärt förfång, och underlåter han, efter att hava kommit till
insikt därom, att till farans avvärjande göra vad skäligen kan begäras,
dömes för underlåtenhet att avvärja rättsfel till böter eller fängelse
i högst sex månader.

10 § Om någon i skriftlig utsaga, som jämlikt lag eller författning
avgives under edlig förpliktelse eller på heder och samvete eller
under annan dylik försäkran, lämnar osann uppgift eller förtiger
sanningen, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osann
försäkran till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om
brottet är grovt, till fängelse i högst två år.

Sker sådan gärning av grov oaktsamhet, dömes för vårdslös försäkran
till böter eller fängelse i högst sex månader.

11 § Lämnar någon i intyg eller annan urkund osann uppgift om vem
han är eller om annat än egna angelägenheter eller upprättar någon
för skens skull urkund rörande rättshandling, dömes, om åtgärden
innebär fara i bevishänseende, för osant intygande till böter eller
fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till att det
innefattar missbruk av tjänsteställning eller eljest att anse som
grovt, skall dömas till fängelse i högst två år.

Den som åberopar eller eljest begagnar osann urkund som avses i
första stycket, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende,
för brukande av osann urkund enligt vad där sägs.

12 § Missbrukar någon pass, betyg eller dylik för viss man utställd
urkund genom att giva sig eller annan ut för honom eller utlämnar
han urkunden att sålunda missbrukas, eller utgiver någon sanningslöst
handling, som tillkommit medelst genomslag eller fotografering eller
på annat dylikt sätt, för riktig kopia av viss urkund, dömes, om
åtgärden innebär fara i bevishänseende, för missbruk av urkund till
böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt,
till fängelse i högst två år.

13 § Förnekar någon sin underskrift på urkund, dömes, om åtgärden
innebär fara i bevishänseende, för förnekande av underskrift till
böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt,
till fängelse i högst två år.

14 § Om någon, som ådragit sig ansvar enligt vad förut i detta kapitel
är sagt, innan avsevärd olägenhet uppkommit frivilligt rättat felet
eller på annat sätt avvärjt fara för vidare olägenhet, må dömas till
lindrigare straff än för gärningen är stadgat. Var faran ringa och är
för gärningen ej stadgat svårare straff än fängelse i sex månader,
skall ej dömas till ansvar.

15 § För förberedelse till mened eller stämpling till mened som
innebär att någon söker anstifta sådan gärning, så ock för försök
till bevisförvanskning dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.
Skulle brottet, om det fullbordats, hava varit att anse som ringa,
må dock ej dömas till ansvar som nu sagts.

16 kap. Om brott mot allmän ordning

1 § Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att
med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller eljest framtvinga
eller hindra viss åtgärd och skingrar den sig ej på myndighets
befallning, dömes för upplopp, anstiftare och anförare till fängelse
i högst fyra år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till
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böter eller fängelse i högst två år.

Om folksamlingen skingrar sig på myndighets befallning, dömes anstiftare
och anförare för upplopp till böter eller fängelse i högst två år.

2 § Har folksamling, med uppsåt som i 1 § sägs, gått till förenat våld
å person eller egendom, dömes vare sig myndighet var tillstädes eller ej,
för våldsamt upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år
och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse
i högst fyra år.

3 § Underlåter deltagare i folksamling som stör allmän ordning att
efterkomma för ordningens upprätthållande meddelad befallning eller
intränger han på område som blivit för sådant ändamål fridlyst eller
avspärrat, dömes, om ej upplopp föreligger, för ohörsamhet mot
ordningsmakten till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 § Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt
sätt stör eller söker hindra allmän gudstjänst, annan allmän
andaktsövning, vigsel eller begravning eller dylik akt,
domstolsförhandling eller annan statlig eller kommunal förrättning eller
ock allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande
av föredrag, dömes för störande av förrättning eller av allmän
sammankomst till böter eller fängelse i högst sex månader.

5 § Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som
sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till
allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning,
svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet,
dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

För uppvigling skall dömas även den som muntligen inför en samling av
krigsmän eller i annat meddelande till krigsmän uppmanar eller på annat
sätt söker förleda dem till en handling eller underlåtenhet som innebär
att de åsidosätter vad som åligger dem i tjänsten.

I ringa fall skall ej dömas till ansvar. Vid bedömande huruvida ringa fall
föreligger skall särskilt beaktas, om det förelegat endast obetydlig fara
för att uppmaningen eller försöket skulle leda till efterföljd.

Är brottet med hänsyn till att gärningsmannen sökt förleda till allvarligt
brott eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst
fyra år. Lag (1986:645).

6 § Om en samling av krigsmän gemensamt hotar att med våld sätta sig upp mot
förman, skall dömas för myteri till böter eller fängelse i högst fyra år.
Anstiftare och anförare skall dock dömas till fängelse i högst sex år.

Har deltagarna i ett myteri gemensamt brukat våld mot person eller egendom,
skall deltagarna dömas till fängelse i högst sex år. Anstiftare och anförare
skall dock dömas till fängelse i högst tio år eller på livstid.

Om brottet annars är att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst
tio
år eller på livstid. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas
om gärningen har begåtts under strid eller då brott mot krigslydnaden annars
medför särskild fara. Lag (1986:645).

7 § Har upphört att gälla genom lag (1970:225).

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids
hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan
sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg,
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nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell
läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två
år eller om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och
högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall
särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt
eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal
personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande
uppmärksamhet. Lag (2002:800).

9 § En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av
hans ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse
genom att inte gå honom till handa på de villkor som näringsidkaren i sin
verksamhet tillämpar i förhållande till andra, skall dömas för olaga
diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också på den
som är anställd i näringsverksamhet eller annars handlar på en
näringsidkares vägnar samt på den som är anställd i allmän tjänst eller
innehar allmänt uppdrag.

För olaga diskriminering dömes även anordnare av allmän sammankomst eller
offentlig tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om han
diskriminerar någon på grund av hans ras, hudfärg, nationella eller etniska
ursprung eller trosbekännelse genom att vägra honom tillträde till
sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller för andra.

Om någon som avses i första-tredje styckena på sätt som där sägs
diskriminerar annan på grund av att denne har homosexuell läggning,
döms likaledes för olaga diskriminering. Lag (1987:610).

10 § Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller
avlidens aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna,
grav eller annat de dödas vilorum eller på gravvård, döms för brott mot
griftefrid till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1993:207).

10 a § Den som

1. skildrar barn i pornografisk bild,

2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt
gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,

3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,

4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana
bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som
syftar till att främja handel med sådana bilder, eller

5. innehar en sådan bild av barn

döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år
eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är
fullbordad eller som, när det framgår av bilden och
omständigheterna kring den, är under 18 år.

Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte
av oaktsamhet sprider en sådan bild som avses i första stycket,
döms som sägs där.

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt skall
dömas för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst sex
månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt
skall särskilt beaktas om det har begåtts yrkesmässigt eller i
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vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats
systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor
mängd bilder eller avsett bilder där barn utsätts för särskilt
hänsynslös behandling.

Förbuden mot skildring och innehav gäller inte den som tecknar,
målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt
framställer en sådan bild som avses i första stycket, om bilden
inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas
eller på annat sätt göras tillgänglig för andra. Även i andra
fall skall en gärning inte utgöra brott, om gärningen med
hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Lag (2005:90).

10 b § Den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med
uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en
sådan skildring, döms, om inte gärningen med hänsyn till
omständigheterna är försvarlig, för olaga våldsskildring till
böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som i
rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot
människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som
sprider en sådan skildring.

Sprider någon av oaktsamhet en skildring som avses i första
stycket och sker spridningen i yrkesmässig verksamhet eller
eljest i förvärvssyfte, döms såsom i första stycket sägs.

Första och andra styckena gäller inte filmer eller videogram
som Statens biografbyrå har godkänt för visning. De gäller inte
heller en teknisk upptagning med rörliga bilder med samma
innehåll som en film eller ett videogram som har godkänts av
biografbyrån. Vidare gäller första och andra styckena inte
offentliga förevisningar av filmer eller videogram.

Har en teknisk upptagning med rörliga bilder försetts med ett
intyg om att en film eller ett videogram med samma innehåll har
godkänts av Statens biografbyrå, skall inte dömas till ansvar
enligt första eller andra stycket för spridning av
upptagningen. Detta gäller dock inte om intyget var oriktigt
och den som har spritt upptagningen har insett eller bort inse
detta. Lag (1998:1444).

10 c § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i
yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte till den
som är under femton år lämnar ut en film, ett videogram eller
en annan teknisk upptagning med rörliga bilder som innefattar
ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär som återger
våld eller hot om våld mot människor eller djur döms för
otillåten utlämning av teknisk upptagning till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller inte filmer eller videogram som Statens
biografbyrå har godkänt för visning för någon åldersgrupp av
barn under femton år. Det gäller inte heller en teknisk
upptagning med rörliga bilder med samma innehåll som en film
eller ett videogram som har godkänts av biografbyrån. Vidare
gäller första stycket inte offentliga förevisningar av filmer
eller videogram.

Har en teknisk upptagning med rörliga bilder försetts med ett
intyg om att en film eller ett videogram med samma innehåll har
godkänts av Statens biografbyrå för visning för någon
åldersgrupp av barn under femton år, skall inte dömas till
ansvar enligt första stycket. Vad som har sagts nu gäller dock
inte om intyget var oriktigt och den som har lämnat ut
upptagningen har insett eller bort inse detta.
Lag (1998:1444).

11 § Den som på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande
förfarande förevisar pornografisk bild på sätt som är ägnat att väcka allmän
anstöt dömes för otillåtet förfarande med pornografisk bild till böter eller
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fängelse i högst sex månader. Det  samma gäller den som med posten sänder
eller på annat sätt tillställer någon pornografisk bild utan föregående
beställning. Lag (1970:225).

12 § Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild
eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka
förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas
sedliga fostran, döms för förledande av ungdom till böter eller
fängelse i högst sex månader. Lag (1998:1444).

13 § Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel,
överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen
utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse
i högst två år. Lag (1972:629).

14 § Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet,
 vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och framstår
verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga
omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande
ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en lägenhet eller ett
annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten. Lag (1986:1007).

14 a § Är brott som i 14 § första stycket sägs att anse som grovt, skall
för grovt dobbleri dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om verksam-
heten bedrivits yrkesmässigt, omfattat avsevärda belopp eller eljest varit
av särskilt farlig art. Lag (1982:1061).

15 § Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för
en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande
förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms
för falskt larm till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brott som avses i första stycket grovt, döms till fängelse,
lägst sex månader och högst fyra år.

Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande
anordning föranleder onödig utryckning av polis, kommunal
organisation för räddningstjänst, ambulans, militär,
sjöräddning eller annat organ för allmän bevakningstjänst, döms
för missbruk av larmanordning till böter eller fängelse i högst
sex månader. Lag (2003:780).

16 § Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter
sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms
för förargelseväckande beteende till penningböter. Lag (1991:240).

17 § För förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet
att avslöja myteri döms till ansvar enligt vad som sägs i 23
kap. Detsamma skall gälla försök eller förberedelse till grovt
dobbleri, försök till sådant barnpornografibrott som avses i 10 a §
första stycket, om det inte är ringa, och försök eller
förberedelse till grovt barnpornografibrott. Lag (1998:1444).

18 § Får den som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet vetskap om att
lägenheten helt eller till väsentlig del används för dobbleri eller grovt
dobbleri eller för försök eller förberedelse till grovt dobbleri och underlåter
han att göra vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra,
skall han, om den brottsliga verksamheten fortsätter eller återupptas i lägen-
heten, anses ha främjat denna och dömas till ansvar enligt vad som föreskrivs
om medverkan i 23 kap. Lag (1980:892).

19 § Allmänt åtal för brott som avses i 10 c § får väckas
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endast efter medgivande av Statens biografbyrå. I fråga om
brott som avses i 10 b § skall Statens biografbyrå yttra sig
innan allmänt åtal väcks såvitt avser rörliga bilder i filmer,
videogram eller andra tekniska upptagningar. Lag (2004:1072).

17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m.

1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig  å någon i hans
myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom
från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot
mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa,
till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om
någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för
vad denne däri gjort eller underlåtit. Lag (1975:667).

2 § Den som, annorledes än i 1 § sägs, för att tvinga eller hindra någon i
hans myndighetsutövning eller för att hämnas för åtgärd däri, otillbörligen
företager gärning, som för honom medför lidande, skada eller annan olägenhet,
eller hotar därmed, dömes för förgripelse mot tjänsteman  till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst fyra år. Lag (1975:667).

3 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

4 § Den som, utan att fall är för handen som förut i detta kapitel är
sagt, genom att sätta sig till motvärn eller eljest med våld söker
hindra någon i hans myndighetsutövning, dömes för våldsamt motstånd
till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1975:667).

5 § Vad i 1, 2 och 4 §§ stadgas skall ock gälla, om någon på sätt som i
nämnda paragrafer sägs förgriper sig mot eller hindrar den, som enligt
särskilt föreskrift skall åtnjuta samma skydd som är förenad med
myndighetsutövning eller som är eller har varit kallad att biträda
förrättningsman vid åtgärd som omfattas av sådant skydd. Lag (1975:667).

6 § Har upphört att gälla genom lag (1976:509).

7 § Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap.
2 § lämnar, utlovar eller erbjuder, för denne själv eller för
annan, muta eller annan otillbörlig belöning för
tjänsteutövningen, döms för bestickning till böter eller
fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och
högst sex år. Lag (2004:404).

8 § Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av
rösträtt
i allmänt ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess utgång eller
eljest otillbörligen inverka på omröstningen, dömes för otillbörligt verkande
vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande
huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det förövats med våld
eller hot om våld eller innefattat missbruk av tjänsteställning.

Den som mottager, låter åt sig utlova eller begär otillbörlig belöning för
att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller icke rösta, dömes, om det ej
är mutbrott, för tagande av  otillbörlig belöning vid röstning till böter
eller fängelse i högst sex månader. Lag (1977:103).
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9 § Söker någon obehörigen skaffa sig kännedom om vad som angående
utövning av rösträtt i allmänt ärende skall hållas hemligt, dömes för
brott mot rösthemlighet till böter eller fängelse i högst sex månader.

10 § Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att
denne gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars
vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet
eller för att hindra någon från en sådan åtgärd, döms för
övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år eller, om
brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex
månader. Detsamma skall gälla, om man med någon annan gärning,
som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en
sådan gärning angriper någon för att denne avlagt vittnesmål
eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndighet eller
för att hindra honom från att avge en sådan utsaga.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst två och högst åtta
år. Lag (2002:117).

11 § Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom att undkomma,
undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det
uppdagas eller beivras, döms för skyddande av brottsling till böter eller
fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Den som inte insåg men hade skälig anledning antaga att den andre var
brottslig, döms till böter.

Till ansvar skall inte dömas om gärningen är att anse som ringa med
hänsyn till gärningsmannens förhållande till den brottslige och övriga
omständigheter. Lag (1993:207).

12 § Hjälper man den som är intagen på kriminalvårdsanstalt eller som är
häktad eller anhållen eller som annars är med laga rätt berövad friheten
att komma lös eller främjar man, efter det han avvikit, hans flykt genom
att dölja honom eller genom annan sådan åtgärd, döms för främjande av flykt
till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Till ansvar skall inte dömas om gärningen är att anse som ringa med hänsyn
till frihetsberövandets art och syfte, gärningsmannens tillvägagångssätt
och hans förhållande till den vars flykt han har främjat. Lag (1993:207).

13 § Den som olovligen rubbar, skadar eller annars förfogar över egendom som
är föremål för utmätning, kvarstad, betalningssäkring, beslag eller annan
liknande åtgärd skadar eller borttager myndighets anslag eller försegling
eller eljest olovligen öppnar vad myndighet tillslutit eller ock överträder
annat dylikt av myndighet meddelat förbud, dömes för  överträdelse av myndig-
hets bud till böter eller fängelse i högst ett år.

Vägrar någon inträde som förrättningsman äger fordra, dömes för hindrande av
förrättning till böter. Lag (1981:827).

14 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

15 § Giver någon sig obehörigen ut för att utöva myndighet,
dömes för föregivande av allmän ställning till böter eller
fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla, om någon
obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som
giver honom sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår
i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän
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samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme
eller kraft.

Är brottet med hänsyn till att det har medfört betydande men
för det allmänna eller för någon enskild eller eljest att anse
som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. Lag (1999:792).

16 § För försök eller förberedelse till våld eller hot mot tjänsteman
döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap., såvida ej brottet,
om det fullbordats, skulle ha varit att anse som ringa. För försök eller
förberedelse till främjande av flykt döms också till ansvar enligt vad
som anges i 23 kap. Lag (1981:463).

17 § I vissa fall av bestickning får åklagare väcka åtal
endast om brottet anges till åtal av arbets- eller
uppdragsgivaren till den som utsatts för bestickningen eller om
åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detta gäller om
bestickning skett i förhållande till någon som

1. inte är arbetstagare hos staten eller hos kommun,

2. inte omfattas av 20 kap. 2 § andra stycket 1-4, 8 eller 9
och

3. inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande
stats lagstiftande församling. Lag (2004:404).

18 kap. Om högmålsbrott

1 § Den som, med uppsåt att statsskicket skall med vapenmakt eller eljest
med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av statschefen,
regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall sålunda framtvingas eller
hindras, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande,
dömes, om det ej är högförräderi, för uppror till fängelse i tio år eller på
livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.
Lag (1974:565).

2 § Om gärning som avses i 3--5 kap. innebär förgripelse mot Konungen eller
annan medlem av konungahuset eller mot den som i egenskap av riksföreståndare
fullgör statschefens uppgifter, må  dömas till fängelse i högst fyra år, om
å brottet eljest kan följa fängelse i högst sex månader, och i högst sex år,
om å brottet eljest kan följa fängelse i mer än sex månader men högst fyra år.
Lag (1974:565).

3 § Den som, med uppsåt att brott skall förövas mot allmän säkerhet eller
medborgares frihet, samlar eller anför väpnat manskap eller håller det samlat
eller förser manskap med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning eller
övar det i vapens bruk, dömes för väpnat hot mot laglig ordning till fängelse,
lägst sex och högst tio år.

4 § Om någon bildar eller deltager i sammanslutning, som måste anses vara
avsedd att utgöra eller med hänsyn till sin beskaffenhet och det ändamål för
vilket den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär
trupp eller polisstyrka och som icke med vederbörligt tillstånd förstärker
försvaret eller ordningsmakten, eller ock för sådan sammanslutning tager
befattning med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning, upplåter lokal
eller mark för dess verksamhet eller understödjer den med penningar eller på
annat sätt, dömes för olovlig kårverksamhet till böter eller fängelse i
högst två år.

5 § Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den
allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk
organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter
yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot
medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år.

6 § Om någon genom stympning eller annorledes, för längre eller kortare
tid, gör sig oduglig till tjänstgöring, som det ålegat honom att fullgöra
vid krigsmakten eller eljest för rikets försvar, eller genom att föregiva
sjukdom eller medelst annat vilseledande undan  drager sig sådan tjänst-
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göringsskyldighet, dömes för svikande av försvarsplikt till böter eller
fängelse i högst två år eller, om riket var i krig, till böter eller
fängelse i högst fyra år.

7 § För försök, förberedelse eller stämpling till uppror eller väpnat hot
mot laglig ordning, för underlåtenhet att avslöja sådant brott, så ock för
försök till brott mot medborgerlig frihet eller svikande av försvarsplikt
dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.

8 § Gärning som avses i 3--5 kap. och innebär förgripelse mot Konungen
eller annan som är nämnd i 2 § må ej utan regeringens förordnande åtalas
av åklagare, med mindre någon avlidit till följd av gärningen. Detsamma
skall gälla i fråga om försök, förberedelse eller stämpling till gärning
som nu sagts eller underlåtenhet att avslöja sådan gärning. Lag (1974:565).

19 kap. Om brott mot rikets säkerhet

1 § Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma
eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under
främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av
riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för
uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år
eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

Om någon, med uppsåt att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen,
riksdagen eller högsta domarmakten skall med utländskt bistånd framtvingas
eller hindras, företager handling som innebär fara därför, dömes ock för
högförräderi. Lag (1974:565).

2 § Den som med våldsamma medel eller utländskt bistånd framkallar fara
för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter, dömes,
om det ej är högförräderi, för krigsanstiftan till fängelse, lägst två och
högst åtta år.

3 § Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt
eller eljest bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande
makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller eljest sin
förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, dömes för
trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst
två och högst tio år, eller på livstid.

4 § Svensk medborgare, som utan tillstånd av regeringen eller den regeringen
bemyndigat låter bruka sig såsom ombud för främmande makt i diplomatisk
angelägenhet som rör riket, så ock envar, som i föregiven egenskap av behörigt
ombud inlåter sig i underhandling om sådan angelägenhet med någon som före-
träder främmande makts intresse, dömes för egenmäktighet vid förhandling med
främmande makt till fängelse i högst två år eller, om riket var i krig, högst
fyra år.

Innebar brottet fara för rikets självbestämningsrätt eller dess fredliga
förhållande till främmande makt, dömes till fängelse, lägst ett och högst
sex år, eller, om riket var i krig, till fängelse på  viss tid, lägst fyra
och högst tio år, eller på livstid. Lag (1976:509).

5 § Den som, för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar,
befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen, förråd,
import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något
förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men
för totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet döms, vare sig uppgiften
är riktig eller ej, för spioneri till fängelse i högst sex år. Detsamma skall
gälla, om någon i syfte som nu sagts obehörigen framställer eller tar befatt-
ning med skrift, teckning eller annat föremål som innefattar sådan uppgift.
Lag (1981:1165).

6 § Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall dömas för grovt
spioneri
till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid.
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Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen
var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller
rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på
grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom.

7 § Den som, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, obehörigen
anskaffar,
befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande något förhållande av hemlig natur
vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller
för folkförsörjningen vid krig eller av krig föranledda utomordentliga
förhållanden eller eljest för rikets säkerhet, döms, vare sig uppgiften är
riktig eller ej, för obehörig befattning med hemligt uppgift till böter eller
fängelse i högst två år. Lag (1981:1165).

8 § Är brott som i 7 § sägs att anse som grovt, skall för grov obehörig
befattning med hemlig uppgift dömas till fängelse i högst fyra år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen
innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen farlig
beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor
betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller
enskild tjänst betrotts honom. Lag (1976:509).

9 § Den som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller röjer sådan uppgift
som
avses i 7 § döms för vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller fängelse
i högst sex månader eller, om riket var i krig, till böter eller fängelse i
högst två år. Lag (1981:1165).

10 § Den som, för att gå främmande makt tillhanda, här i riket bedriver
verksamhet för anskaffande av uppgifter rörande militära eller andra
förhållanden, vilkas uppenbarande för den främmande makten kan medföra men
för annan främmande makts säkerhet, eller här i riket till dylik  verksamhet
lämnar medverkan som ej är allenast tillfällig, döms för olovlig underrättelse-
verksamhet till böter eller fängelse i högst ett år.

För olovlig underrättelseverksamhet skall ock dömas, om någon, med uppsåt
att gå främmande makt tillhanda, här i riket hemligen eller med användande
av svikliga medel antingen bedriver verksamhet för anskaffande av uppgifter
om annans personliga förhållande eller till dylik verksamhet lämnar medverkan
som ej är allenast tillfällig.

Är brott som i denna paragraf sägs grovt, döms till fängelse, lägst sex
månader och högst fyra år. Lag (1993:207).

11 § Om gärning som avses i 3 eller 4 kap. innebär, att någon genom
förgripelse
å främmande makts statsöverhuvud eller representant här i riket kränker den
främmande makten, må dömas till fängelse i högst två år, om å brottet eljest
kan följa fängelse i högst sex månader, och i högst fyra år, om å brottet
eljest kan följa fängelse i mer än sex månader men högst två år. Vad nu sagts
skall äga motsvarande tillämpning, om främmande makt kränkes genom att någon
gör intrång i lokal som innehaves av dess representation eller gör skada därå
eller å egendom som där finnes. Lag (1970:225).

12 § Om någon utan regeringens tillstånd här i riket värvar folk till
främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst eller förmår folk
att olovligen begiva sig ur riket för att taga sådan tjänst, dömes för
olovlig värvning till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om
riket var i krig, till fängelse i högst två år. Lag (1974:565).

13 § Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som handlar
för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan egendom
för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt
påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna
för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för
rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen eller regeringen att
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besluta om, döms för tagande av utländskt understöd till fängelse i högst
två år. Lag (1981:1165).

14 § För försök, förberedelse eller stämpling till högförräderi, trolöshet
vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig
befattning med hemlig uppgift eller olovlig underrättelseverksamhet, så ock
för försök eller förberedelse till obehörig befattning med hemlig uppgift
dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas. Såsom stämpling till
högförräderi skall även anses att träda i förbindelse med främmande makt för
att förbereda, möjliggöra eller underlätta att sådant brott må förövas.

Den som underlåter att avslöja högförräderi, trolöshet vid förhandling med
främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med
hemlig uppgift, dömes ock till ansvar enligt vad i 23 kap. sägs; och skall
till sådant ansvar dömas jämväl om han icke insett men bort inse att brottet
var å färde. Lag (1976:509).

15 § Om någon, som med hänsyn till vad honom är veterligt, på grund av
meddelad
varning eller eljest bort inse att högförräderi, trolöshet vid förhandling med
främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med
hemlig uppgift är å färde, medverkar till gärningen, dömes till ansvar såsom
för medhjälp därtill; dock må ej dömas till svårare straff än fängelse i två
år. Lag (1976:509).

16 § Olovlig underrättelseverksamhet, tagande av utländskt understöd eller
olovlig värvning eller försök, förberedelse eller stämpling till olovlig
underrättelseverksamhet får inte utan regeringens förordnande åtalas av
åklagare.

Gärning som avses i 3 eller 4 kap. och innebär sådan kränkning av främmande
makt som i 11 § sägs, så ock försök, förberedelse eller stämpling till gärning
som nu sagts eller underlåtenhet att avslöja sådan gärning må ej heller åtalas
av åklagare utan förordnande av regeringen eller den regeringen bemyndigat
därtill. Lag (1981:1165).

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom
handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall
dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen
med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med
myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse
som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att
anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex
månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt
beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om
gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång
eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte
 underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han
vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om
gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

2 § Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot,
låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig
belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter
eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om
arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen
eller efter det han slutat densamma. Är brottet grovt, döms
till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
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Vad i första stycket sägs om arbetstagare skall också tillämpas
på

1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan
myndighet som hör till staten eller till kommun, landsting
eller kommunalförbund,

2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,

3. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m. eller annan som fullgör lagstadgad
tjänsteplikt,

4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har
sagts utövar myndighet,

5. den som i annat fall än som avses i 1-4 på grund av
förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan

a) sköta en rättslig eller ekonomisk angelägenhet,

b) genomföra en vetenskaplig eller motsvarande utredning,

c) självständigt sköta en kvalificerad teknisk uppgift, eller

d) övervaka utförandet av en sådan uppgift som anges i a, b
eller c,

6. främmande stats minister, ledamot av främmande stats
lagstiftande församling eller ledamot av främmande stats organ
motsvarande dem som avses i 1,

7. någon som, utan att inneha anställning eller uppdrag som nu
har sagts, utövar främmande stats myndighet eller utländskt
skiljemannauppdrag,

8. ledamot av kontrollorgan, beslutande organ eller
parlamentarisk församling i mellanstatlig eller överstatlig
organisation där Sverige är medlem, och

9. domare eller annan funktionär i internationell domstol vars
domsrätt Sverige godtar. Lag (2004:785).

3 § Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller
annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats
med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan
hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för
brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till
böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar. Lag (1980:102).

4 § Den som har valts till sådant uppdrag hos staten eller hos en kommun
med vilket följer myndighetsutövning får av rätten skiljas från uppdraget,
om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller
däröver och han genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att
inneha uppdraget.

Med uppdrag hos staten eller hos kommun likställs uppdrag hos andra
sådana arbetsgivare som avses i 2 § andra stycket 1. Lag (1988:942).

5 § Åklagare får, utan hinder av vad som annars är
föreskrivet, åtala brott varigenom arbetstagare hos staten
eller hos kommun eller annan som avses i 2 § andra stycket 1-4
har åsidosatt vad som åligger honom i utövningen av
anställningen eller uppdraget.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket skall dock gälla

1. vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske
utan förordnande av regeringen eller den regeringen har
bemyndigat och
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2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal
för gärning, för vilken straff är stadgat endast om den förövas
av innehavare av anställning eller uppdrag som avses i första
stycket.

Har mutbrott begåtts av någon som inte omfattas av första
stycket eller av 2 § andra stycket 8 eller 9 och inte är
främmande stats minister eller ledamot av främmande stats
lagstiftande församling, får åklagare väcka åtal endast om
brottet anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren eller
om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall,
får åklagare åtala brott mot sådan tystnadsplikt som gäller
till förmån för enskild målsägande endast om denne anger
brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Om åtal för brott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget
begåtts av riksdagsledamot, statsråd, justitieråd, regeringsråd
eller innehavare av tjänst eller uppdrag hos riksdagen eller
dess organ gälla särskilda bestämmelser. Lag (2004:404).

6 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

7 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

8 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

9 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

10 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

11 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

12 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

13 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

14 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

15 § har upphört att gälla genom lag (1975:667).

21 kap. Om brott av krigsmän

1 § Detta kapitel träder i tillämpning när riket kommer i krig.

Om riket är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden
 som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i,
får regeringen föreskriva att kapitlet skall tillämpas. Lag (1986:645).

2 § När det inte längre föreligger sådana förhållanden som avses i 1 §,
skall regeringen föreskriva att tillämpningen av kapitlet skall upphöra.
Lag (1986:645).

3 § Vid tillämpningen av detta kapitel avses med krigsmän alla som är
tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten.
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Krigsmän är dessutom

1. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten
är skyldiga att delta i rikets försvar,

2. skyddsvakter och skyddsområdesvakter som förordnats med stöd av lagen
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m.,

3. alla som annars vistas vid avdelningar av försvarsmakten, när
avdelningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden,

4. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen. Lag (1990:218).

4 § Föreskrifterna i detta kapitel om krigsmän skall också tillämpas på

1. krigsfångar,

2. krigsdeltagare som har internerats vid krig under vilket riket är
neutralt,

3. utlänningar som vistas bland krigsfångar eller internerade
krigsdeltagare för att utöva sjukvård eller andlig vård. Lag (1986:645).

5 § Vägrar eller underlåter en krigsman att lyda en förmans order eller
dröjer han otillbörligen med att fullgöra ordern, skall dömas för lydnads-
brott till böter eller fängelse i högst två år. Till ansvar skall dock inte
dömas, om det är uppenbart att ordern inte angår tjänsten. Lag (1986:645).

6 § Är ett brott som avses i 5 § att anse som grovt, skall dömas för grovt
lydnadsbrott till fängelse i högst tio år eller på livstid. Vid bedömande om
brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen har begåtts under strid
eller då brott mot krigslydnaden annars medför särskild fara. Lag (1986:645).

7 § Avviker eller uteblir en krigsman olovligen från tjänstgöringen, skall
dömas för rymning till böter eller fängelse i högst två år.

Är brottet att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst tio år eller
 på livstid. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om krigs-
 mannen avvikit under eller i anslutning till strid eller gått över till fienden
 eller annars överlämnat sig frivilligt till denne. Lag (1986:645).

8 § Förgriper sig en krigsman med våld eller hot om våld mot en förman i
dennes
tjänsteutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från att
utföra en tjänsteåtgärd eller annars med anledning av hans tjänst, skall dömas
för våld eller hot mot förman till böter eller fängelse i högst två år.

Med förmän likställs vaktposter och andra krigsmän som tjänstgör för
bevakning eller upprätthållande av ordning.

Är brottet att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst sex år.
Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen
har begåtts under strid eller då brott mot krigslydnaden annars medför
särskild fara. Lag (1986:645).

9 § Avsänder en krigsman obehörigen ett meddelande till eller träder han
annars i förbindelse med någon som tillhör fiendens krigsmakt eller vistas
på fiendens område, skall dömas för samröre med fienden till böter eller
fängelse i högst två år. Lag (1986:645).

10 § Råder en krigsman under strid eller då brott mot krigslydnaden annars
medför särskild fara andra krigsmän att ge sig åt fienden eller företar han
på annat sätt i andra krigsmäns närvaro obehörigen något som är ägnat att
framkalla trolöshet eller modlöshet, skall dömas för undergrävande av
stridsviljan till fängelse i högst tio år eller på livstid. Lag (1986:645).
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11 § Underlåter en krigsman att, i vad på honom ankommer, sätta en
försvarsanläggning i stridsberedskap, göra en avdelning stridsberedd,
anskaffa egendom eller på annat sätt förbereda en krigshandling, skall
dömas för försummande av krigsförberedelse till fängelse i högst tio år
eller på livstid. Lag (1986:645).

12 § Om en krigsman under tjänstgöring som chef för en avdelning av
försvarsmakten obehörigen till fienden överlämnar en stridsställning,
krigsmateriel eller annat som har avsevärd betydelse för krigföringen
eller ger sig och sin avdelning åt fienden, skall dömas för obehörig
kapitulation till fängelse i högst tio år eller på livstid.
Lag (1986:645).

13 § Underlåter en krigsman under eller i anslutning till strid att till
det yttersta uppfylla sin plikt att främja krigföringen, skall dömas för
stridsförsumlighet till fängelse i högst tio år eller på livstid.
Lag (1986:645).

14 § Åsidosätter en krigsman uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vad som
åligger honom och är felet av allvarlig natur, skall dömas för tjänstebrott
till fängelse i högst två år.

Till ansvar enligt första stycket skall inte dömas, om straff för gärningen
är föreskrivet i någon annan bestämmelse i detta kapitel. Lag (1986:645).

15 § För försök, förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet
att avslöja rymning samt för försök, förberedelse eller stämpling till
våld eller hot mot förman skall dömas till ansvar enligt 23 kap.

För medverkan till tjänstebrott får dömas endast den som därigenom
åsidosatt tjänsteplikt. Lag (1986:645).

16 § Vid tillämpningen av 7, 9, 10 och 12 §§ skall med fienden likställas
främmande makt som riket inte är i krig med, om det finns risk att riket
kommer i krig med den makten. Lag (1986:645).

17 § har upphört att gälla enligt lag (1975:667).

18 § har upphävts genom lag (1986:645).

19 § har upphävts genom lag (1986:645).

20 § har upphävts genom lag (1986:645).

21 § har upphävts genom lag (1986:645).

22 § har upphävts genom lag (1986:645).

22 kap. Om landsförräderi m. m.

1 § Den som, då riket är i krig,

1. hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar
eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet,

2. förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för
totalförsvaret,

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1962:700 (42 av 81)2007-11-05 19:04:38



SFST

3. åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster, eller

4. begår annan liknande förrädisk gärning,

skall, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för totalförsvaret
eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi
till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid.
Lag (1986:645).

2 § Begår någon en gärning som avses i 1 § och är den endast i mindre mån
ägnad att medföra men för totalförsvaret eller innefattar den ringare bistånd
åt fienden än som där sägs, skall dömas för landssvek till fängelse i högst
sex år. Lag (1986:645).

2 a § har upphävts genom lag (1986:645).

3 § Den som av oaktsamhet begår en gärning som avses i 1 eller 2 § skall
dömas för landsskadlig vårdslöshet till fängelse i högst fyra år.
Lag (1986:645).

4 § Innefattar en gärning som avses i 1--3 §§ anskaffande av egendom eller
tjänster åt fienden inom ett område som är besatt av denne och kan gärningen
med hänsyn till befolkningens behov, gärningsmannens försörjning eller andra
särskilda förhållanden ej anses otillbörlig, skall ej dömas till ansvar.
Lag (1986:645).

5 § Om någon, då riket är i krig, bland allmänheten sprider eller till
främmande makt framför eller låter framkomma falska rykten eller andra
osanna påståenden som är ägnade att framkalla fara för rikets säkerhet,
skall han dömas för ryktesspridning till fara för rikets säkerhet till
böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma skall gälla om någon då riket är i krig bland krigsmän sprider
falska rykten eller andra osanna påståenden som är ägnade att framkalla
trolöshet eller modlöshet. Lag (1986:645).

6 § Den som gör sig skyldig till en svår överträdelse av något
sådant avtal med främmande makt eller någon sådan allmänt
erkänd grundsats, som rör den internationella humanitära rätten i
väpnade konflikter, skall dömas för folkrättsbrott till fängelse i
högst fyra år. Sådana svåra överträdelser är bland andra

1. att använda stridsmedel som är förbjudna enligt folkrätten,

2. att missbruka Förenta Nationernas kännetecken, kännetecken
som avses i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella
sjukvårdsbeteckningar m. m., parlamentära flaggor eller andra
internationellt erkända kännetecken eller att med hjälp av
förrädiskt förfarande av något annat slag döda eller skada en
motståndare,

3. att anfalla civilpersoner eller den som är försatt ur stridbart
skick,

4. att inleda ett urskillningslöst anfall med vetskap om att anfallet
kommer att förorsaka synnerligen svåra förluster eller skador på
civilpersoner eller civil egendom,

5. att inleda anfall mot anläggningar eller installationer som
åtnjuter särskilt folkrättsligt skydd,

6. att tillfoga av folkrätten särskilt skyddade personer allvarligt
lidande, att tvinga krigsfångar eller civilpersoner att tjänstgöra hos
deras motparts väpnade styrkor eller att i strid mot folkrätten
beröva civilpersoner friheten,

7. att, i andra fall än som anges i 1--6, godtyckligt och i stor
omfattning förstöra eller tillägna sig egendom som åtnjuter ett
särskilt folkrättsligt skydd.
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Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst tio år eller på
livstid. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas,
om det har förövats genom ett stort antal skilda handlingar eller om
många människor dödats eller skadats eller omfattande
egendomsförlust uppkommit på grund av brottet.

Om ett folkrättsbrott har begåtts av den som är krigsman, skall
också hans förman dömas i den mån denne haft möjlighet att
förutse brottet men inte gjort vad som ankommit på honom för att
förhindra detta. Lag (1994:1721).

6 a § Den som

1. utvecklar, producerar eller på annat sätt förvärvar, lagrar eller
bibehåller kemiska vapen eller överför, direkt eller indirekt,
kemiska vapen till någon,

2. använder kemiska vapen,

3. deltar i militära förberedelser för användning av kemiska vapen,
eller

4. använder ämnen för kravallbekämpning som en metod för
krigföring döms, om gärningen inte är att bedöma som
folkrättsbrott, för olovlig befattning med kemiska vapen till
fängelse i högst fyra år.

Såsom kemiska vapen enligt första stycket 1--3 skall anses sådant
som definieras som kemiska vapen i Förenta nationernas
konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och
användning av kemiska vapen samt om deras förstöring.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst tio år eller på
livstid. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas,
om gärningen varit ägnad att i väsentlig grad bidra till utveckling,
produktion eller spridning av kemiska vapen eller till att sådana
vapen används mot människor. Lag (1994:119).

6 b § Den som använder, utvecklar, tillverkar, förvärvar,
innehar eller överlåter antipersonella minor (truppminor), döms
för olovlig befattning med minor till fängelse i högst fyra år,
om gärningen inte är att bedöma som folkrättsbrott.

Första stycket gäller endast minor som avses i konventionen den
18 september 1997 om förbud mot användning, lagring, produktion
och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om
deras förstöring.

Sådan befattning med minor som är tillåten enligt den
konvention som avses i andra stycket utgör inte brott.

Är brottet grovt skall dömas till fängelse i högst tio år eller
på livstid. Vid bedömandet om brottet är grovt skall särskilt
beaktas, om gärningen väsentligt bidragit till att minor kommit
att användas på ett sätt som inneburit fara för många
människors liv eller hälsa. Lag (1998:1703).

6 c § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om
fullständigt förbud mot kärnsprängningar deltar i eller på
annat sätt medverkar till utförandet av en
kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning döms
för olovlig kärnsprängning till fängelse i högst fyra år, om
gärningen inte är att bedöma som folkrättsbrott.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst tio år
eller på livstid. Vid bedömandet om brottet är grovt skall
särskilt beaktas om gärningen haft stor betydelse för
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kärnsprängningen eller om gärningen inneburit fara för
människor eller för egendom av särskild betydenhet.
Lag (1998:1703).

7 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
För försök, förberedelse eller stämpling till landsförräderi eller
landssvek skall dömas till ansvar enligt 23 kap. Som stämpling skall även
anses att träda i förbindelse med fienden för att förbereda, möjliggöra
eller underlätta att brott som nu sagts förövas. För förberedelse eller
stämpling under tid, då riket hotas av krig, ockupation eller andra
fientligheter, skall dömas till ansvar trots att fientligheter inte utbrutit.

Den som underlåter att avslöja landsförräderi eller landssvek skall dömas
till ansvar enligt 23 kap. Till sådant ansvar skall han dömas även om han
inte insett men bort inse att brottet höll på att ske. Lag (1986:645).

7 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
För försök, förberedelse eller stämpling till
landsförräderi eller landssvek skall dömas till ansvar enligt
23 kap. Som stämpling skall även anses att träda i förbindelse
med fienden för att förbereda, möjliggöra eller underlätta att
brott som nu sagts förövas. För förberedelse eller stämpling
under tid, då riket hotas av krig, ockupation eller andra
fientligheter, skall dömas till ansvar trots att fientligheter
inte utbrutit.

Den som underlåter att avslöja landsförräderi eller landssvek
skall dömas till ansvar enligt 23 kap. Till sådant ansvar skall
han dömas även om han inte insett men bort inse att brottet
höll på att ske.

För försök eller förberedelse till olovlig kärnsprängning skall
dömas till ansvar enligt 23 kap. Lag (1998:1703).

8 § Har under krig brott förövats av någon som därvid inte saknat anledning
anta att gärningen enligt krigsbruk var tillåten, får dömas till lindrigare
straff än vad som är stadgat för gärningen. Är omständigheterna synnerligen
mildrande, skall inte dömas till ansvar. Lag (1986:645).

9 § Om en gärning som avses i 21 kap. eller i detta kapitel förövas mot
en stat som är förbunden med riket, mot en sådan stats krigsmakt eller
mot någon som tillhör denna, skall vad som föreskrivs om sådana gärningar
mot riket, dess försvarsmakt eller krigsmän tillämpas. Lag (1986:645).

10 § Om riket är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har
befunnit sig i, får regeringen föreskriva att vad som sägs i 19 kap. och
detta kapitel för den händelse att riket är i krig skall tillämpas.
Föreskriften skall av regeringen upphävas, när sådana förhållanden
inte längre föreligger.

Om riket skulle komma att vara helt eller delvis ockuperat av främmande makt
utan att militärt motstånd förekommer, skall vad som i de nämnda kapitlen samt
i 21 kap. sägs om rikets försvar tillämpas på motståndsverksamheten och vad
som sägs om fienden tillämpas på ockupationsmakten. Lag (1986:645).

11 § Med fiende likställs i detta kapitel främmande makt som riket inte
är i krig med, om det finns risk att riket kommer i krig med den makten.
Lag (1986:645).

12 § har upphävts genom lag (1986:645).

13 § har upphävts genom lag (1986:645).
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14 § har upphävts genom lag (1986:645).

15 § har upphävts genom lag (1986:645).

16 § har upphävts genom lag (1986:645).

17 § har upphävts genom lag (1986:645).

18 § har upphävts genom lag (1986:645).

19 § har upphävts genom lag (1973:17).

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

1 § Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit
till fullbordan, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom
dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen
skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på  grund
av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

Straff för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat
brott och må ej sättas under fängelse, om lägsta straff för det
fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver.

2 § Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott,

1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för
ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av ett
brott, eller

2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar,
transporterar, sammanställer eller tar annan liknande
befattning med något som är särskilt ägnat att användas som
hjälpmedel vid ett brott,

skall i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till
brottet, om han inte gjort sig skyldig till fullbordat brott
eller försök.

I de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med
stämpling förstås, att någon i samråd med annan beslutar
gärningen eller att någon söker anstifta annan eller åtar eller
erbjuder sig att utföra den.

Straff för förberedelse eller stämpling skall bestämmas under
den högsta och får sättas under den lägsta gräns som gäller för
fullbordat brott. Högre straff än fängelse i två år får
bestämmas endast om fängelse i åtta år eller däröver kan följa
på det fullbordade brottet. Om faran för att brottet skulle
fullbordas var ringa, skall inte dömas till ansvar. Lag (2001:348).

3 § Ansvar för försök, förberedelse eller stämpling till brott skall ej
ådömas den som frivilligt, genom att avbryta gärningens utförande eller
annorledes, föranlett att brottet ej fullbordats. Ändå att brottet
fullbordats må den som tagit olovlig befattning med hjälpmedel ej på den
grund dömas till ansvar, om han frivilligt förebyggt den brottsliga
användningen av hjälpmedlet.

4 § Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall
ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som
främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande
i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse
är föreskrivet.
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Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har
förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars
för medhjälp till det.

Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet
som ligger honom till last. Ansvar som är föreskrivet för gärning av
syssloman, gäldenär eller annan i särskild ställning skall ådömas
även den som tillsammans med honom medverkat till gärningen.

Vad som sägs i denna paragraf skall inte gälla, om något annat
följer av vad för särskilda fall är föreskrivet. Lag (1994:458).

5 § Har någon förmåtts att medverka till brott genom tvång, svek eller
missbruk av hans ungdom, oförstånd eller beroende ställning eller ock
medverkat allenast i mindre mån, må straffet för honom sättas under vad
för brottet eljest är stadgat; i ringa fall skall ej dömas till ansvar.
Detsamma skall gälla, då fråga är att ansvar som är stadgat för någon i
särskild ställning skall ådömas annan medverkande.

6 § Underlåter någon att i tid anmäla eller eljest avslöja brott som är
å färde, när det kan ske utan fara för honom själv eller någon av hans
närmaste, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för
underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är stadgat för den som
allenast i mindre mån medverkat till sådant brott; dock må ej i något
fall dömas till svårare straff än fängelse i två år. I de fall då det är
särskilt föreskrivet skall för underlåtenhet att avslöja brott ansvar
enligt vad nu sagts ådömas jämväl den som ej insett men bort inse att
brottet var å färde.

Om föräldrar eller andra uppfostrare eller förmyndare, i annat fall än
första stycket avser, underlåta att från brott hindra den som står under
deras vård eller lydnad, när det kan ske utan fara för dem själva eller
deras närmaste och utan anmälan till myndighet, dömes för underlåtenhet
att hindra brottet enligt vad i första stycket är stadgat.

Ej må för underlåtenhet att avslöja eller hindra brott dömas, med mindre
den gärning som var å färde så fortskridit att straff kan följa därå.

7 § Ansvar som i denna balk är stadgat för det fall att någon genom
brott bereder sig vinning eller tillägnar sig något skall jämväl ådömas,
då någon avsiktligen bereder annan vinning eller tillägnar annan något.

24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet

1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om
den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas
betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller
egendom,

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar
att egendom återtas på bar gärning,

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus,
gård eller fartyg, eller

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

2 § Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller
som är häktad, anhållen eller annars berövad friheten eller sätter
han sig med våld eller hot om våld till motvärn eller gör han på
annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han står, då
denne skall hålla honom till ordningen, får det våld brukas som
med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att rymningen
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skall hindras eller ordningen upprätthållas. Detsamma skall gälla,
om någon annan än som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant
fall.

Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i
övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Lag (1994:458).

3 § Vid myteri eller under strid eller vid annat tillfälle, då brott
mot lydnaden medför särskild fara, får militär förman mot
underlydande som inte lyder bruka det våld som är nödvändigt för
att lydnaden skall kunna upprätthållas. Lag (1994:458).

4 § En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i
detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till
farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och
omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat
viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458).

5 § Om någon enligt 1--4 §§ detta kapitel eller enligt 10 § polislagen
(1984:387) har rätt att begå en annars straffbelagd handling, har var
och en som hjälper honom samma rätt. Lag (1994:458).

6 § Om någon i fall där 1--5 §§ detta kapitel eller 10 § polislagen
(1984:387) är tillämplig har gjort mer än vad som är medgivet, skall
han ändå vara fri från ansvar, om omständigheterna var sådana att
han svårligen kunde besinna sig. Lag (1994:458).

7 § En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken
den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den
skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga
omständigheter, är oförsvarlig. Lag (1994:458).

8 § En gärning som någon begår på order av den under vars lydnad
han står skall inte medföra ansvar för honom, om han med hänsyn
till lydnadsförhållandets art, gärningens beskaffenhet och
omständigheterna i övrigt har att lyda ordern. Lag (1994:458).

9 § En gärning som någon begår i villfarelse rörande dess tillåtlighet
(straffrättsvillfarelse) skall inte medföra ansvar för honom om
villfarelsen på grund av att fel förekommit vid kungörandet av den
straffrättsliga bestämmelsen eller av annan orsak var uppenbart
ursäktlig. Lag (1994:458).

TREDJE AVDELNINGEN

Om påföljderna

25 kap. Om böter m.m.

1 § Böter skall dömas ut, enligt vad som är föreskrivet för brottet i fråga,
i dagsböter, penningböter eller normerade böter. Är viss bötesform inte
föreskriven för brottet, döms böter ut i dagsböter eller, om brottet bör
föranleda lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter. Lag (1993:201).

2 § Dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst trettio
och högst etthundrafemtio.

Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med
femtio till och med ettusen kronor, efter vad som bedöms som
skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet,
försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om
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det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas.

Minsta bötesbelopp är sjuhundrafemtio kronor. Lag (2006:574).

3 § Penningböter skall bestämmas till lägst tvåhundra kronor
och högst fyratusen kronor. Om ett lägre högsta belopp är
särskilt föreskrivet, gäller dock detta. Lag (2006:574).

4 § Normerade böter är böter som, enligt vad som är föreskrivet för brottet,
skall bestämmas efter särskild beräkningsgrund.

Minsta bötesbelopp är etthundra kronor. Lag (1991:240).

5 § Böter får användas som gemensamt straff för flera brott, om böter
kan följa på vart och ett av brotten.

Om det finns särskilda skäl, får rätten döma till penningböter för ett
eller flera brott för vilka sådan påföljd är föreskriven och samtidigt
döma till annan form av böter för brottsligheten i övrigt.

Gemensamt straff i böter får inte avse brott för vilket är föreskrivet
normerade böter eller böter som inte får förvandlas till fängelse.
Lag (1991:240).

6 § Böter som gemensamt straff för flera brott döms ut i
dagsböter, om något av brotten bör föranleda dagsböter.

Som gemensamt straff får dagsböter bestämmas till ett antal av
högst tvåhundra och penningböter till ett belopp av högst
tiotusen kronor.

Om det för något av brotten är föreskrivet ett visst lägsta
bötesstraff, får detta inte underskridas. Lag (2006:574).

7 § Böter tillfaller staten. Lag (1991:240).

8 § Om uppbörd och indrivning av böter finns bestämmelser i bötesverkställig-
 hetslagen (1979:189).

Böter som inte betalas får, om inte annat är föreskrivet, förvandlas till
fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader enligt bestämmelserna
i bötesverkställighetslagen. Lag (1991:240).

9 § Beträffande vite som blivit någon i särskilt fall förelagt genom beslut
av domstol eller annan myndighet skall 7 och 8 §§ äga motsvarande tillämpning.
I fråga om annat vite skall tillämpas vad i detta kapitel är föreskrivet om
böter. Lag (1991:240).

26 kap. Om fängelse

1 § Fängelse ådöms enligt vad för brottet är stadgat på viss tid eller på
livstid. Fängelse på viss tid får ej överstiga tio år, om inte annat följer
av 2 eller 3 §, och ej understiga fjorton dagar. Vid ådömande enligt 28 kap.
3 § av fängelse i förening med skyddstillsyn gäller i fråga om tiden för
fängelsestraffet vad i nämnda lagrum stadgas.

Om fängelse såsom förvandlingsstraff för böter är särskilt stadgat.
Lag (1981:331).
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2 § Fängelse får användas såsom gemensamt straff för flera brott, om
fängelse kan följa på något av brotten.

Fängelse på viss tid får sättas över det svåraste av de högsta straff
som kan följa på brotten men får inte överstiga de högsta straffen
sammanlagda med varandra. Det får inte heller överskrida det svåraste
straffet med mer än

1. ett år, om det svåraste straffet är kortare än fängelse i fyra år,

2. två år, om det svåraste straffet är fängelse i fyra år eller längre
men inte uppgår till fängelse i åtta år,

3. fyra år, om det svåraste straffet är fängelse i åtta år eller längre.

Vid tillämpningen av andra stycket skall bötesstraff anses motsvara
fängelse fjorton dagar.

Det svåraste av de lägsta straffen får inte underskridas. Lag (1988:942).

3 § Har någon dömts till fängelse i lägst två år och begår han, sedan
domen har vunnit laga kraft, brott som är belagt med fängelse i mer än
sex år, får för återfallet dömas till fängelse på en tid som med fyra år
överstiger det högsta straff som kan följa på brottet eller, om det är
fråga om flera brott, det högsta straff som med tillämpning av 2 § kan
följa på brotten.

Brott, som någon har begått innan han har fyllt tjugoett år, får ej
läggas till grund för sådan förhöjning som anges i första stycket.

En utländsk dom får tillmätas samma verkan som en svensk. Lag (1981:211).

4 § har upphävts genom lag (1988:942).

5 § Den som dömts till fängelse skall för verkställighet av
straffet tas in i kriminalvårdsanstalt om inte annat är
särskilt föreskrivet. Lag (1998:604).

6 § När två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff, dock
minst en månad, har avtjänats skall den dömde friges
villkorligt, om inte annat följer av andra eller tredje
stycket.

Om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning skall
den skjutas upp enligt vad som framgår av 7 §. Vid bedömningen
av om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning skall
det särskilt beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt har
brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för
verkställigheten.

Villkorlig frigivning får inte ske från fängelse som har dömts
ut enligt 28 kap. 3 § eller från ett förvandlingsstraff för
böter. Lag (2006:431).

6 a § har upphävts genom lag (1998:604).

7 § Om den villkorliga frigivningen skjuts upp, skall det i
beslutet anges en ny tidpunkt för när den dömde skall friges
villkorligt. Vid denna tidpunkt skall villkorlig frigivning
ske, om det inte även då finns sådana synnerliga skäl som avses
i 6 § andra stycket.
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När den nya tidpunkten för villkorlig frigivning bestäms skall
arten och omfattningen av de överträdelser som föranleder att
den villkorliga frigivningen skjuts upp särskilt beaktas. Den
villkorliga frigivningen får skjutas upp högst sex månader åt
gången. Lag (2006:431).

8 § Om flera fängelsestraff verkställs samtidigt, skall vid
tillämpning av 6 § hänsyn tas till den sammanlagda
fängelsetiden. Vad nu sagts gäller dock inte tid för fängelse
som dömts ut enligt 28 kap. 3 § eller förvandlingsstraff för
böter.

Såsom avtjänad tid räknas även tid varunder straffet skall
anses verkställt enligt bestämmelserna i 33 kap. 6 och 7 §§ och
lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Lag (2000:175).

9 § Kriminalvården fattar beslut om uppskjuten villkorlig
frigivning enligt 6 och 7 §§. Sådana beslut gäller omedelbart
om inte något annat förordnas. Lag (2006:431).

10 § Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som
motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock
minst ett år. Lag (1998:604).

11 § Det kan i anslutning till att villkorlig frigivning äger
rum eller senare beslutas att den villkorligt frigivne skall
stå under övervakning, om det bedöms som påkallat. Beslut om
övervakning meddelas av Kriminalvården. Har övervakning
beslutats men bedöms därefter att övervakningen inte längre är
påkallad, får övervakningsnämnden besluta att övervakningen
skall upphöra. Övervakningen skall utan något särskilt beslut
upphöra sedan ett år av prövotiden har förflutit, om inte
annat följer av 18 §. Lag (2005:967).

12 § Övervakningen och kriminalvården i frihet i övrigt
bedrivs under ledning av Kriminalvården. Myndigheten förordnar
också övervakare och kan vid behov förordna en eller flera
personer att biträda vid övervakningen. Lag (2005:967).

13 § Den frigivne skall, om han står under övervakning, hålla
övervakaren underrättad om sin bostad, sin arbetsanställning
och andra förhållanden av betydelse för övervakningen, på
kallelse inställa sig hos övervakaren och i övrigt enligt hans
anvisningar upprätthålla förbindelse med honom. I den mån
Kriminalvården har bestämt det, gäller vad som nyss har sagts
om övervakaren även tjänsteman vid Kriminalvården eller annan
person. Lag (2005:967).

14 § Den frigivne skall under prövotiden vara skötsam, efter
förmåga försöka försörja sig samt i övrigt rätta sig efter vad
som åligger honom enligt denna balk eller enligt föreskrifter
eller anvisningar som meddelats med stöd av den. Han är skyldig
att på kallelse inställa sig hos Kriminalvården. Har han
förpliktats att ersätta genom brottet uppkommen skada, skall
han göra vad han kan för att fullgöra denna skyldighet.

När den frigivne står under övervakning, skall Kriminalvården
genom tillsyn och förmedling av stöd och hjälp verka för att den
frigivne inte återfaller i brott och för att hans anpassning i
samhället även i övrigt främjas. Kriminalvården skall för detta
ändamål fortlöpande hålla sig underrättad om den frigivnes
livsföring och om hans förhållanden i övrigt. Lag (2005:967).

15 § När det finns skäl att anta att den frigivne för sin
anpassning i samhället behöver stöd av en särskild föreskrift
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om vad han skall iaktta under prövotiden, får en sådan
föreskrift meddelas för en viss tid eller tills vidare.
Särskild föreskrift får avse

1. vistelseort eller bostad under viss tid, högst ett år åt
gången,

2. arbetsanställning, annan förvärvsverksamhet eller
utbildning,

3. läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller behandling
i eller utanför sjukhus eller annan dylik inrättning.

Om den frigivne skall undergå vård eller behandling enligt
första stycket 3, får det föreskrivas att han därvid skall vara
skyldig att lämna blod-, urin- eller utandningsprov för
kontroll av att han inte är påverkad av beroendeframkallande
medel.

Har den frigivne förpliktats att ersätta genom brottet
uppkommen skada, får föreskrifter meddelas om tid och sätt för
skadeståndsskyldighetens fullgörande i den utsträckning sådana
föreskrifter inte med hänsyn till den frigivnes ekonomiska
situation och övriga omständigheter kan antas motverka hans
anpassning i samhället.

Om den frigivne står under övervakning, får särskild föreskrift
meddelas om vad som skall gälla för övervakningen. I en sådan
föreskrift får anges på vilket sätt och i vilken omfattning den
frigivne skall hålla kontakt med övervakaren eller Kriminalvården.
Vidare får föreskrivas skyldighet för den frigivne att lämna
underrättelse till övervakaren eller Kriminalvården om att han
uteblivit från en arbetsplats, skola eller annan i föreskriften
angiven verksamhet eller inrättning. Lag (2005:967).

16 § Föreskrift enligt 15 § meddelas av övervakningsnämnd.
Kriminalvården får meddela sådan föreskrift för tiden intill
dess nämnden har beslutat i frågan.

Om den frigivnes utveckling och personliga förhållanden i
övrigt föranleder det, får övervakningsnämnden ändra eller
upphäva meddelad föreskrift eller meddela ny föreskrift.
Lag (2005:967).

17 § Övervakaren må meddela anvisningar i fråga om verkställandet av
föreskrift enligt 15 §, så ock medgiva tillfällig lättnad och vidtaga
omedelbart erforderlig jämkning.

18 § Iakttar den frigivne inte vad som åligger honom enligt denna balk
eller enligt föreskrift eller anvisning som meddelats med stöd därav,
får övervakningsnämnden, utom att meddela föreskrift enligt 15 § eller
fatta beslut i fråga som avses i 37 kap. 7 § första stycket,

1. besluta att varning skall meddelas den frigivne, eller

2. besluta om övervakning av den frigivne under viss tid efter det att
ett år av prövotiden har förflutit, dock längst till prövotidens utgång.
Lag (1983:240).

19 § Har den frigivne allvarligt åsidosatt sina åligganden
och kan det antas att han inte kommer att låta rätta sig genom
någon annan åtgärd som övervakningsnämnden kan vidta, får
nämnden förklara den villkorligt medgivna friheten förverkad
till en tid av högst femton dagar varje gång. Lag (1998:604).

20 § Åtgärd som avses i 18 § må ej beslutas efter prövotidens utgång.
Beslut om åtgärd som avses i 19 § må meddelas även efter prövotidens
utgång, därest frågan av övervakningsnämnden upptagits dessförinnan.
Lag (1973:918).
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21 § Om förverkande av villkorligt medgiven frihet och om vissa andra
åtgärder, när den som dömts till fängelse finnes hava begått annat
brott, stadgas i 34 kap.

22 § Uppkommer fråga om att förklara villkorligt medgiven frihet förverkad
eller att vidta åtgärd som avses i 18 § eller åtgärd för att den frigivne
skall underkasta sig vård eller behandling, eller har den frigivne undandragit
sig övervakningen, får övervakningsnämnden, om omständigheterna föranleder det,
förordna att den frigivne skall på lämpligt sätt omhändertas i avvaktan på
vidare förordnande. Ett sådant beslut skall omprövas så ofta anledning till
det föreligger.

Den som sålunda omhändertas får inte kvarhållas längre än en vecka. Om
synnerliga skäl föreligger, får dock genom nytt beslut förordnas att han
skall kvarhållas ytterligare högst en vecka. Efter prövotidens utgång
får den omhändertagne ej kvarhållas. Lag (1983:240).

23 § Förklaras villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad,
skall med avseende på frågan om ny villkorlig frigivning vad som förverkats
anses såsom straff genom ny dom. Lag (1983:240).

24 § Kan villkorligt medgiven frihet ej längre förklaras förverkad, skall
straffet anses vara till fullo verkställt vid prövotidens utgång.

27 kap. Om villkorlig dom

1 § Rätten får döma till villkorlig dom för ett brott för vilket påföljden
inte bedöms kunna stanna vid böter. Lag (1988:942).

2 § Villkorlig dom får förenas med dagsböter, högst tvåhundra, vare sig
böter har föreskrivits för brottet eller inte. Lag (1991:240).

2 a § Villkorlig dom får, om den tilltalade samtycker till det,
förenas med en föreskrift om samhällstjänst. En sådan
föreskrift skall avse skyldighet att utföra oavlönat arbete i
lägst fyrtio och högst tvåhundrafyrtio timmar.

När rätten meddelar en föreskrift om samhällstjänst skall den i
domslutet ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut,
om fängelse i stället hade valts som påföljd.

En föreskrift om samhällstjänst får ändras eller upphävas på
talan av åklagare, när det finns skäl till det. Lag (1998:604).

3 § Den som erhåller villkorlig dom skall vara underkastad en prövotid
av två år.

Prövotiden räknas från den dag rättens avgörande i vad angår påföljd för
brottet genom nöjdförklaring eller eljest vinner laga kraft mot den dömde.

4 § Den dömde skall under prövotiden vara skötsam och efter
förmåga försöka försörja sig.

Om den villkorliga domen har förenats med samhällstjänst skall
den dömde fullgöra samhällstjänsten enligt en arbetsplan som
upprättas av Kriminalvården. Lag (2005:967).

5 § Har den dömde förpliktats ersätta genom brottet uppkommen skada, skall
han göra vad i hans förmåga står att fullgöra denna skyldighet. Rätten äger
föreskriva att han under prövotiden skall söka fullgöra skadeståndsskyldig-
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heten eller del därav på tid och sätt som angivas i domen.

Om skada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms vara ägnat
att främja den dömdes anpassning i samhället, får rätten föreskriva att
denne på tid och sätt som anges i domen skall biträda den skadelidande med
visst arbete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa skadan eller som
annars i belysning av brottets och skadans art framstår som lämpligt. Sådan
föreskrift får meddelas endast med den skadelidandes samtycke.

Föreskrift som avses i första eller andra stycket får ändras eller upphävas
efter ansökan av åklagare eller den dömde, när det finns skäl till det.
Lag (1987:761).

6 § Om den dömde inte iakttar vad som åligger honom enligt
den villkorliga domen, får domstolen, under förutsättning att
en åklagare före prövotidens utgång anhängiggör talan om det,
efter omständigheterna

1. besluta att varning skall meddelas den dömde,

2. meddela föreskrift enligt 5 § eller ändra tidigare meddelad
föreskrift,

3. undanröja den villkorliga domen och bestämma annan påföljd
för brottet.

Åtgärd enligt första stycket 1 eller 2 får inte beslutas efter
prövotidens utgång.

Undanröjs den villkorliga domen, skall vid påföljdens
bestämmande skälig hänsyn tas till böter som dömts ut enligt 2 §
och 34 kap. 5 § samt till vad den dömde undergått till följd
av föreskrift om samhällstjänst. Härvid får dömas till fängelse
på kortare tid än som är föreskrivet för brottet. Har uppgift
som avses i 2 a § andra stycket lämnats i domen skall, om
fängelse döms ut, detta beaktas när straffets längd bestäms.
Lag (1998:604).

7 § Om undanröjande av villkorlig dom och om vissa andra åtgärder, när den
dömde finnes hava begått annat brott, stadgas i 34 kap.

28 kap. Om skyddstillsyn

1 § Rätten får döma till skyddstillsyn för ett brott för vilket påföljden
inte bedöms kunna stanna vid böter. Lag (1988:942).

2 § Skyddstillsyn får förenas med dagsböter, högst tvåhundra, vare sig böter
har föreskrivits för brottet eller inte. Lag (1991:240).

2 a § Skyddstillsyn får, om den tilltalade samtycker till det,
förenas med en föreskrift om samhällstjänst. En sådan
föreskrift skall avse skyldighet att utföra oavlönat arbete i
lägst fyrtio och högst tvåhundrafyrtio timmar.

När rätten meddelar en föreskrift om samhällstjänst skall den i
domslutet ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut,
om fängelse i stället hade valts som påföljd.

Övervakningsnämnden får ändra eller upphäva en föreskrift om
samhällstjänst, när det finns skäl till det. Lag (1998:604).

3 § Skyddstillsyn får förenas med fängelse i lägst fjorton
dagar och högst tre månader.
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Om rätten förenar skyddstillsyn med fängelse, får den inte
samtidigt döma till böter enligt 2 § eller meddela föreskrift
om samhällstjänst.

Om förhållandena kräver det, får rätten förordna att domen på
fängelse skall gå i verkställighet trots att den inte har
vunnit laga kraft. Lag (1998:604).

4 § Skyddstillsyn fortgår under en prövotid av tre år från den dag då
påföljden börjar verkställas. Lag (1983:240).

5 § Skyddstillsyn skall vara förenad med övervakning från
dagen för domen. Rätten får dock förordna att övervakningen
skall anstå till dess domen har vunnit laga kraft mot den
dömde. Om domen överklagas, kan högre rätt förordna att vidare
verkställighet inte får äga rum.

Övervakningen skall upphöra utan något särskilt förordnande när
ett år av prövotiden har förflutit, om inte annat följer av
fjärde stycket eller av 5 a, 7 eller 9 §.

Har verkställigheten avbrutits till följd av beslut av högre
rätt men döms den tilltalade därefter ändå till skyddstillsyn,
skall den tid under vilken verkställighet inte ägt rum inte
räknas in i prövotiden eller den tid som anges i andra stycket.

Har skyddstillsyn förenats med behandlingsplan som den dömde
har åtagit sig att följa, får rätten i domen förordna om längre
övervakningstid än vad som anges i andra stycket. Tiden får
dock inte sättas längre än vad som behövs för att behandlingen
skall kunna slutföras och får inte överstiga prövotiden.
Lag (1998:604).

5 a § Har skyddstillsyn förenats med en föreskrift om
samhällstjänst skall den dömde fullgöra samhällstjänsten enligt
en arbetsplan som upprättas av Kriminalvården.

Om det behövs för att den dömde skall stå under övervakning
till dess samhällstjänsten fullgjorts, får övervakningsnämnden
besluta om övervakning av den dömde under viss tid efter det
att ett år av prövotiden har förflutit, dock längst till
prövotidens utgång. Lag (2005:967).

6 § Vad som föreskrivs i 26 kap. 12--17 §§ skall tillämpas på motsvarande
sätt beträffande den som har dömts till skyddstillsyn. Rätten skall dock i
domen förordna övervakare, om inte särskilda skäl talar mot det. Vidare får
rätten i domen meddela föreskrifter enligt 26 kap. 15 § första--tredje
styckena samt 27 kap. 5 § andra stycket. Övervakningsnämnden får ändra eller
upphäva en föreskrift av sistnämnda slag när det finns skäl till det.
Lag (1993:209).

6 a § I fall som avses i 30 kap. 9 § andra stycket 3 skall
rätten, om den planerade behandlingen är av avgörande betydelse
för att döma till skyddstillsyn, i domslutet ange hur långt
fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om fängelse i stället
hade valts som påföljd.

I sådant fall skall vidare i domen alltid meddelas föreskrift
om den behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa.

I samband med en sådan behandlingsplan får föreskrivas att den
som ansvarar för behandlingen skall anmäla till  Kriminalvården
och åklagaren, om den dömde allvarligt åsidosätter sina
åligganden enligt planen. Lag (2005:967).
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6 b § I fall som avses i 6 a § får rätten förordna att den dömde, om han är
häktad i målet, i stället skall omhändertas till dess han överförts till det
behandlingshem eller den vårdgivare som anges i behandlingsplanen. Omhänder-
tagandet får inte pågå längre än en vecka. Lag (1992:373).

7 § Iakttar den dömde inte vad som åligger honom till följd av domen på
skyddstillsyn, får övervakningsnämnden, utom att meddela föreskrift enligt
26 kap. 15 § eller fatta beslut i fråga som avses i 37 kap. 7 § första stycket,

1. besluta att varning skall meddelas den dömde, eller

2. besluta om övervakning av den dömde under viss tid efter det att ett
år av prövotiden har förflutit, dock längst till prövotidens utgång.

Har övervakning beslutats enligt första stycket 2 men bedöms denna inte
längre vara påkallad, får övervakningsnämnden besluta att övervakningen
skall upphöra. Samma gäller om rätten med stöd av 34 kap. 6 § beslutat
om övervakning och denna pågått i ett år.

Åtgärd som avses i första stycket får inte beslutas av övervakningsnämnden
efter prövotidens utgång. Lag (1988:942).

8 § Har den dömde allvarligt åsidosatt sina åligganden och kan det antas att
sådana åtgärder som övervakningsnämnden får vidta blir utan verkan, skall
nämnden begära att åklagare vid domstol för talan om att skyddstillsynen skall
undanröjas. Även utan framställning från nämnden får sådan talan väckas, om den
dömde i fall som avses i 6 a § första stycket allvarligt har åsidosatt sina
åligganden enligt den behandlingsplan som gäller för honom.

Talan skall anhängiggöras före prövotidens utgång. Lag (1988:942).

9 § Undanröjs skyddstillsynen, skall rätten bestämma annan
påföljd för brottet. Därvid skall skälig hänsyn tas till vad
den dömde har undergått till följd av domen på skyddstillsyn
samt till böter eller fängelse som dömts ut enligt 2 eller 3 §
eller 34 kap. 6 §. I fall som här avses får dömas till fängelse
på kortare tid än vad som är föreskrivet för brottet. Har
uppgift

som avses i 2 a § andra stycket eller 6 a § första stycket
lämnats i domen skall rätten, om den dömer till fängelse,
beakta detta när straffets längd bestäms.

Om det inte finns tillräckliga skäl för att undanröja
skyddstillsynen, får rätten i stället besluta om åtgärd som
avses i 7 §. En sådan åtgärd får inte beslutas efter
prövotidens utgång. Lag (1998:604).

10 § Om undanröjande av skyddstillsyn och om vissa andra åtgärder, när den
dömde finnes hava begått annat brott, stadgas i 34 kap.

11 § Uppkommer fråga om att undanröja skyddstillsynen eller att vidta
åtgärd som avses i 7 § eller åtgärd för att den dömde skall underkasta sig
vård eller behandling, eller har den dömde undandragit sig övervakningen,
får övervakningsnämnden eller domstol vid vilken föres talan enligt 8 §, om
omständigheterna föranleder det, förordna att den dömde skall på lämpligt sätt
omhändertas i avvaktan på vidare förordande. Ett sådant beslut skall omprövas
så ofta anledning till det föreligger.

Den som sålunda omhändertas får inte kvarhållas längre än en vecka. Om
det finns synnerliga skäl, får dock genom nytt beslut förordnas att han
skall kvarhållas ytterligare högst en vecka.

Är den dömde omhändertagen när domstolen meddelar beslut att skyddstillsynen

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1962:700 (56 av 81)2007-11-05 19:04:39



SFST

skall undanröjas, får den förordna att han skall vara omhändertagen till dess
beslutet vinner laga kraft.

Efter prövotidens utgång får den omhändertagne inte kvarhållas.
Lag (1987:761).

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift

1 § Straff skall, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning,
bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller
den samlade brottslighetens straffvärde.

Vid bedömningen av straffvärdet skall särskilt beaktas den skada, kränkning
eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha
insett om detta samt de avsikter eller motiv som han haft. Lag (1988:942).

2 § Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av
straffvärdet skall, vid sidan av vad som gäller för varje
särskild brottstyp, särskilt beaktas

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt
allvarligare följder än det faktiskt fått,

2. om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet,

3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa
ställning eller särskilda svårigheter att värja sig,

4. om den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i
övrigt missbrukat ett särskilt förtroende,

5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till
brottet genom allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes
ungdom, oförstånd eller beroende ställning,

6. om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som
varit särskilt noggrant planlagd eller bedrivits i stor
omfattning och i vilken den tilltalade spelat en betydande
roll,

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en
folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av
ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande
omständighet, eller

8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos
ett barn i dess förhållande till en närstående person.
Lag (2003:408).

3 § Såsom förmildrande omständigheter vid bedömningen av
straffvärdet skall, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall,
särskilt beaktas

1. om brottet föranletts av någon annans grovt kränkande beteende,

2. om den tilltalade till följd av psykisk störning eller sinnesrörelse
eller av någon annan orsak haft starkt nedsatt förmåga att
kontrollera sitt handlande,

3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans
uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga,

4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla eller

5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i
24 kap.

Om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde, får dömas
till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.
Lag (1994:458).

4 § Vid straffmätningen skall rätten, om förhållandet inte tillräckligt kan
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beaktas genom påföljdsvalet eller genom förverkande av villkorligt medgiven
frihet, utöver brottets straffvärde, i skälig utsträckning ta hänsyn till om
den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Härvid skall särskilt
beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som
förflutit mellan brotten samt huruvida den tidigare och den nya brottsligheten
är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig.
Lag (1988:942).

5 § Vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig
omfattning beakta

1. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada,

2. om den tilltalade efter förmåga sökt förebygga eller avhjälpa eller
begränsa skadliga verkningar av brottet,

3. om den tilltalade frivilligt angett sig,

4. om den tilltalade förorsakas men genom att han på grund av brottet
utvisas ur riket,

5. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av eller om det finns
grundad anledning anta att han kommer att drabbas av avskedande eller
uppsägning från anställning eller av annat hinder eller synnerlig svårighet
i yrkes- eller näringsutövning,

6. om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle
drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde,

7. om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit
sedan brottet begicks eller

8. om någon annan omständighet föreligger som påkallar att den
tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar.

Föreligger omständighet som avses i första stycket, får rätten, om
särskilda skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är
föreskrivet för brottet. Lag (1988:942).

6 § Är det med hänsyn till någon sådan omständighet som avses i 5 §
uppenbart oskäligt att döma till påföljd, skall rätten meddela
påföljdseftergift. Lag (1988:942).

7 § Har någon begått brott innan han fyllt tjugoett år, skall hans
ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Härvid får dömas till
lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.

Ingen får dömas till fängelse på livstid för brott som han har begått
innan han fyllt tjugoett år. Lag (1988:942).

30 kap. Om val av påföljd

1 § Vid val av påföljd är fängelse att anse som en svårare
påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn.

Bestämmelser om användningen av överlämnande till särskild vård
finns i 31 och 32 kap. Lag (2006:891).

2 § Ingen får dömas till flera påföljder för samma brott, om inte något
annat är föreskrivet. Lag (1988:942).

3 § När någon döms för flera brott, skall rätten döma till gemensam
påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet.

Om det finns särskilda skäl, får rätten för ett eller flera brott döma
till böter och samtidigt döma till annan påföljd för brottsligheten i
övrigt. Vidare får rätten döma till fängelse för ett eller flera brott
samtidigt som den dömer till villkorlig dom eller skyddstillsyn för
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brottsligheten i övrigt. Lag (1988:942).

4 § Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid
omständigheter
som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därvid skall rätten beakta
sådana omständigheter som anges i 29 kap. 5 §.

Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och
art, beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.
Lag (1988:942).

5 § För brott som någon begått innan han eller hon fyllt arton
år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga
skäl. Att rätten därvid i första hand skall bestämma påföljden
till sluten ungdomsvård i stället för fängelse framgår av 32
kap. 5 §.

För brott som någon begått efter det att han eller hon fyllt
arton men innan han eller hon fyllt tjugoett år får rätten döma
till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens
straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det.
Lag (2006:891).

6 § Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk
störning får inte dömas till fängelse. Om rätten i ett sådant fall finner
att inte heller någon annan påföljd bör ådömas, skall den tilltalade vara
fri från påföljd. Lag (1991:1138).

7 § Vid val av påföljd skall rätten som skäl för villkorlig
dom beakta om det saknas särskild anledning att befara att den
tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt
brottslighet.

Såsom särskilda skäl för villkorlig dom i stället för fängelse
kan rätten beakta, om den tilltalade samtycker till att domen
förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan
föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person
och övriga omständigheter. Lag (1998:604).

8 § Villkorlig dom skall förenas med dagsböter, om inte ett
bötesstraff med hänsyn till skyldighet att fullgöra
samhällstjänst eller andra följder av brottet skulle drabba den
tilltalade alltför hårt eller om det finns andra särskilda skäl
mot att döma till böter. Lag (1998:604).

9 § Vid val av påföljd skall rätten som skäl för
skyddstillsyn beakta om det finns anledning att anta att denna
påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från
fortsatt brottslighet.

Som särskilda skäl för skyddstillsyn i stället för fängelse kan
rätten beakta

1. om en påtaglig förbättring skett av den tilltalades
personliga eller sociala situation i något hänseende som kan
antas ha haft samband med hans brottslighet,

2. om den tilltalade undergår behandling för missbruk eller
annat förhållande som kan antas ha samband med hans
brottslighet,

3. om missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat
särskilt förhållande som kräver vård eller annan behandling i
väsentlig grad har bidragit till att brottet har begåtts och
den tilltalade förklarar sig villig att gå igenom lämplig
behandling som enligt en för honom uppgjord plan kan anordnas i
samband med verkställigheten eller
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4. om den tilltalade samtycker till att skyddstillsynen förenas
med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är
lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga
omständigheter. Lag (1998:604).

10 § Vid bedömningen av frågan om skyddstillsyn bör förenas med dagsböter
skall rätten beakta om detta är påkallat med hänsyn till brottslighetens
straffvärde eller art eller den tilltalades tidigare brottslighet.
Lag (1988:942).

11 § Skyddstillsyn får förenas med fängelse endast om det är oundgängligen
påkallat med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller till den till-
talades tidigare brottslighet. Lag (1988:942).

31 kap. Om överlämnande till särskild vård i vissa fall

1 § Har upphävts genom lag (2006:891).

1 a § Har upphävts genom lag (2006:891).

2 § Kan den som har begått en brottslig gärning bli föremål
för vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall får rätten överlämna åt socialnämnden eller, i fråga om
den som redan är intagen i ett hem där sådan vård meddelas, åt
den som förestår hemmet att föranstalta om behövlig vård. Innan
rätten beslutar om överlämnande skall socialnämnden eller den
som förestår hemmet höras.

Är för brottet stadgat strängare straff än fängelse i ett år,
får överlämnande enligt första stycket ske endast om det
föreligger särskilda skäl. Lag (2001:457).

3 § Lider den som har begått ett brott, för vilket påföljden inte bedöms
kunna
stanna vid böter, av en allvarlig psykisk störning, får rätten överlämna honom
till rättspsykiatrisk vård, om det med hänsyn till hans psykiska tillstånd och
personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han är intagen på en sjuk-
vårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är förenad med frihetsberövande och
annat tvång.

Har brottet begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, får
rätten besluta att särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård skall äga rum vid vården, om det till följd av den
psykiska störningen finns risk för att han återfaller i brottslighet, som är
av allvarligt slag.

Om det med hänsyn till den tilltalades tidigare brottslighet eller av andra
särskilda skäl är påkallat, får rätten i samband med överlämnande till
rättspsykiatrisk vård döma till annan påföljd, dock inte fängelse eller
överlämnande till annan särskild vård. Lag (1991:1138).

4 § har upphävts genom lag (1991:1138).

32 kap. Om överlämnande till särskild vård för unga

1 § Den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas
till ungdomsvård om han eller hon har ett särskilt behov av
vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453)
eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga och sådan vård eller åtgärd kan beredas den unge. Vården
och åtgärderna skall syfta till att motverka att den unge
utvecklas ogynnsamt.

Ungdomsvård får dömas ut endast om socialtjänstens planerade
åtgärder, i förekommande fall i förening med ungdomstjänst
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eller böter, kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till
brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare
brottslighet.

Skall åtgärderna vidtas med stöd av socialtjänstlagen, skall
rätten meddela föreskrift om att den unge skall följa det
ungdomskontrakt som upprättats av socialnämnden. Innehållet i
kontraktet skall framgå av domen.

Skall åtgärderna vidtas med stöd av lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga, skall den vårdplan som upprättats
av socialnämnden fogas till domen.

Om skada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms
vara ägnat att främja den unges anpassning i samhället, får
rätten, i samband med att den dömer till ungdomsvård,
föreskriva att den unge på tid och sätt som anges i domen skall
biträda den skadelidande med visst arbete, som syftar till att
avhjälpa eller begränsa skadan eller som annars i belysning av
brottets och skadans art framstår som lämpligt. Sådan
föreskrift får meddelas endast med den skadelidandes samtycke.
Lag (2006:891).

2 § Den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas
till ungdomstjänst om den unge samtycker till det och påföljden
är lämplig med hänsyn till hans eller hennes person och övriga
omständigheter. Den som döms till ungdomstjänst skall åläggas
att utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad
verksamhet i lägst tjugo och högst etthundrafemtio timmar.

Den som är över arton år får dömas till ungdomstjänst endast om
det finns särskilda skäl för det.

Rätten får döma till ungdomstjänst om påföljden kan anses
tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens
straffvärde och den unges tidigare brottslighet och det inte
finns skäl för att döma till ungdomsvård. I valet mellan
ungdomstjänst och böter skall ungdomstjänst väljas om den
påföljden inte är alltför ingripande. Lag (2006:891).

3 § Om det behövs med hänsyn till brottslighetens straffvärde
eller art eller den unges tidigare brottslighet, får rätten
förena ungdomsvård med

1. ungdomstjänst enligt 2 § första och andra styckena, eller

2. dagsböter, högst tvåhundra, oavsett om böter har
föreskrivits för brottet eller inte.

I valet mellan ungdomstjänst och böter skall ungdomstjänst
väljas om den påföljden inte är alltför ingripande.
Lag (2006:891).

4 § Om den dömde i väsentlig grad underlåter att göra vad som
åligger honom eller henne enligt en föreskrift vid ungdomsvård
om att han eller hon skall följa ett ungdomskontrakt eller
enligt en dom på ungdomstjänst, får rätten på talan av åklagare
undanröja annan påföljd än böter som dömts ut för brottet och
bestämma ny påföljd för detta. I stället för att undanröja
påföljden får dock rätten meddela den dömde en varning, om det
är en tillräcklig åtgärd.

Om, av annat skäl än som anges i första stycket, den planerade
vården eller de planerade åtgärderna enligt ett ungdomskontrakt
eller en vårdplan inte kommer till stånd eller vården eller
åtgärderna kommit att i väsentlig grad avvika från vad som
planerats i kontraktet eller vårdplanen, får rätten på talan av
åklagare undanröja annan påföljd än böter som dömts ut för
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brottet och bestämma ny påföljd för detta. Detsamma gäller om,
av annat skäl än som anges i första stycket, en dom på
ungdomstjänst inte till väsentlig del kan fullgöras inom skälig
tid.

Om rätten beslutar om undanröjande enligt första eller andra
stycket skall den, när den nya påföljden bestäms, ta skälig
hänsyn till vad den dömde har undergått till följd av den
undanröjda påföljden och till böter som har dömts ut enligt 3 §
första stycket 2. Lag (2006:891).

5 § Har någon begått brott innan han eller hon fyllt arton år
och finner rättten med tillämpning av 30 kap. att påföljden bör
bestämmas till fängelse, skall den i stället bestämma påföljden
till sluten ungdomsvård under viss tid. Detta gäller dock inte
om det, med hänsyn till den tilltalades ålder vid lagföringen
eller annan omständighet, finns särskilda skäl däremot.

Rätten får bestämma tiden för sluten ungdomsvård till lägst
fjorton dagar och högst fyra år.

Bestämmelser om verkställighet finns i lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård. Lag (2006:891).

33 kap. Om avräkning av anhållnings- och häktestid m. m.

1 § Har upphävts genom lag (1988:942).

2 § Har upphävts genom lag (1988:942).

3 § Har upphävts genom lag (1973:43).

4 § Har upphävts genom lag (1988:942).

5 § Bestämmelser om att frihetsberövande i vissa fall skall
tillgodoräknas som tid för verkställighet av påföljd finns i
lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. och i lagen
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.
Lag (2000:175).

6 § Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten
ungdomsvård eller om rätten med tillämpning av 34 kap. 1 § 1
förordnar att sådan påföljd skall avse ytterligare brott, och
den dömde med anledning av misstanke om brott som prövats genom
dom i målet har varit berövad friheten på sätt som enligt
19 a § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. får tillgodoräknas som tid under vilken påföljden
verkställts i anstalt eller vid ett särskilt ungdomshem, får
rätten förordna att påföljden skall anses helt verkställd genom
frihetsberövandet. En förutsättning för ett sådant förordnande
är att den tid som den utdömda påföljden överstiger
frihetsberövandet med är ringa.

Om rätten undanröjer en villkorlig dom eller en skyddstillsyn
och i stället dömer till fängelse på viss tid eller till sluten
ungdomsvård, gäller första stycket även i fråga om sådana
frihetsberövanden som anges i 19 a § andra stycket lagen om
beräkning av strafftid m.m.

Om någon döms till böter eller ungdomstjänst och med anledning
av misstanke om brott, som prövats genom dom i målet, har varit
berövad friheten på sätt som enligt första stycket får
tillgodoräknas som verkställighet av påföljd, får rätten
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förordna att påföljden skall anses helt eller delvis verkställd
genom frihetsberövandet. Lag (2006:891).

7 § Bestämmelserna om tillgodoräknande av tid för
frihetsberövande som verkställighet av påföljd i 6 §, i 19 a §
lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. och i 10 a §
lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall
tillämpas av rätten i fråga om frihetsberövande som ägt rum
utom riket, om inte särskilda skäl talar mot detta.
Lag (2003:1157).

8 § Vid prövning i högre rätt av ett överklagande angående
utdömd påföljd får beslut i fråga som avses i 6 och 7 §§ ändras
även om beslutet inte överklagats. Lag (2000:175).

9 § Har upphävts genom lag (1988:942).

34 kap. Vissa bestämmelser om sammanträffande av brott och förändring av
påföljd

1 § Har den som för brott dömts till fängelse, villkorlig
dom, skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård begått annat brott
före domen eller begår han nytt brott efter domen men innan
påföljden till fullo verkställts eller annars upphört, får
rätten, med iakttagande av vad för vissa fall är föreskrivet i
2-7 §§, efter omständigheterna

1. förordna att den tidigare utdömda påföljden skall avse också
det andra brottet,

2. döma särskilt till påföljd för detta brott, eller

3. om den tidigare domen vunnit laga kraft, undanröja den
utdömda påföljden och för brotten döma till påföljd av annan
art.

Har en skyddstillsyn förenats med fängelse enligt 28 kap. 3 §,
skall vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel den
utdömda fängelsepåföljden anses som en del av skyddstillsynen.
Lag (1998:604).

2 § Undergår den dömde fängelse på livstid, må allenast meddelas
förordnande enligt 1 § 1.

3 § Är den tidigare ådömda påföljden fängelse på viss tid, må förordnande
enligt 1 § 1 meddelas allenast om det är uppenbart, att det nya brottet i
jämförelse med det förra är med hänsyn till påföljden utan nämnvärd betydelse,
eller eljest synnerliga skäl äro därtill.

Dömes med tillämpning av 1 § 2 till straff för brott som begåtts innan
den tidigare domen börjat verkställas, skall i möjlig mån vid straffets
bestämmande iakttagas, att straffen tillhopa icke överstiga vad som
jämlikt 26 kap. 2 § kunnat ådömas för båda brotten, och må därvid dömas
till lindrigare straff än för brottet är stadgat.

Undanröjande av fängelse enligt 1 § 3 må ske endast om dom meddelas
innan straffet till fullo verkställts.

4 § Tillämpas 1 § 1 eller 2 i fråga om någon som villkorligt
frigivits från fängelse, skall, om brottet begåtts under
prövotiden, den villkorligt medgivna friheten eller en del av
denna förklaras förverkad om inte särskilda skäl talar mot det.

Såsom särskilda skäl för att inte förverka eller för att
förverka endast en del av villkorligt medgiven frihet kan
rätten beakta
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1. om den nya brottsligheten i förhållande till den tidigare är
av lindrig beskaffenhet,

2. om lång tid har förflutit mellan brotten, eller

3. om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt.

Beslutas inte förverkande enligt första stycket, får rätten
besluta åtgärd som avses i 26 kap. 18 § eller förlänga
prövotiden med högst ett år utöver den tid som följer av 26
kap. 10 §.

En åtgärd enligt tredje stycket får beslutas endast före
prövotidens utgång. Förverkande får beslutas endast om fråga
därom uppkommer i ett mål där den frigivne häktats eller fått
del av åtal inom ett år från prövotidens utgång.
Lag (1998:604).

5 § Är den tidigare påföljden villkorlig dom, får förordnande
enligt 1 § 1 meddelas endast för brott som begåtts före
prövotidens början.

Meddelas förordnande enligt 1 § 1, får rätten, om den nya
brottslighetens straffvärde eller art påkallar det, även döma
till dagsböter, högst tvåhundra, vare sig böter har
föreskrivits för brottet eller inte.

Om det behövs för att rätten skall kunna tillämpa 1 § 1 i
stället för att undanröja den villkorliga domen enligt 1 § 3
och döma till fängelse, får rätten, om det finns sådana
särskilda skäl som anges i 30 kap. 7 § andra stycket, besluta
att den villkorliga domen skall förenas med en föreskrift om
samhällstjänst. Meddelas en sådan föreskrift skall rätten
tillämpa 27 kap. 2 a § andra stycket.

Tillämpas 1 § 1 eller 2, får rätten besluta åtgärd enligt 27
kap. 6 § 1 eller 2 eller förlänga prövotiden till tre år, dock
endast om fråga därom uppkommer i mål där den dömde häktats eller
fått del av åtal före prövotidens utgång.

Undanröjs en villkorlig dom med stöd av 1 § 3 skall rätten, när
den bestämmer ny påföljd, ta skälig hänsyn till böter som har
dömts ut enligt andra stycket eller 27 kap. 2 § samt till vad
den dömde undergått till följd

av föreskrift om samhällstjänst. Härvid får dömas till fängelse
på kortare tid än vad som är föreskrivet för brottet. Har en
uppgift som avses i 27 kap. 2 a § andra stycket lämnats skall,
om fängelse döms ut, detta beaktas när straffets längd bestäms.

En villkorlig dom får undanröjas enligt 1 § 3 endast om fråga
därom uppkommer i mål där den dömde häktats eller fått del av
åtal inom ett år från prövotidens utgång. Lag (1998:604).

6 § Är den tidigare påföljden skyddstillsyn, får rätten vid
tillämpning av 1 § 1, om den nya brottslighetens straffvärde
eller art eller den tilltalades tidigare brottslighet kräver
det, även döma till dagsböter, högst tvåhundra, oavsett om
böter är föreskrivet för brottet eller inte.

Om det behövs för att rätten skall kunna tillämpa 1 § 1 i
stället för att undanröja skyddstillsynen med stöd av 1 § 3 och
döma till fängelse, får rätten, om det finns sådana särskilda
skäl som anges i 30 kap. 9 § andra stycket 4, besluta att
skyddstillsynen skall förenas med en föreskrift om
samhällstjänst. Meddelas en sådan föreskrift skall rätten
tillämpa 28 kap. 2 a § andra stycket.
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Är fängelse föreskrivet för det nya brottet och kan, med hänsyn
till omständigheter som i 30 kap. 11 § sägs, 1 § 1 inte
tillämpas utan att sådant förordnande förenas med
frihetsberövande, får rätten i stället för att döma till böter
enligt första stycket döma till fängelse enligt 28 kap. 3 §.

Tillämpas 1 § 1 eller 2 får rätten besluta åtgärd som avses i
28 kap. 9 § eller förlänga prövotiden till högst fem år. Har
den dömde åtagit sig att följa en sådan behandlingsplan som
avses i 30 kap. 9 § andra stycket 3, tillämpas bestämmelserna i
28 kap. 6 a §.

Döms den tilltalade med tillämpning av 1 § 3 till fängelse,
skall, när straffets längd bestäms, skälig hänsyn tas till vad
han har undergått till följd av domen på skyddstillsyn och till
vad han har avtjänat av fängelse som dömts ut enligt första
stycket eller 28 kap. 3 § liksom till böter som dömts ut enligt
första stycket eller 28 kap. 2 §. I fall som här avses får
fängelse dömas ut på kortare tid än vad som är föreskrivet för
brottet. Har en uppgift som avses i 28 kap. 2 a § andra stycket
eller 6 a § första stycket lämnats i domen skall, om fängelse
döms ut, detta beaktas, när straffets längd bestäms.

Fängelse enligt tredje stycket får inte dömas ut och beslut om
föreskrift enligt andra stycket, beslut enligt fjärde stycket
eller beslut om undanröjande av skyddstillsyn får inte
meddelas, i annat fall än när fråga därom uppkommer i mål vari
den dömde häktats eller fått del av åtal före prövotidens
utgång. Lag (1998:604).

7 § Är den tidigare påföljden sluten ungdomsvård får
förordnande enligt 1 § 1 meddelas endast om det är uppenbart,
att det nya brottet i jämförelse med det förra är med hänsyn
till påföljden utan nämnvärd betydelse, eller det annars finns
särskilda skäl för det.

Döms med tillämpning av 1 § 2 till påföljd för brott som
begåtts innan den tidigare domen börjat verkställas, skall vid
påföljdens bestämmande iakttas att påföljderna tillsammans inte
överstiger vad som skulle ha dömts ut för båda brotten. Rätten
får därvid döma till lindrigare straff än vad som är
föreskrivet för brottet.

Döms den tilltalade med tillämpning av 1 § 3 till fängelse,
skall, när straffets längd bestäms, skälig hänsyn tas till vad
han har undergått till följd av domen på sluten ungdomsvård.
Beslut om undanröjande av sluten ungdomsvård får ske endast om
dom meddelas innan den fastställda verkställighetstiden har
löpt ut. Lag (1998:604).

8 § Har den som dömts till ungdomstjänst begått annat brott
innan påföljden börjat verkställas, skall rätten, om påföljden
även för detta brott bestäms till ungdomstjänst, vid
bestämmande av antalet timmar ungdomstjänst, så långt möjligt,
iaktta att detta antal tillsammans med det antal timmar som
tidigare dömts ut inte överstiger det antal timmar som skulle
ha bestämts som gemensam påföljd för brotten. Lag (2006:891).

9 § Har upphört att gälla enligt lag (1981:211).

10 § Har med tillämpning av 1 § 1 genom lagakraftvunnen dom
förordnats, att fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller
sluten ungdomsvård som dömts ut i tidigare mål skall avse
ytterligare brott, och ändras den tidigare påföljden av högre
rätt genom dom som vinner laga kraft, skall frågan om påföljd
för sagda brott efter anmälan av åklagare på nytt prövas av
domstol. Detsamma skall gälla, när påföljd bestämts med
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tillämpning av 3 § andra stycket eller 7 § andra stycket och
den tidigare påföljden ändras.

Visar det sig, när en dom på fängelse på viss tid eller på
sluten ungdomsvård skall verkställas, att den dömde begått
brottet innan en påföljd som han dömts till för något annat
brott börjat verkställas, och framgår det inte av domarna att
den andra påföljden har beaktats, skall, sedan domarna vunnit
laga kraft, domstol efter anmälan av åklagare med tillämpning
av 3 § andra stycket eller 7 § andra stycket bestämma vad den
dömde skall undergå till följd av den dom som sist skall
verkställas. Lag (1998:604).

11 § Förekommer till verkställighet på en gång dom på fängelse
på livstid och dom på böter, förvandlingsstraff för böter,
fängelse på viss tid, villkorlig dom, skyddstillsyn,
ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård, skall livstidsstraffet
träda i stället för den andra påföljden.

Förekommer till verkställighet på en gång en dom på fängelse på
viss tid i minst två år eller sluten ungdomsvård i minst två år
och en dom på böter eller förvandlingsstraff för böter som har
meddelats innan de förstnämnda påföljderna har börjat
verkställas, skall fängelsestraffet eller utdömd sluten
ungdomsvård träda i stället för den andra påföljden.
Lag (2006:891).

12 § Har upphört att gälla enligt lag (1979:680).

13 § Har upphört att gälla enligt lag (1981:211).

14 § Har upphört att gälla enligt lag (1975:667).

15 § Har upphört att gälla enligt lag (1975:667).

16 § Har upphört att gälla enligt lag (1975:667).

17 § Har upphört att gälla enligt lag (1975:667).

18 § Uppkommer fråga om överlämnande eller utlämning till
Sverige för verkställighet av dom, varigenom någon dömts till
fängelse som gemensam påföljd för två eller flera brott, och
kan överlämnande eller utlämning enligt den främmande statens
lagstiftning ej ske för alla brotten, skall domstol, efter
anmälan av åklagare, undanröja den gemensamt ådömda påföljden
och döma till påföljd för den brottslighet, för vilken
överlämnande eller utlämning kan äga rum.

Vad som föreskrives i första stycket skall även gälla, då fråga
uppkommer om att svensk brottmålsdom, som avser två eller flera
brott, skall verkställas utomlands i enlighet med lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom eller lagen (1978:801) om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet, och hinder mot
verkställighet föreligger enligt den främmande statens
lagstiftning såvitt avser något eller några av brotten.
Lag (2003:1157).

35 kap. Om bortfallande av påföljd

1 § Påföljd må ej ådömas, med mindre den misstänkte häktats eller
erhållit del av åtal för brottet inom

1. två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,
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2. fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,

3. tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,

4. femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,

5. tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet.

Innefattar en handling flera brott, må utan hinder av vad nu sagts påföljd
ådömas för alla brotten, så länge påföljd kan ådömas för något av dem.

2 § har upphört att gälla enligt lag (1975:667).

3 § Frigives häktad utan att hava erhållit del av åtal eller avvisas eller
avskrives mål mot någon sedan han fått del av åtal, skall i fråga om
möjligheten att ådöma påföljd så anses som hade häktningen eller delgivningen
ej skett.

4 § De i 1 § bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet
begicks. Förutsätts för ådömande av påföljd att viss verkan av
handlingen inträtt, skall tiden räknas från den dag då sådan
verkan inträdde.

Vid brott som avses i 6 kap. 4-–6 §§ och 8 § tredje stycket
eller försök till sådana brott skall de i 1 § bestämda tiderna
räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt
arton år. Detsamma skall gälla vid brott som avses i 6 kap. 1-–3
och 12 §§ eller försök till sådana brott om brottet begåtts mot
en person som inte fyllt arton år.

Om vid bokföringsbrott, som ej är ringa, den bokföringsskyldige
inom fem år från brottet har försatts i konkurs, fått eller
erbjudit ackord eller inställt sina betalningar, skall tiden
räknas från den dag då detta skedde. Om den bokföringsskyldige
inom fem år från brottet blivit föremål för skatte- eller
taxeringsrevision, skall tiden räknas från den dag då
revisionen beslutades. Lag (2005:90).

5 § Har upphört att gälla genom lag (1971:964).

6 § I intet fall må påföljd ådömas sedan från dag som i 4 § sägs har
förflutit

1. fem år, om å brottet ej kan följa svårare straff än böter och tid för
ådömande av påföljd för brottet bestämmes enligt 1 § 1,

2. femton år, om i annat fall än i 1 sägs å brottet ej kan följa fängelse
över två år,

3. trettio år i övriga fall. Lag (1971:964).

7 § Ådömda böter bortfaller när fem år förflutit från det domen vann laga
kraft. Detta gäller inte om vid utgången av den angivna tiden den dömde har
delgivits en ansökan om böternas förvandling och denna ansökan inte har
prövats slutligt. Föranleder ej ansökningen att böterna förvandlas, bortfaller
de när rättens slutliga beslut i målet vinner laga kraft. Om bortfallande av
ålagt förvandlingsstraff föreskrivs särskilt.

Dör den dömde, bortfaller ådömda böter. Har under den dömdes livstid domen
vunnit laga kraft och lös egendom tagits i mät eller satts i allmänt förvar,
för betalning av böterna, skall dock böterna betalas av den egendomen.

Vad nu sagts om böter gäller även utdömt vite. Lag (1983:351).

8 § Ådömt fängelse bortfaller, om domen ej börjat verkställas innan tid
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som nedan sägs förflutit från det domen vann laga kraft:

1. fem år, om fängelse ej över ett år ådömts,

2. tio år, om fängelse på längre tid än ett år men icke över fyra år ådömts,

3. femton år, om fängelse på längre tid än fyra år men icke över åtta år
ådömts,

4. tjugo år, om fängelse på viss tid över åtta år ådömts,

5. trettio år, om fängelse på livstid ådömts. Lag (1971:964).

9 § Avbrytes verkställighet av fängelse som ådömts på viss tid, skall vad i
8 § sägs äga motsvarande tillämpning i fråga om den fortsatta verkställigheten;
och skall därvid tiden beräknas med hänsyn till vad som återstår av det ådömda
straffet. Tiden skall räknas från den dag avbrottet skedde eller, när villkor-
lig frigivning ägt rum men förklarats förverkad, från den dag beslutet därom
vann laga kraft.

10 § Sluten ungdomsvård bortfaller, om domen inte börjat
verkställas innan fem år förflutit från det att domen vann laga
kraft.

Avbryts verkställigheten av dom på sluten ungdomsvård skall vad
som sägs i första stycket tillämpas på motsvarande sätt i fråga
om den fortsatta verkställigheten. Tiden skall räknas från
dagen för avbrottet. Lag (1998:604).

11 § Ungdomstjänst bortfaller, om verkställighet inte påbörjats
innan fem år förflutit från det att domen vann laga kraft.

Avbryts verkställigheten av ungdomstjänsten skall vad som sägs
i första stycket tillämpas på motsvarande sätt i fråga om den
fortsatta verkställigheten. Tiden skall räknas från dagen för
avbrottet. Lag (2006:891).

36 kap. Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild
rättsverkan av brott

Om förverkande

1 § Utbyte av brott enligt denna balk skall förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller
vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband
med ett brott, om mottagandet utgör brott enligt denna balk; i
stället för det mottagna får dess värde förklaras förverkat.

Om inte annat är särskilt föreskrivet, skall bestämmelserna i
första stycket också tillämpas i fråga om utbyte av brott och
ersättning för kostnader i samband med brott enligt annan lag
eller författning, om det för brottet är föreskrivet fängelse i
mer än ett år. Lag (2005:283).

1 a § Vid bedömningen av om det är uppenbart oskäligt att
förklara utbyte av brott förverkat skall bland andra
omständigheter beaktas om det finns anledning att anta att
skadeståndsskyldighet i anledning av brottet kommer att åläggas
eller annars bli fullgjord.

Som utbyte av brott anses vid förverkande även egendom som har
trätt i stället för utbyte, avkastning av utbyte samt
avkastning av det som trätt i stället för utbyte.
Lag (2005:283).

2 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt
denna balk får förklaras förverkad, om det behövs för att
förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.
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Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som
hjälpmedel vid brott enligt denna balk, om brottet har
fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart
försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling.

Vad som har sagts i första stycket gäller även egendom som
frambragts genom brott enligt denna balk, egendom vars
användande utgör sådant brott samt egendom som någon annars
tagit befattning med på ett sätt som utgör sådant brott.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Om inte annat är särskilt föreskrivet, skall bestämmelserna i
första och tredje styckena också tillämpas i fråga om egendom
som använts eller varit avsedd att användas som hjälpmedel vid
brott enligt annan lag eller författning, om det för brottet är
föreskrivet fängelse i mer än ett år. Lag (2005:283).

3 § Förverkande får även i annat fall än som avses i 2 § beslutas i
fråga om föremål

1. som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i
övrigt kan befaras komma till brottslig användning,

2. som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa och
som har påträffats under omständigheter som gav anledning att befara att de
skulle komma till sådan användning, eller

3. som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada
på egendom och som har påträffats under omständigheter som gav uppenbar
anledning att befara att de skulle komma till sådan användning. Lag (1989:136).

4 § Har det till följd av ett brott som är begånget i utövningen av
näringsverksamhet uppkommit ekonomiska fördelar för näringsidkaren, skall
värdet därav förklaras förverkat även när det inte följer av 1 eller 2 §
eller annars är särskilt föreskrivet.

Vad som har sagts i första stycket gäller ej, om förverkande är oskäligt. Vid
 bedömningen av om så är förhållandet skall bland andra omständigheter beaktas
om det finns anledning att anta att annan betalningsskyldighet som svarar mot
de ekonomiska fördelarna av brottet kommer att åläggas näringsidkaren eller
annars fullgöras av denne.

Kan bevisning om vad som skall förklaras förverkat inte alls eller endast med
 svårighet föras, får värdet uppskattas till ett belopp som är skäligt med
hänsyn till omständigheterna. Lag (1986:1007).

5 § Förverkande till följd av brott av egendom eller dess värde
får, om ej annat har föreskrivits, ske hos

a) gärningsmannen eller annan som medverkat till brottet,

b) den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande
var,

c) den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare
som avses i 4 §,

d) den som efter brottet förvärvat egendomen genom bodelning
eller på grund av arv eller testamente eller genom gåva eller
som efter brottet förvärvat egendomen på annat sätt och därvid
haft vetskap om eller skälig anledning till antagande om
egendomens samband med brottet.

Tillhörde egendomen vid brottet inte någon av dem som anges i
första stycket a-–c, får den inte förklaras förverkad. Egendom
som enligt 1 a § skall anses som utbyte får dock förklaras
förverkad om den egendom, som den förverkade egendomen trätt i
stället för, vid brottet tillhörde någon av dem som anges i
första stycket a-–c.
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Särskild rätt till egendom som förklarats förverkad består, om
ej även den särskilda rätten förklaras förverkad.

Sådan rätt som har vunnits genom utmätning eller
betalningssäkring upphör, om egendomen förklaras förverkad,
såvida ej av särskild anledning förordnas att rätten skall
bestå. Lag (2005:283).

6 § I stället för förverkande äger rätten föreskriva åtgärd till förebyggande
 av missbruk. Lag (1986:118)

Om företagsbot

7 § För brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet
skall, på yrkande av allmän åklagare, näringsidkaren åläggas
företagsbot, om det för brottet är föreskrivet strängare straff
än penningböter och

1. näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas
för att förebygga brottsligheten, eller

2. brottet har begåtts av

a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att
företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på
näringsidkarens vägnar, eller

b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn
eller kontroll i verksamheten.

Första stycket gäller inte, om brottsligheten varit riktad mot
näringsidkaren. Lag (2006:283).

8 § Företagsbot skall fastställas till lägst fem tusen kronor
och högst tio miljoner kronor. Lag (2006:283).

9 § När storleken av företagsbot bestäms, skall, med beaktande
av straffskalan för brottet, särskild hänsyn tas till den skada
eller fara som brottsligheten inneburit samt till
brottslighetens omfattning och förhållande till
näringsverksamheten.

Skälig hänsyn skall också tas till om näringsidkaren tidigare
ålagts att betala företagsbot. Lag (2006:283).

10 § Företagsbot får sättas lägre än vad som borde ha skett med
tillämpning av 9 §,

1. om brottet medför annan betalningsskyldighet eller särskild
rättsverkan för näringsidkaren och den samlade reaktionen på
brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng,

2. om näringsidkaren efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa
eller begränsa de skadliga verkningarna av brottet,

3. om näringsidkaren frivilligt angett brottet, eller

4. om det annars finns särskilda skäl för jämkning.

Om det är särskilt påkallat med hänsyn till något förhållande
som avses i första stycket får företagsbot efterges.
Lag (2006:283).

10 a § Om ett brott som kan föranleda talan om företagsbot

1. har begåtts av oaktsamhet, och
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2. inte kan antas föranleda annan påföljd än böter

får brottet åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från
allmän synpunkt. Lag (2006:283).

Gemensamma bestämmelser

11 § Vad i lag eller författning är föreskrivet om särskild rättsverkan
av att någon dömes till straff skall gälla även då annan påföljd som
omförmäles i 1 kap. 3 § ådömes.

Vid tillämpningen av första stycket skall villkorlig dom och skyddstillsyn
samt, om ej i domen annorlunda förordnas, överlämnande till särskild vård
anses lika med fängelse. Därvid skall, om så förordnas, skyddstillsyn och
överlämnande till särskild vård anses motsvara fängelse i minst sex månader.
Lag (1986:118).

12 § Förutsättes för förverkande av egendom eller annan särskild rättsverkan,
 som kan följa å brott, att någon dömts till påföljd, må rätten, om påföljd
för brottet eftergives, i den mån omständigheterna föranleda därtill förordna,
att sådan rättsverkan skall inträda. Lag (1986:118).

13 § Har brott begåtts av någon som inte fyllt femton år eller som handlat
under påverkan av en allvarlig psykisk störning får rätten besluta om för-
verkande av egendom eller om annan särskild rättsverkan, som kan följa på
brottet, endast om och i den mån det med hänsyn till hans psykiska tillstånd,
gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.
Lag (1991:1138).

14 § Kan på grund av den brottsliges död eller av annan orsak påföljd ej
längre ådömas, får egendom förklaras förverkad eller företagsbot åläggas
på grund av brottet eller åtgärd föreskrivas till förebyggande av missbruk,
endast om stämning i mål därom delgivits inom fem år från det brottet begicks.
Talan får i sådant fall väckas av åklagare endast om det är påkallat ur allmän
synpunkt.

I fall som nu sagts skall vad i 35 kap. 3 § stadgas äga motsvarande
tillämpning. Lag (1986:118).

15 § Beslut om förverkande eller om åtgärd till förebyggande av missbruk
eller om företagsbot förfaller, i den mån verkställighet ej skett inom
tio år från det beslutet vann laga kraft. Lag (1986:118).

16 § Är i lag eller författning föreskrivet att förklaring skall meddelas
om förverkande eller annan sådan särskild rättsverkan av brott, må detta
likväl underlåtas, om denna rättsverkan är uppenbart oskälig. Lag (1986:1007).

17 § Förverkad egendom och företagsbot tillfaller staten, om ej
annat är föreskrivet.

Har utbyte av brott som svarar mot

1. skada för enskild eller

2. medel som en enskild är berättigad att få tillbaka

förklarats förverkat hos någon, svarar staten i dennes ställe
för ersättning åt den skadelidande eller ersättningsberättigade
intill värdet av vad som har tillfallit staten på grund av
beslutet om förverkande. Vid verkställighet av detta beslut har
den hos vilken förverkandet skett rätt att räkna av vad han
eller hon visar sig ha utgett som ersättning till den
skadelidande eller ersättningsberättigade. Lag (2005:283).

37 kap. Om nämnderna
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1 § Regeringen bestämmer om landets indelning i verksamhetsområden för
övervakningsnämnderna.

En övervakningsnämnd består av ordförande, vice ordförande och tre andra
ledamöter, om inte regeringen förordnar att en viss nämnd skall ha flera
ledamöter. Nämnden är beslutför med ordförande och två ledamöter. I
brådskande fall och i ärenden av mindre vikt får ordföranden ensam besluta
på nämndens vägnar. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde
med nämnden.

Regeringen äger förordna att övervakningsnämnd skall arbeta å avdelningar.
Om sådan avdelning skall i tillämpliga delar gälla vad om nämnd är stadgat.
Lag (1983:240).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
förordnar ordförande och vice ordförande i
övervakningsnämnderna. Vice ordföranden tjänstgör vid förfall
för ordföranden i dennes ställe. Vid förfall för både
ordföranden och vice ordföranden förordnas tillfällig ersättare
av Kriminalvården. Ordföranden, vice ordföranden och tillfällig
ersättare skall vara lagfarna och ha erfarenhet av tjänstgöring
som domare.

Övriga ledamöter utses genom val. För dessa väljs lika många
ersättare. Val förrättas av kommunfullmäktige, om
övervakningsnämndens verksamhetsområde omfattar endast en
kommun, och annars av landstingsfullmäktige. Om det inom
nämndens verksamhetsområde även finns en kommun som ej ingår i
ett landsting, förrättas valet av landstingsfullmäktige och
kommunfullmäktige med den fördelning dem emellan som
länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. Ingår flera län
eller delar av län i övervakningsnämnds verksamhetsområde,
fastställer regeringen efter samma grunder antalet ledamöter
och ersättare för varje län eller del av län.

Landstingsfullmäktiges och kommunfullmäktiges val av ledamöter
eller ersättare skall vara proportionellt, om det begärs av
minst så många ledamöter i landstingsfullmäktige eller
kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om
antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som
valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den
avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt. Om ersättarna inte väljs
proportionellt, skall vid valet även den ordning bestämmas, i
vilken de skall kallas till tjänstgöring.

Ledamot och annan än tillfällig ersättare utses för fyra år. Om
en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår före
tidens utgång, inträder en ersättare enligt den ordning mellan
ersättarna som har bestämts vid valet. Avgår en ledamot eller
ersättare som inte har utsetts vid proportionellt val, utses en
ny ledamot eller ersättare för återstoden av tiden. Tillfällig
ersättare förordnas för högst sex månader.

Då ledamot eller ersättare skall utses skall
övervakningsnämnden göra anmälan därom till den som skall utse
honom. Lag (2005:967).

3 § Valbar till ledamot eller ersättare i övervakningsnämnd är den som har
rösträtt vid val av kommunfullmäktige, som är folkbokförd inom nämndens verk-
samhetsområde och som inte fyllt eller under mandatperioden fyller sjuttio år.
Den som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte väljas till
ledamot eller ersättare. Inte heller får lagfaren domare, åklagare, polisman,
kriminalvårdstjänsteman eller advokat eller den som eljest har till yrke att
föra andras talan inför rätta väljas till ledamot eller ersättare. Över-
vakningsnämden prövar självmant den valdes behörighet.

Upphör en ledamot att vara valbar, är uppdraget förfallet. Lag (1991:510).
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4 § Kriminalvårdsnämnden skall bestå av en ledamot som är eller varit
innehavare av domarämbete och som skall vara ordförande i nämnden samt
ytterligare fyra ledamöter. Ersättare utses till det antal regeringen
bestämmer. Regeringen utser ordförande, övriga ledamöter och ersättare.
Vid förfall för ordföranden tjänstgör i hans ställe en av regeringen
därtill utsedd ledamot eller en ersättare som kunnat förordnas till
ordförande.

Ordföranden får i brådskande fall och i ärenden av mindre vikt ensam
besluta på nämndens vägnar. Sådana beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

Ordförande, övriga ledamöter och ersättare utses för fem år. Avgår
ledamöter eller ersättare före tidens utgång, utses ny ledamot eller
ersättare för återstående tid. Lag (1983:240).

5 § Ledamot och ersättare i övervakningsnämnd och kriminalvårdsnämnden skall
ha avlagt domared. Mot ledamot och ersättare skall gälla samma jäv som i fråga
om domare; dock skall vad i 4 kap. 13 § 7 rättegångsbalken sägs icke äga
tillämpning i fråga om ledamot och ersättare i övervakningsnämnd.

I fråga om beslut av nämnd som i första stycket sägs skall vad angående
omröstning i brottmål i överrätt är stadgat i tillämpliga delar lända
till efterrättelse. Lag (1981:211).

6 § Begär den dömde att bliva muntligen hörd i ärende, som handlägges av
övervakningsnämnd, skall tillfälle därtill beredas honom.

I ärende hos kriminalvårdsnämnden bör, om det kan antagas vara till gagn
och lämpligen kan ske, tillfälle beredas den dömde att bliva muntligen
hörd. Lag (1981:211).

7 § Den som har dömts till fängelse får begära prövning av
Kriminalvårdens beslut enligt 26 kap. 11 §, 12 § andra meningen
eller 13 § andra meningen hos den övervakningsnämnd inom vars
verksamhetsområde det frivårdskontor där den övervakade är
inskriven är beläget. Nämnden får också självmant ta upp ett
sådant beslut till omprövning eller själv meddela ett sådant
beslut. Kriminalvården kan överlämna ett ärende enligt nämnda
bestämmelser till nämnden för avgörande.

Om den som har dömts till fängelse inte är nöjd med ett beslut
av en övervakningsnämnd enligt 26 kap. 11, 15, 18, 19 eller
22 §, får han hos Kriminalvårdsnämnden begära prövning av
beslutet. Lag (2005:967).

8 § /Upphör att gälla U:2008-11-01/
Bestämmelserna i 7 § första stycket tillämpas på
motsvarande sätt beträffande den som har dömts till
skyddstillsyn.

Den som har dömts till skyddstillsyn får hos hovrätten
överklaga ett beslut av övervakningsnämnd i frågor som avses i
26 kap. 15 § eller 28 kap. 5 a § andra stycket, 7 eller 11 §.
Skrivelsen skall ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden
räknas från den dag då klaganden fick del av beslutet. I
hovrätten tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om
överklagande av tingsrätts beslut. Lag (2005:45).

8 § /Träder i kraft I:2008-11-01/
Bestämmelserna i 7 § första stycket tillämpas på
motsvarande sätt beträffande den som har dömts till
skyddstillsyn.
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Den som har dömts till skyddstillsyn får hos hovrätten
överklaga ett beslut av övervakningsnämnden i frågor som avses
i 26 kap. 15 § eller 28 kap. 5 a § andra stycket, 7 eller 11 §.
Överklagandet skall ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden
räknas från den dag då klaganden fick del av beslutet. I
hovrätten tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om
överklagande av tingsrätts beslut. Prövningstillstånd krävs
dock inte för att hovrätten skall pröva övervakningsnämndens
beslut. Lag (2005:688).

9 § I ärende angående förverkande av villkorligt medgiven frihet
enligt 26 kap. skall offentligt biträde förordnas för den som
åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.
Lag (1996:1623).

10 § Kriminalvårdens och övervakningsnämndens beslut som avses
i 7 och 8 §§ gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.
Lag (2005:967).

11 § Talan må ej föras mot beslut som enligt denna balk meddelas av
övervakningsnämnd i andra fall än i 7 och 8 §§ sagts, av hovrätt enligt
8 § eller av kriminalvårdsnämnden. Lag (1981:211).

38 kap. Rättegångsbestämmelser m.m.

1 § Den som har dömts till villkorlig dom får före
överklagandetidens utgång lämna förklaring, att han är nöjd med
domen när det gäller den utdömda påföljden. En sådan förklaring
skall avse även böter, som ådömts med stöd av 27 kap. 2 §.
Förklaringen avges i den ordning regeringen föreskriver.

En förklaring som lämnats i föreskriven ordning får inte tas
tillbaka. Har den dömde överklagat domen, skall hans talan när
det gäller påföljden för brottet anses återkallad genom
förklaringen.

Angående nöjdförklaring i fråga om dom på fängelse och dom på
sluten ungdomsvård är särskilt stadgat. Lag (1998:604).

2 § Har domstol överlämnat någon till vård med stöd av 31 kap.
2 §, får efter ansökan av åklagare den rätt som först dömt i
målet undanröja förordnandet om överlämnande till vård och döma
till annan påföljd för brottet om den vård som socialnämnden i
yttrande till domstolen har förklarat sig ämna föranstalta om
visar sig inte kunna anordnas. Lag (2006:891).

2 a § Har vid straffmätning eller val av påföljd enligt vad
som framgår av domen särskilt beaktats huruvida den tilltalade
till följd av brottet kan komma att drabbas av avskedande eller
uppsägning från arbetsanställning och har det antagande som i
detta hänseende legat till grund för domen visat sig felaktigt,
får den rätt som först dömt i målet efter ansökan av åklagaren
eller den dömde undanröja den ådömda påföljden och döma till ny
påföljd för brottet. Detta gäller dock endast om den tidigare
ådömda påföljden inte har till fullo verkställts. Görs en sådan
ansökan, får rätten förordna att den tidigare ådömda påföljden
tills vidare inte får verkställas.

Är den tidigare påföljden villkorlig dom eller skyddstillsyn
och bestäms den nya påföljden till fängelse, skall vid
straffets bestämmande skälig hänsyn tas till vad den dömde
undergått till följd av den villkorliga domen eller domen på
skyddstillsyn. Härvid får dömas till fängelse på kortare tid än
vad som är föreskrivet för brottet. Undanröjs fängelse eller
sluten ungdomsvård och dömer rätten till ny påföljd av nu
angivet slag, skall den tid under vilken den tidigare påföljden
verkställts anses som verkställighet av den nya påföljden.
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Rätten skall i beslutet ange den redan verkställda tiden.
Lag (1998:604).

3 § Fråga om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § tredje stycket, 5 §
tredje stycket eller 6 § tas upp av den rätt som först avgjort
det mål där villkorlig dom meddelats. Fråga om åtgärd enligt 32
kap. 4 § tas upp av den rätt som först avgjort det mål där
ungdomsvård eller ungdomstjänst dömts ut.

Talan enligt 28 kap. 8 § väcks vid den tingsrätt, inom vars
område den övervakningsnämnd som har gjort framställning i
ärendet är verksam, eller vid den rätt som först avgjort det
mål där skyddstillsyn dömts ut.

Mål som avses i denna paragraf får också tas upp av en domstol,
där brottmål mot den dömde är anhängigt, eller av rätten i den
ort, där den dömde mera varaktigt uppehåller sig, om rätten med
hänsyn till utredningen samt kostnader och andra omständigheter
finner det lämpligt. Lag (2006:891).

4 § Anmälan jämlikt 34 kap. 10 § göres hos första domstol i något av
målen.

Anmälan jämlikt 34 kap. 18 § göres hos den rätt som först dömt i målet.
Lag (1981:211).

5 § Talan som avses i 27 kap. 6 § eller 28 kap. 8 § skall anses
anhängiggjord, då ansökan om målets upptagande delgavs den dömde.
Lag (1981:211).

6 § Nämndemän skall delta när en tingsrätt avgör en fråga, som
avses i 2 eller 2 a § eller i 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 §, 32 kap.
4 § eller 34 kap. 10 § andra stycket eller 18 §. Detsamma skall
gälla i fråga om undanröjande av påföljd enligt 34 kap. 1 § 3,
förverkande av villkorligt medgiven frihet eller annan åtgärd
enligt 34 kap. 4 § samt åtgärd enligt 34 kap. 5 § tredje
stycket eller 34 kap. 6 § andra stycket.

Vid avgörande av en fråga som avses i 27 kap. 2 a § tredje
stycket eller 5 § tredje stycket eller 28 kap. 11 § första och
andra styckena, är en tingsrätt domför med en lagfaren domare.
Lag (2006:891).

7 § Har upphört att gälla enligt lag (1981:211).

8 § I mål om åtgärd enligt 2 eller 2 a § eller 27 kap. 2 a §
tredje stycket, 5 § tredje stycket eller 6 §, 28 kap. 9 §, 32
kap. 4 § eller 34 kap. 10 § andra stycket skall tingsrätten ge
den dömde tillfälle att yttra sig. Begär denne att bli hörd
muntligen, skall han eller hon ges tillfälle till det. I mål om
åtgärd enligt 34 kap. 18 § skall den dömde ges tillfälle att
yttra sig, om det är möjligt. Rättens avgörande av saken sker
genom beslut.

En åtgärd enligt 28 kap. 11 § första och andra styckena får
beslutas utan att den dömde ges tillfälle att yttra sig.
Lag (2006:891).

9 § Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § tredje
stycket eller 5 § tredje stycket, 28 kap. 11 § första och andra
styckena eller 34 kap. 10 § andra stycket eller 18 § gäller
omedelbart, om inte något annat förordnas. Detsamma gäller
avgöranden enligt 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 § eller 34 kap. 4, 5
eller 6 § angående föreskrifter, övervakning eller prövotid.
Lag (2006:891).
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10 § Varning som beslutats av domstol eller övervakningsnämnd skall utan
dröjsmål meddelas den dömde personligen. Kan varningen ej med  delas i samband
med beslutet, må det överlämnas åt annan domstol eller övervakningsnämnd att
meddela den.

11 § har upphört att gälla genom lag (1973:918).

12 § Polismyndigheten skall lämna domstolar,
övervakningsnämnder, Kriminalvårdsnämnden och Kriminalvården
handräckning för den dömdes inställelse i mål eller ärende
enligt denna balk eller för hans omhändertagande enligt 26 kap.
22 § eller 28 kap. 6 b § eller 11 §. Lag (2005:967).

13 § Kriminalvårdens beslut enligt denna balk kan inte
överklagas annat än i de fall det är särskilt föreskrivet.
Lag (2005:967).

14 § Kriminalvårdens beslut om uppskjuten villkorlig frigivning
enligt 26 kap. 6 och 7 §§ samt om avvisning enligt 38 kap. 17 §
andra meningen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2006:431).

15 § Beslut som avses i 14 § får inte överklagas innan beslutet
har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får
begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller
henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har
omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras
till den enskildes nackdel. Lag (2005:967).

16 § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha
kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då
den enskilde fick del av beslutet. I begäran om omprövning
skall den enskilde ange vilket beslut som avses och vilken
ändring i beslutet som han eller hon begär. Lag (2005:967).

17 § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om
omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit
in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att
myndigheten lämnat den enskilde felaktig underrättelse om hur
man begär omprövning. Lag (2005:967).

18 § Beslut som avses i 14 § överklagas till den länsrätt inom
vars domkrets den kriminalvårdsanstalt är belägen där den
enskilde var inskriven när det första beslutet i ärendet
fattades. Lag (2005:967).

19 § Mål om uppskjuten villkorlig frigivning enligt 26 kap. 6
och 7 §§ skall handläggas skyndsamt av domstolen.
Lag (2006:431).

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om ersättning från staten för skador
som har orsakats av den dömde vid sådant oavlönat arbete som
avses i 27 kap. 2 a § första stycket, 28 kap. 2 a § första
stycket samt 32 kap. 2 § eller 3 § första stycket 1.
Lag (2006:892).
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Övergångsbestämmelser

1975:667

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Lagen (1948:491) om ämbetsansvar för vigselförrättare i vissa fall skall
samtidigt upphöra att gälla.

Till suspension och avsättning får ej dömas efter ikraftträdandet. Är fråga
om gärning, som har begåtts före ikraftträdandet och som är straffbelagd enligt
såväl äldre bestämmelse i 20 kap. 1, 2, 3 eller 4 § som motsvarande bestämmelse
i dess nya lydelse, dömes till det straff för gärningen som föreskrives i den
nya bestämmelsen. Den äldre bestämmelsen skall dock tillämpas, om den leder
till lindrigare allmänt straff. I övrigt skall 5 § första och andra styckena
lagen (1964:163) om införande av brottsbalken äga motsvarande tillämpning.

Finns i författning som gäller när denna lag träder i kraft föreskrift om
tystnadsplikt utan att straffansvar är föreskrivet för åsidosättande därav,
äger 20 kap. 3 § i dess nya lydelse ej tillämpning.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift, som
har ersatts genom ny bestämmelse, skall hänvisningen i stället avse den
nya bestämmelsen.

Har i författning, som tillkommit genom beslut av Kungl. Maj:t ensam,
meddelats särskild föreskrift om straff eller åtal för åsidosättande
av förbud att yppa eller utnyttja vad någon har erfarit i allmän tjänst
eller under utövande av tjänsteplikt, får föreskriften upphävas eller
ändras av regeringen, om upphävandet eller ändringen innebär att 20 kap.
3 § och 5 § tredje stycket i den nya lydelsen blir tillämpliga.
Lag (1985:740).

1984:275

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. För dem som efter lagens
ikraftträdande alltjämt är krigsplacerade för tjänstgöring inom
tjänstegrenen ordnings- och bevakningstjänst gäller äldre bestämmelser
fortfarande.

1986:118

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Bestämmelserna i 7--10 §§
gäller inte i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

1986:645

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

I fråga om disciplinstraff som har ålagts före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

När någon före ikraftträdandet har varit tagen i förvarsarrest,
tillämpas 33 kap. 5 § första stycket i dess äldre lydelse.

1986:1007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om brott som har
begåtts före ikraftträdandet gäller 36 kap. 1 och 17 §§ i deras äldre
lydelse.

1988:942.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Bestämmelsen i 38 kap. 2 a § gäller även i fråga om gärning som har
begåtts före ikraftträdandet. Har påföljd ådömts dessförinnan får dock
undanröjande endast ske i fall då antagande att den dömde till följd av
brottet inte kommer att drabbas av avskedande eller uppsägning visat sig
felaktigt.

1991:240

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Är i äldre bestämmelser för böter utsatt ett visst högsta belopp som
inte överstiger ettusen kronor skall böter dömas ut i penningböter till
högst det utsatta beloppet. I fråga om brott för vilket det i en
bestämmelse som har trätt i kraft före den 1 januari 1965 har utsatts
ett högsta belopp för böter som överstiger femhundra kronor skall dock
straffet dömas ut i dagsböter eller, om brottet förskyller lägre straff
än trettio dagsböter, i penningböter.

3. Äldre bestämmelser om böter som skall tillfalla annan än staten,
skall fortfarande tillämpas. Detsamma skall gälla beträffande äldre
bestämmelser om viten, som blivit någon i särskilt fall förelagda av
domstol eller annan myndighet och som skall tillfalla annan än staten.

1991:679

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. I fråga om gärningar som
begåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1991:1138

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Beträffande en gärning som har begåtts före ikraftträdandet
gäller 30 kap. 6 § och 36 kap. 13 § i deras äldre lydelser.

3. I mål, som avgörs efter ikraftträdandet men i vilket utlåtande
över rättspsykiatrisk undersökning eller utlåtande av socialstyrelsen
enligt 3 § andra stycket lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk
undersökning i brottmål har avgetts före denna tidpunkt, skall 31 kap.
3 § i dess äldre lydelse tillämpas.

4. Förordnande enligt 31 kap. 4 § om överlämnande till öppen psykiatrisk
vård som har meddelats före ikraftträdandet skall verkställas även om
verkställigheten inte har påbörjats före den tidpunkten. Efter ikraft-
trädandet får sådant förordnande inte meddelas.

1993:201

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. Bestämmelserna i 26 kap. 6--9 §§ i deras äldre lydelse skall
fortfarande gälla för den som före ikraftträdandet dömts till
fängelse på viss tid eller ålagts förvandlingsstraff för böter.

Verkställs gemensamt efter ikraftträdandet fängelse som ådömts
dessförinnan och fängelse som ådömts därefter, skall första stycket
tillämpas på det förra straffet.

3. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift
som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället
den nya föreskriften.
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1994:97

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Vad i 38 kap. 2 § andra stycket i dess nya lydelse sägs om
yttrande av socialnämnden skall även avse yttrande som före den 1
juli 1994 avgivits av länsstyrelse.

1994:458

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Före den 1 juli 1999 skall, såvitt avser straffbestämmelse i annan
lag eller författning än brottsbalken, 1 kap. 2 § första stycket i dess
nya lydelse tillämpas endast på straffbestämmelse som trätt i kraft
efter utgången av juni månad 1994 eller som ändrats i något
avseende efter denna tidpunkt.

1994:1499

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på brott
som har begåtts före ikraftträdandet om inte möjligheten att ådöma
påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

1994:1622

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Val enligt den nya bestämmelsen skall äga rum första gången år
1998.

3. Löpande tjänstgöringstid för dem som har valts enligt äldre
bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

1996:659

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre bestämmelser
tillämpas dock fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före
ikraftträdandet.

1998:604

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Bestämmelserna i 26 kap. 6, 6 a, och 9 §§ skall tillämpas i
sina äldre lydelser i fråga om den som före ikraftträdandet
dömts till fängelse på viss tid, lägst tre månader. Beslut som
avses i 6 § femte stycket skall dock fattas av Kriminalvården.

Första stycket tillämpas även på fängelse som verkställs
gemensamt med fängelse som dömts ut efter ikraftträdandet.
Lag (2005:967).

3. Beslut enligt 26 kap. 7 § i dess nya lydelse får endast
grundas på förhållanden som har inträffat efter
ikraftträdandet.
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4. Bestämmelserna i 26 kap. 10 § i sin äldre lydelse skall
tillämpas i fall då en villkorlig frigivning har ägt rum före
ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 34 kap. 4 § om förverkande av villkorligt
medgiven frihet i sin äldre lydelse skall tillämpas när
återfall i brott under prövotiden har skett före
ikraftträdandet.

6. Bestämmelserna i 31 kap. 1 och 1 a §§ i deras nya lydelser
skall tillämpas också på gärningar som begåtts före
ikraftträdandet.

7. Genom denna lag upphävs lagen (1989:928) om samhällstjänst.
Bestämmelserna i 4 § lagen om samhällstjänst skall dock
fortfarande gälla beträffande den som utför sådant arbete som
där avses på grund av en föreskrift som meddelats med stöd av
den lagen.

1998:1703

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999 såvitt avser 2 kap. 3 §
och 22 kap. 6 b § och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

1999:1081

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första
gången för de räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 1999.

2. I fråga om understödsföreningar som med stöd av punkten 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1999:1114) om ändring i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag alltjämt
tillämpar 29 och 30 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar
gäller 11 kap. 5 § fortfarande i sin äldre lydelse.

2004:785

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser
gäller beträffande gärningar som har begåtts före
ikraftträdandet.

2005:45

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. Äldre föreskrifter
gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2005:90

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005, då lagen
(1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster skall upphöra
att gälla.

2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på
brott som har begåtts före ikraftträdandet om inte möjligheten
att döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre
bestämmelser.

2005:967

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om
Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan
kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före
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ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av
Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före
ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om
Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället
gälla Kriminalvården.

2006:431

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Beslut enligt 26 kap. 6 § andra stycket i dess nya lydelse
får endast grundas på förhållanden som har inträffat efter
ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 26 kap. 7 § skall tillämpas i sin äldre
lydelse i fråga om förhållanden som har inträffat före
ikraftträdandet. I ett sådant fall skall 38 kap. 14 § tillämpas
i sin äldre lydelse.

4. Den äldre lydelsen av 38 kap. 19 § skall fortfarande
tillämpas för påföljd som före ikraftträdandet dömts ut enligt
31 kap. 1 § tredje stycket 2. Lag (2006:892).

2006:891

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Bestämmelserna i 32 kap. 1-3 §§ i deras nya lydelser skall
tillämpas också på gärningar som begåtts före ikraftträdandet.

3. Den upphävda bestämmelsen i 31 kap. 1 § fjärde stycket samt
bestämmelserna i 38 kap. 2, 3, 6, 8 och 9 §§ i sina äldre
lydelser skall fortfarande tillämpas för påföljd som före
ikraftträdandet dömts ut enligt 31 kap. 1 §.

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1962:700 (81 av 81)2007-11-05 19:04:39



SFST

 

 

Databas: SFST 

  Ny sökning  Sökresultat  Föregående  Nästa Post 1 av 1 i SFST 

 

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta 
versionen. 

           SFS nr: 1957:259

     Departement/
        myndighet: Finansdepartementet KL

           Rubrik: Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut
                   avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

         Utfärdad: 1957-05-31

   Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:1618

1 § Om tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) har
lämnats i fråga om sådan offentlig plats som står under kommunens
förvaltning, får kommunen ta ut ersättning för användningen. Rätt
att ta ut ersättning föreligger också i fråga om användning, som
avser salutorg eller liknande plats som kommunen har upplåtit till
allmän försäljningsplats.

Ersättning utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses
skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens
fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av
upplåtelsen och övriga omständigheter.

Grunder för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige.

Bestämmelserna i andra och tredje styckena gäller inte, när
kommunen enligt 3 kap. 2 § andra stycket 2 ordningslagen inte har
hörts över ansökan om tillstånd. Lag (1993:1618).

2 § I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en
kommun ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera
på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning
och som kommunen har upplåtit för parkering.

Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige.
Därvid gäller följande. För att underlätta för näringsidkare och
andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för
dem som bor i ett visst område att parkera inom området får avgifter
tas ut efter särskilda grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften
får i sådana fall fastställas till ett engångsbelopp för en viss
period. Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet.

För upplåtelse på offentlig plats som står under kommunens
förvaltning av särskilda uppställningsplatser för fordon, som
används i yrkesmässig trafik för personbefordran, får kommunen ta
ut avgift med det belopp som behövs för att täcka kommunens
kostnader för användningen. Lag (1993:1618).

3 § har upphävts genom lag (1972:102).
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4 § har upphävts genom lag (1972:102).

5 § har upphävts genom lag (1984:879).

Övergångsbestämmelser

1984:879

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Beslut om
försöksverksamhet som meddelats enligt den upphävda paragrafen upphör
att gälla den 1 januari 1986.
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           SFS nr: 1986:223

     Departement/
        myndighet: Justitiedepartementet L6

           Rubrik: Förvaltningslag (1986:223)

         Utfärdad: 1986-05-07

   Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:703

          Omtryck: SFS 2003:246

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av
ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden.
Bestämmelserna i 4-6 §§ gäller också annan
förvaltningsverksamhet hos dessa myndigheter. I 22 a § finns
bestämmelser om överklagande och om krav på prövningstillstånd
i kammarrätt. Lag (1998:386).

2 § I 31-33 §§ föreskrivs begränsningar i lagens tillämpning i
vissa myndigheters verksamhet.

3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon
bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den
bestämmelsen.

Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock
alltid om det behövs för att tillgodose rätten till
domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter
enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november
1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Lag (2006:306).

Myndigheternas serviceskyldighet

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd
och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör
myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den
utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den
enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör
myndigheten hjälpa honom till rätta.

5 § Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från
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enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall
allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.

Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för
enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk
post och att svar kan lämnas på samma sätt.

En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje
helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera
allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar
om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos
myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt
är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Lag (2003:246).

Samverkan mellan myndigheter

6 § Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom
ramen för den egna verksamheten.

Allmänna krav på handläggningen av ärenden

7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så
enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten
eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta
möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från
andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva
efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall
myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att
göra.

Tolk

8 § När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar
svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör
myndigheten vid behov anlita tolk.

Ombud och biträde

9 § Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller
biträde. Den som har ombud skall dock medverka personligen, om
myndigheten begär det.

Visar ett ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd
eller är han olämplig på något annat sätt, får myndigheten
avvisa honom som ombud eller biträde i ärendet.

En myndighets beslut att avvisa ett ombud eller biträde får
överklagas särskilt och då i samma ordning som det beslut
varigenom myndigheten avgör ärendet.

Inkommande handlingar

10 § En handling anses komma in till en myndighet den dag då
handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som
innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer
en behörig tjänsteman till handa. Underrättas en myndighet
särskilt om att ett telegram till myndigheten finns hos ett
företag som driver televerksamhet, anses telegrammet komma in
redan när underrättelsen når en behörig tjänsteman.

Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag
har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten
på en postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den
kommer en behörig tjänsteman till handa närmast följande
arbetsdag.
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Ett telegram eller annat meddelande som inte är underskrivet
skall bekräftas av avsändaren genom en egenhändigt undertecknad
handling, om myndigheten begär det. Lag (1993:611).

Jäv

11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig

1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn
eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom
själv eller någon närstående,

2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den
som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta
eller skada av ärendets utgång,

3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande
eller underställning av en annan myndighets beslut eller på
grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos
den andra myndigheten har deltagit i den slutliga
handläggningen av ett ärende som rör saken,

4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt
någon i saken, eller

5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är
ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar
betydelse.

12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock
vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt
uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv
mot honom, skall självmant ge det till känna.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan
inte trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast besluta i
jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av
jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutför utan honom
och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med
överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

Remiss

13 § Innan en myndighet inhämtar yttrande genom remiss skall
den noga pröva behovet av åtgärden. Behöver yttrande inhämtas
från flera, skall det göras samtidigt, om inte särskilda skäl
föranleder något annat.

Om det inte är obehövligt, skall det anges i remissen i vilka
avseenden och inom vilken tid yttrande önskas.

Muntlig handläggning

14 § Vill en sökande, klagande eller annan part lämna uppgifter
muntligt i ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon
enskild, skall han få tillfälle till det, om det kan ske med
hänsyn till arbetets behöriga gång.

I andra fall bestämmer myndigheten om handläggningen skall vara
muntlig. Myndigheten skall särskilt beakta att muntlig
handläggning kan underlätta för enskilda att ha med den att
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göra.

Anteckning av uppgifter

15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en
handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall
antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning
mot någon enskild.

Parters rätt att få del av uppgifter

16 § En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del
av det som har tillförts ärendet, om detta avser
myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten att ta del av
uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 §
sekretesslagen (1980:100).

17 § Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande,
klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som
har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han
har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser
myndighetsutövning mot någon enskild. Myndigheten får dock
avgöra ärendet utan att så har skett

1. om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar
betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är
uppenbart obehövliga,

2. om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig
utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag
eller något jämförbart och det inte är fråga om prövning i
högre instans efter överklagande,

3. om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt
svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller

4. om avgörandet inte kan uppskjutas.

Myndigheten bestämmer om underrättelsen skall ske muntligt,
genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som
följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100).

Omröstning

18 § Skall beslut fattas av flera gemensamt och kan de inte
enas, lägger ordföranden fram de olika förslag till beslut som
har väckts. Varje förslag läggs fram så att det kan besvaras
med antingen ja eller nej. Sedan de som deltar i avgörandet har
fått ta ställning till förslagen, anger ordföranden vad som
enligt hans uppfattning har beslutats. Detta blir beslutet, om
inte omröstning begärs.

Om omröstning begärs, skall den ske öppet. Är förslagen fler än
två, skall det först avgöras vilket förslag som skall ställas
mot vad som enligt ordförandens uppfattning hade beslutats.
Utgången bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild är
varje ledamot som deltar i den slutliga handläggningen skyldig
att delta även i avgörandet. Ingen är dock skyldig att rösta
för mer än ett förslag.

Ordföranden är alltid skyldig att rösta när det behövs för att
ärendet skall kunna avgöras.
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Avvikande mening

19 § När beslut fattas av flera gemensamt kan den som deltar i
avgörandet reservera sig mot detta genom att låta anteckna
avvikande mening. Den som inte gör det skall anses ha biträtt
beslutet.

Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutliga
handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få
avvikande mening antecknad.

Avvikande mening skall anmälas innan beslutet expedieras eller
ges till känna på något annat sätt. Om beslutet inte skall ges
till känna, skall anmälan göras senast när det får sin slutliga
form genom protokollsjustering eller på liknande sätt.

Motivering av beslut

20 § Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall
innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser
myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas
helt eller delvis

1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon
annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,

2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig
utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag
eller något jämförbart,

3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet,
skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden
eller något jämförbart förhållande,

4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att
utforma skälen, eller

5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8
kap. regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre
instans efter överklagande.

Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är
part om möjligt upplysa honom om dem i efterhand.

Underrättelse om beslut

21 § En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om
innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om
detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten
behöver dock inte underrättas, om det är uppenbart obehövligt.

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han
underrättas om hur han kan överklaga det. Han skall då också
underrättas om sådana avvikande meningar som avses i 19 § eller
som har antecknats enligt särskilda bestämmelser.

Myndigheten bestämmer om underrättelsen skall ske muntligt,
genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.
Underrättelsen skall dock alltid ske skriftligt, om parten
begär det.

Denna paragraf tillämpas också när någon annan som får
överklaga beslutet begär att få ta del av det.

Överklagande

22 § Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om
det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.
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22 a § Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta
gäller dock inte beslut i anställningsärenden och beslut i
ärenden som avses i 20 § första stycket 5.

Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs
prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2006:306).

Hur beslut överklagas

23 § Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall
klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i
beslutet som han begär.

Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet.
Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som
företräder det allmänna och beslutet överklagas till en
länsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet dock ha kommit
in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Tiden för överklagande av sådana beslut som gäller föreskrifter
som avses i 8 kap. regeringsformen och som inte delges räknas
från den dag då beslutet gavs till känna. Har beslutet getts
till känna vid mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen
för det sista föreskrivna tillkännagivandet. Lag (1998:386).

24 § Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet
prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt
tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten
avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att
myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om
hur man överklagar.

Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom
överklagandetiden har kommit in till den myndighet som skall
pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna myndighet
vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat
beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen
kom in till den högre instansen.

25 § Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, skall den
myndighet som har meddelat beslutet överlämna skrivelsen och
övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva
överklagandet.

Rättelse av skrivfel och liknande

26 § Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till
följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel
eller liknande förbiseende, får rättas av den myndighet som har
meddelat beslutet. Innan rättelse sker skall myndigheten ge den
som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser
myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är
obehövlig. Lag (1990:456).

Omprövning av beslut

27 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat
som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya
omständigheter eller av någon annan anledning, skall
myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt
och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.
Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte
klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla
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(inhibition).

Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat
handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i
annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar
beslutet.

28 § Ett överklagande av en myndighets beslut förfaller, om
myndigheten själv ändrar beslutet så som klaganden begär. I så
fall tillämpas inte 24 och 25 §§.

Ändrar myndigheten beslutet på annat sätt än klaganden begär,
skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet, om inte
avvisning skall ske enligt 24 §.

Inhibition

29 § En myndighet som skall pröva ett överklagande får bestämma
att det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla.

Överklagande av avvisningsbeslut

30 § Har en skrivelse med överklagande avvisats på grund av att
den har kommit in för sent, får avvisningsbeslutet överklagas i
samma ordning som beslutet i huvudsaken. Har avvisningsbeslutet
efter överklagande prövats av en högre instans, får den högre
instansens beslut i frågan inte överklagas. Lag (1986:1196).

Vissa begränsningar i lagens tillämpning

31 § Bestämmelserna i 13-–30 §§ gäller inte sådana ärenden hos
myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan
överklagas enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos
samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Lag (2005:330).

32 § Bestämmelserna i 8-30 §§ gäller inte
Kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet och inte heller
polismyndigheternas, åklagarmyndigheternas, Skatteverkets,
Tullverkets eller Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet.
Lag (2006:703).

33 § I ärenden i första instans som avser hälso- och sjukvård
gäller 14-30 §§ endast om myndighetens beslut kan överklagas på
annat sätt än som anges i 31 §.

Övergångsbestämmelser

1986:223

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

2. Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1971:290).

3. I fråga om överklagande och omprövning av beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i
stället för 23-25, 27, 28 och 30 §§.

4. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av
regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en
föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya
föreskriften.
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1998:386

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Den nya lydelsen
av 23 § gäller inte i fråga om beslut som har meddelats före
ikraftträdandet.

1999:286

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Den nya bestämmelsen
skall dock under tiden från och med den 1 juli 1999 till och
med den 31 december 1999 inte tillämpas av myndigheter i
kyrkliga kommuner eller av Svenska kyrkans centralstyrelse,
Kyrkomötets besvärsnämnd, Kyrkofondens styrelse, Ansvarsnämnden
för biskopar, domkapitlen, Hovkonsistoriet eller Domkyrkorådet
i Lund.

2006:306

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. I fråga om
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D...&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1986:223 (8 av 8)2007-11-05 19:04:40



SFST

 

 

Databas: SFST 

  Ny sökning  Sökresultat  Föregående  Nästa Post 1 av 1 i SFST 

 

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta 
versionen. 

           SFS nr: 1971:291

     Departement/
        myndighet: Justitiedepartementet DOM

           Rubrik: Förvaltningsprocesslag (1971:291)

         Utfärdad: 1971-06-04

   Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:636

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller rättskipning i Regeringsrätten, kammarrätt och
länsrätt. Lag (1995:22).

2 § Har i lag eller i författning som beslutats av regeringen meddelats
bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Lag
(1980:275).

Måls anhängiggörande m.m.

3 § Ansökan, besvär, anmälan, underställning och annan åtgärd, varigenom
mål anhängiggöres, skall ske skriftligen.

En ansöknings- eller besvärshandling från en enskild skall vara
egenhändigt undertecknad av honom eller hans ombud. Den skall innehålla
uppgift om hans

1. yrke samt personnummer eller organisationsnummer,

2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan
adress där han kan anträffas för delgivning genom stämningsman,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen, dock att nummer
avseende hemligt telefonabonnemang behöver uppges endast om rätten begär
det, samt

4. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom.

Förs den enskildes talan av ställföreträdare, skall motsvarande
uppgifter lämnas även om denne. Har den enskilde vidtalat ett ombud att
företräda honom, skall ombudets namn, postadress och telefonnummer
anges.

En ansöknings- eller besvärshandling från en enskild skall dessutom
innehålla uppgifter om enskild motpart, om sådan finns, i de hänseenden
som anges i andra och tredje styckena. Uppgift om motpartens eller
dennes ställföreträdares yrke, arbetsplats, telefonnummer och ombud
behöver lämnas endast om uppgiften utan särskild utredning är
tillgänglig för den enskilde. Saknar motparten känd adress, skall
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uppgift lämnas om den utredning som gjorts för att fastställa detta.

Uppgifter som avses i andra--fjärde styckena skall gälla förhållandena
när uppgifterna lämnas till rätten. Ändras något av dessa förhållanden
eller är en uppgift ofullständig eller felaktig, skall det utan dröjsmål
anmälas till rätten. Lag (1985:271).

4 § I en ansökan eller ett överklagande eller en därmed jämförlig
handling skall anges vad som yrkas samt de omständigheter som
åberopas till stöd för yrkandet. I överklagandet anges dessutom det
beslut som överklagas. Om prövningstillstånd krävs, skall även
anges de omständigheter som åberopas till stöd för att ett sådant
tillstånd skall meddelas.

Sökande eller klagande bör vidare uppge bevis som han vill åberopa
och vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Lag (1994:436).

5 § Är ansöknings- eller besvärshandling så ofullständig att den inte
kan läggas till grund för prövning i sak, skall rätten förelägga
sökanden eller klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd
att hans talan annars inte tas upp till prövning. Detsamma gäller om
handlingen inte uppfyller föreskrifterna i 3 §, såvida inte bristen är
av ringa betydelse för frågan om delgivning. Lag (1985:271).

6 § Mål upptages ej till prövning, om ansökan, besvär eller annan
åtgärd, varigenom mål anhänggiggöres, ej skett inom föreskriven tid.

6 a § Ett överklagande tillställs den myndighet som har
meddelat det beslut som överklagas. Överklagandet skall ha
kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av
beslutet eller, om klaganden är en part som företräder det
allmänna, inom tre veckor från den dag länsrättens eller
kammarrättens beslut meddelades.

Den myndighet som har meddelat beslutet prövar om överklagandet
har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent,
skall myndigheten avvisa det, om inte annat följer av tredje
stycket.

Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att
myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om
hur man överklagar. Överklagandet skall inte heller avvisas, om
det inom överklagandetiden har kommit in till den domstol som
skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall domstolen
vidarebefordra överklagandet till den myndighet som har
meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag
överklagandet kom in till den högre instansen.

Om överklagandet inte avvisas enligt denna paragraf, skall den
myndighet som har meddelat beslutet överlämna det och övriga
handlingar i ärendet till den domstol som skall pröva
överklagandet. Detta gäller dock inte när över-klagandet
förfaller enligt 28 § förvaltningslagen (1986:223).
Lag (1998:374).

7 § Finner en länsrätt eller kammarrätt i samband med att ett
mål inleds att den saknar behörighet att handlägga målet men
att en annan motsvarande domstol skulle vara behörig, skall
handlingarna i målet lämnas över till den domstolen, om den som
inlett målet inte har något att invända mot detta och det inte
heller finns något annat skäl mot att handlingarna överlämnas.
Handlingarna skall anses ha kommit in till den senare domstolen
samma dag som de kom in till den domstol som först tog emot
handlingarna. Lag (1998:374).

7 a § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut
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skall den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes
motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

Första stycket gäller inte i fråga om beslut som överklagas direkt
hos kammarrätt. Lag (1995:1692).

Måls handläggning

8 § Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet
kräver.

Vid behov anvisar rätten hur utredningen bör kompletteras. Överflödig
utredning får avvisas.

9 § Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga,
när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett
snabbt avgörande av målet.

I kammarrätt och länsrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild
som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och
ej heller särskilda skäl talar mot det. Lag (1991:211).

10 § Ansöknings- eller besvärshandling eller annan handling,
varigenom mål anhängiggörs, och det som hör till den skall
tillställas motpart eller annan mot vilken åtgärd ifrågasätts.
Mottagaren skall föreläggas att svara inom viss tid vid påföljd
att målet ändå kan komma att avgöras.

Underrättelse enligt första stycket behövs ej,

1. om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas
helt eller delvis,

2. om underrättelse annars är uppenbart onödig,

3. om motparten är en förvaltningsmyndighet och en underrättelse
är onödig eller

4. om det kan befaras att underrättelse skulle avsevärt försvåra
genomförandet av beslut i målet. Lag (1995:1692).

11 § Den som förelagts att svara skall göra det skriftligen, om ej
rätten förordnar att svaret får lämnas vid muntlig förhandling.

Den som svarar skall ange huruvida han medger eller bestrider yrkandena
i målet eller, om målet anhängiggjorts genom anmälan eller
underställning, huruvida han godtager eller motsätter sig åtgärd som
ifrågasättes. Om han bestrider yrkande eller motsätter sig ifrågasatt
åtgärd, bör han ange skälen härför och de bevis som han vill åberopa.

Svar skall innehålla uppgift om vilket mål det hänför sig till.

12 § Rätten skall ge sökande eller klagande tillfälle att ta del av svar
och det som hör till svaret och att inom viss tid yttra sig skriftligen
över detta, om det ej är obehövligt. Rätten får förelägga honom att
yttra sig över svaret vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

13 § Om det behövs, skall rätten inhämta yttrande från
förvaltningsmyndighet som tidigare beslutat i saken.
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14 § /Upphör att gälla U:2008-11-01/
Till muntlig förhandling skall kallas sökande eller
klagande och den som har att svara i målet. Enskild får
föreläggas att inställa sig personligen vid vite eller vid
påföljd av att hans utevaro inte utgör hinder för målets vidare
handläggning och avgörande. Förvaltningsmyndighet eller annan
part, som enligt föreskrift i lag företräder det allmänna, får
föreläggas att inställa sig vid påföljd att partens utevaro
inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande.

Sökande eller klagande och den som har att svara i målet får
medverka per telefon i muntlig förhandling under samma
förutsättningar som gäller enligt 42 kap. 10 §
rättegångsbalken. Bestämmelserna i denna lag om kallelser och
förelägganden och om påföljder vid utevaro gäller inte i fråga
om sökande eller klagande och den som har att svara i målet,
som kallas att medverka per telefon i muntlig förhandling.
Lag (2001:27).

14 § /Träder i kraft I:2008-11-01/
Till muntlig förhandling skall kallas sökande eller
klagande och den som har att svara i målet. En enskild får
föreläggas att inställa sig personligen vid vite eller vid
påföljd av att hans eller hennes utevaro inte utgör hinder för
målets vidare handläggning och avgörande. En
förvaltningsmyndighet eller annan part, som enligt föreskrift i
lag företräder det allmänna, får föreläggas att inställa sig
vid påföljd att partens utevaro inte utgör hinder för målets
vidare handläggning och avgörande.

Sökande eller klagande och den som har att svara i målet får
medverka per telefon i muntlig förhandling under samma
förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken.
Bestämmelserna i denna lag om kallelser och förelägganden och
om påföljder vid utevaro gäller inte i fråga om sökande eller
klagande och den som har att svara i målet, som kallas att
medverka per telefon i muntlig förhandling. Lag (2005:695).

15 § Enskild part, som inställt sig till muntlig förhandling, får
tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och
uppehälle, om rätten finner att han skäligen bör ersättas för sin
inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättningen. Närmare
bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen. Lag
(l980:275).

16 § I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller
5 kap. 1--5 och 9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad
som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att
förhandling skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antagas att vid
förhandlingen kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen
gäller sekretess som avses i sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:104).

17 § Vid muntlig förhandling föres protokoll. Protokollet skall
innehålla redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som
förebringas vid förhandlingen. I protokollet skall antecknas vad som
förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden,
bestridanden, invändningar och vitsordanden.

18 § Innan mål avgöres, skall part ha fått kännedom om det som tillförts
målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra sig över
det, om det ej föreligger sådana skäl däremot som anges i 10 § andra
stycket.

19 § I fråga om underrättelseskyldighet enligt 10 § första stycket, 12
eller 18 § gäller de begränsningar som följer av 14 kap. 5 §
sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:104).

Vissa bevismedel

20 § Skriftlig handling, som åberopas till bevis, skall tillställas
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rätten utan dröjsmål. I fråga om sådant bevis gäller i övrigt 38 kap.
1--5 och 7--9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Ersättning till
annan än part för tillhandahållande av skriftlig handling utgår dock
alltid av allmänna medel. Lag (1980:104).

21 § Åberopas till bevis föremål, som lämpligen kan ges in till rätten,
skall föremålet utan dröjsmål överlämnas dit. I fråga om sådant bevis
gäller 39 kap. 5 § rättegångsbalken i tillämpliga delar. Ersättning till
annan än part för tillhandahållande av föremål utgår dock alltid av
allmänna medel.

22 § Åberopar part skriftlig handling eller föremål till bevis, får
rätten förelägga honom att inom viss tid tillställa rätten handlingen
eller föremålet vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

23 § Rätten får förordna om syn på stället för besiktning av fastighet
eller plats eller av föremål som ej lämpligen kan ges in till rätten.
Vid sådan syn får yrkeshemlighet röjas endast om det finns synnerlig
anledning därtill.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna om muntlig förhandling i
tillämpliga delar.

24 § Rätten får inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild
sakkunskap, från myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att gå
till handa med yttrande i ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan.

I fråga om sakkunnig gäller 40 kap. 2--7 och 12 §§ rättegångsbalken i
tillämpliga delar.

Ersättning för utlåtande av myndighet, tjänsteman eller den som eljest
har att gå till handa med yttrande utgår endast om det är särskilt
föreskrivet. Annan sakkunnig är berättigad till ersättning av allmänna
medel för sitt uppdrag. Rätten får bevilja förskott på sådan ersättning.

25 § /Upphör att gälla U:2008-11-01/
Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig.
Sådant förhör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får
hållas under ed. Om förhör gäller 36 kap. 1-18 och 20-23 §§
samt 40 kap. 9-11, 14, 16 och 20 §§ rättegångsbalken i
tillämpliga delar.

Vittne och sakkunnig får medverka per telefon i muntlig
förhandling under samma förutsättningar som gäller enligt 43
kap. 8 § fjärde stycket rättegångsbalken. Bestämmelserna i
denna lag om kallelser och förelägganden och om påföljder vid
utevaro gäller inte i fråga om vittne och sakkunnig, som kallas
att medverka per telefon i muntlig förhandling. Lag (2001:27).

25 § /Träder i kraft I:2008-11-01/
Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig.
Sådant förhör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får
hållas under ed. Om förhör gäller 36 kap. 1-18 och 20-23 §§
samt 40 kap. 9-11, 14, 16 och 20 §§ rättegångsbalken i
tillämpliga delar.

Vittne och sakkunnig får medverka per telefon i muntlig
förhandling under samma förutsättningar som gäller enligt 5
kap. 10 § rättegångsbalken. Bestämmelserna i denna lag om
kallelser och förelägganden och om påföljder vid utevaro gäller
inte i fråga om vittne och sakkunnig, som kallas att medverka
per telefon i muntlig förhandling. Lag (2005:695).

26 § Vittne eller sakkunnig har rätt till ersättning av allmänna medel
för kostnad för sin inställelse. Rätten får bevilja förskott på
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ersättning för kostnad för resa och uppehälle. Närmare bestämmelser om
ersättning och förskott meddelas av regeringen.

Har vittnet eller den sakkunnige inkallats på begäran av enskild part
och visar det sig att parten saknade godtagbart skäl för sin begäran,
får rätten ålägga honom att återbetala ersättningen till statsverket.
Lag (1980:275).

27 § Finner länsrätt att förhör med vittne eller sakkunnig lämpligen bör
hållas av annan länsrätt, får rätten efter samråd med denna besluta
härom.

I fråga om bevisupptagning enligt första stycket gäller 35 kap. 10 och
11 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (1986:1322).

Beslut

28 § Domstol, som har att pröva besvär, kan förordna att det överklagade
beslutet, om det eljest skulle lända till efterrättelse omedelbart,
tills vidare icke skall gälla och även i övrigt förordna rörande saken.

29 § Rättens avgörande får ej gå utöver vad som yrkats i målet. Om det
föreligger särskilda skäl, får dock rätten även utan yrkande besluta
till det bättre för enskild, när det kan ske utan men för motstående
enskilt intresse.

30 § Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handlingarna
innehåller och vad i övrigt förekommit i målet.

Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången.

31 § Beslut, varigenom rätten avgör målet, skall tillställas part
genom handling som fullständigt återger beslutet och skiljaktig
mening, där sådan förekommit. Beslut som kan överklagas skall
dessutom innehålla upplysning om vad den skall iakttaga som vill
anföra besvär över beslutet.

Krävs särskilt tillstånd för prövning i högre rätt, skall beslutet
innehålla uppgift om det och om de grunder på vilka ett sådant
tillstånd meddelas. Lag (1994:436).

32 § Om domstolen finner att en dom eller ett beslut
innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av domstolens
eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande
förbiseende, får domstolen besluta om rättelse.

Har domstolen av förbiseende underlåtit att fatta ett beslut
som skulle ha meddelats i samband med ett avgörande, får
domstolen komplettera sitt avgörande inom sex månader från det
att avgörandet vann laga kraft. En komplettering senare än två
veckor efter det att avgörandet meddelades får dock ske endast
om en part begär det och ingen annan part motsätter sig
kompletteringen.

Innan beslut om rättelse eller komplettering fattas, skall
parterna även i annat fall än som avses i andra stycket andra
meningen ha fått tillfälle att yttra sig, om det inte är
obehövligt. Beslutet skall om möjligt antecknas på varje
exemplar av den dom eller det beslut som rättas eller
kompletteras. Lag (2001:27).

Överklagande
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33 § Länsrätts beslut överklagas hos kammarrätt. Kammarrätts
beslut överklagas hos Regeringsrätten.

Beslutet får överklagas av den som det angår, om det gått honom
emot.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte
överklagas.

Om ett överklagande har avvisats såsom för sent inkommet och en
domstol efter överklagande har prövat detta beslut eller vägrat
prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, får
domstolens beslut inte överklagas. Lag (1998:374).

34 § Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras
endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock
föras särskilt när rätten

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning
om att hinder föreligger för talans prövning,

2. avvisat ombud eller biträde,

3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,

4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse
inför rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra
särskild påföljd för honom,

5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga
föreläggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller
ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom
försummelse eller tredska,

6. förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person
eller egendom eller om annan liknande åtgärd,

7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,

8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller
rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller i fråga om
offentligt biträde enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde
eller

9. beslutat i fråga om förlängning av tidsfrist enligt 7 § första
stycket lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter.

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan
föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar
på målets utgång. Lag (1996:1635).

Prövningstillstånd i kammarrätt

34 a § För de mål det är särskilt föreskrivet krävs prövnings-
tillstånd för att kammarrätten skall pröva ett överklagande av
ett beslut som länsrätten meddelat i målet. Detsamma gäller
länsrätts beslut i en fråga som har ett direkt samband med ett
sådant mål. Sådant tillstånd behövs dock inte när talan förs av
Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern.

Prövningstillstånd meddelas om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av högre rätt,

2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill
länsrätten kommit eller

3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
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Meddelas inte prövningstillstånd, står länsrättens beslut fast.
En upplysning om detta skall tas in i kammarrättens beslut.
Lag (1998:374).

Särskilda regler om överklagande hos Regeringsrätten

35 § Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som
har väckts hos kammarrätten genom överklagande, underställning
eller ansökan prövas av Regeringsrätten endast om
Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut
fast. En upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens
beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte

1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i
mål om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning
av behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården,
tandvården eller detaljhandeln med läkemedel eller om
återkallelse av behörighet att utöva veterinäryrket,

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt
kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182)
eller lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.
Lag (1999:98).

36 § Prövningstillstånd meddelas,

1. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan
prövas av regeringsrätten eller

2. om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att
grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten
uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål,
som samtidigt föreligger till bedömande, får prövningstillstånd
meddelas även i övriga mål.

Prövningstillstånd får begränsas att gälla viss del av det beslut som
den fullföljda talan avser. Lag (1980:275).

37 § I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet
eller bevis, som klaganden åberopar först i Regeringsrätten,
beaktas endast om det föreligger särskilda skäl.

Föreskrifter om hinder mot att beakta eller anföra nya
omständigheter i vissa mål finns i 10 kap. 10 § kommunallagen
(1991:900). Lag (1999:934).

37 a § har upphävts genom lag (1995:22).

Resning och återställande av försutten tid

37 b § Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av
något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på
nytt. Lag (1995:22).

37 c § Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd
har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, får
tiden återställas. Lag (1995:22).

Straff
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38 § Den som vid muntlig förhandling stör förhandlingen eller
fotograferar i rättssalen eller bryter mot föreskrift eller förbud,
som har meddelats med stöd av 16 §, jämfört med 5 kap. 9 §
rättegångsbalken, döms till penningböter. Till samma straff döms den
som muntligen inför rätten eller i skrivelse till rätten uttalar sig
otillbörligt. Lag (1991:298).

39 § Den som utan giltigt skäl röjer vad som enligt rättens förordnande
ej får uppenbaras dömes till böter. Lag (1980:104).

40 § har upphävts genom lag (1987:748).

Övriga bestämmelser

41 § I fråga om jäv mot den som handlägger mål enligt denna lag gäller
bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare.

42 § Rätten skall självmant upptaga fråga om ansvar för förseelse under
förfarandet och om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna
lag.

43 § Sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som
tillförts målet med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 §
sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:104).

44 § Handling anses ha kommit in till rätten den dag då handlingen eller
avi om betald postförsändelse, i vilken handlingen är innesluten, anlänt
till rätten eller kommit behörig tjänsteman till handa.Underrättas
rätten särskilt om att telegram till rätten anlänt till telegrafanstalt,
anses telegrammet ha kommit in redan när underrättelsen nått behörig
tjänsteman.

Kan det antagas att handlingen eller avi om denna viss dag avlämnats i
rättens kansli eller avskilts för rätten på postanstalt, anses den ha
kommit in den dagen, om den kommit behörig tjänsteman till handa närmast
följande arbetsdag.

Telegram eller annat meddelande som icke är underskrivet skall bekräftas
av avsändaren genom egenhändigt undertecknad handling, om rätten begär
det. Lag (1973:246).

45 § Är någon som kallats till muntlig förhandling hindrad att inställa
sig, skall han omedelbart anmäla det till rätten.

46 § I fråga om laga förfall äger 32 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken
motsvarande tillämpning.

47 § Skall rätten underrätta någon om innehållet i en handling eller
om något annat, får det ske genom delgivning. Delgivning skall användas,
om det är särskilt föreskrivet eller om det med hänsyn till syftet med
bestämmelsen om underrättelse framgår att delgivning bör ske, men bör
i övrigt tillgripas bara om det är påkallat med hänsyn till
omständigheterna. Lag (1990:1412).

48 § Den som för talan i mål får anlita ombud eller biträde.

Visar ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han
eljest olämplig, får rätten avvisa honom som ombud eller biträde i
målet. Rätten får också förklara honom obehörig att brukas som ombud
eller biträde vid rätten antingen för viss tid eller tills vidare.
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Om den som avvisas eller förklaras obehörig enligt andra stycket är
advokat, skall anmälan om åtgärden göras hos advokatsamfundets
styrelse. Lag (1987:748).

49 § Ombud skall styrka sin behörighet genom fullmakt. Fullmakt skall
innehålla ombudets namn. Får ombudet sätta annan i sitt ställe, skall
detta anges.

Styrker ombud ej sin  behörighet, skall rätten förelägga ombudet eller
huvudmannen att avhjälpa bristen. Är i sådant fall ansöknings- eller
besvärshandling undertecknad av ombud, skall i föreläggandet anges att
talan upptages till prövning endast om detta iakttages. Har annan åtgärd
företagits av ombud som ej styrkt sin behörighet, skall i föreläggandet
anges att åtgärden beaktas endast om föreläggandet iakttages.

50 § Behärskar part, vittne eller annan som skall höras inför rätten ej
svenska språket eller är han allvarligt hörsel- eller talskadad, skall
rätten vid behov anlita tolk. Rätten får även i annat fall vid behov
anlita tolk.

Första stycket skall tillämpas även i fråga om överföring från
punktskrift till vanlig skrift eller omvänt.

Som tolk får ej anlitas den vars tillförlitlighet kan anses förringad på
grund av hans ställning till någon som för talan i målet eller på grund
av annan därmed jämförlig omständighet. Lag (1990:452).

51 § Den som anlitas som tolk vid muntlig förhandling skall inför rätten
avlägga ed, att han efter bästa förstånd skall fullgöra sitt uppdrag.
Finnes anledning antaga att han skall erhålla ytterligare sådana uppdrag
av rätten, får han avlägga ed som avser även framtida uppdrag. Lag
(1975:1298).

52 § Den som fullgör uppdrag som tolk annorledes än i tjänsten har rätt
till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget
krävt.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer taxa som
skall tillämpas vid bestämmande av ersättning till tolk vid muntlig
översättning.

Kostnad för tolk betalas av allmänna medel. Lag (1979:290).

53 § Vad i denna lag sägs om enskild part gäller i tillämpliga delar
även den som är ställföreträdare för parten.

Övergångsbestämmelser

1986:224

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1986:1322

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. I fråga om besvär över beslut
som meddelats före ikraftträdandet gäller den äldre lydelsen av 33 §.

1991:211

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre
bestämmelser gäller dock fortfarande i mål som handläggs av
försäkringsdomstol efter ikraftträdandet.
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1993:575

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om mål som avgjorts av kammarrätt före
ikraftträdandet.

1994:436

Denna lag träder i kraft, i fråga om 35 § den 1 juli 1994 och i övrigt
den 1 oktober 1994. Äldre lydelse av 35 § gäller fortfarande i fråga
om mål som avgjorts av kammarrätt före den 1 juli 1994.

1995:22

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller 35, 37 b och 37 c §§ samt
rubriken närmast före 37 b § den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli
1995. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas
enligt äldre bestämmelser.

1995:1692

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Detsamma
gäller även om beslutet har överprövats av en annan
förvaltningsmyndighet efter ikraftträdandet.

1998:374

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Bestämmelsen i
förutvarande 7 § första stycket skall tillämpas i fråga om
beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 33 § fjärde
stycket gäller inte om det överklagade avvisningsbeslutet har
meddelats före ikraftträdandet.

1998:736

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen
(1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss
behandling av person-uppgifter, gäller dock 35 § i dess äldre
lydelse för sådan behandling.

1999:98

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Om lagen (1987:1231)
om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. även
efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av
personuppgifter, gäller dock 35 § i dess äldre lydelse för
sådan behandling.
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1 kap. Indelning, medlemskap

Indelning i kommuner och landsting m.m.

1 § Sverige är indelat i kommuner och landsting.

Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens
grund de angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda
föreskrifter. Lag (2002:249).

2 § Varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är
särskilt föreskrivet.

3 § Föreskrifter om indelningsändringar finns i lagen
(1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och
landsting.

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller
krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig eller krigsfara m.m.

Föreskrifter om kommuners och landstings organisation och
befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid finns i
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Lag (2006:632).

Medlemskap

4 § Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen,
äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till
kommunalskatt där.

Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom
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landstinget.

2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter

Allmänna befogenheter

1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och
som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett
annat landsting eller någon annan.

2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för något annat.

3 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om
det inte finns synnerliga skäl för det.

4 § Om kommunernas och landstingens befogenheter och
skyldigheter på vissa områden finns det särskilda föreskrifter.

5 § Om kommunernas och landstingens rätt att meddela
föreskrifter och att för skötseln av sina uppgifter ta ut skatt
finns det föreskrifter i regeringsformen.

6 § Stockholms läns landsting får ha hand om sådana
angelägenheter inom en del av landstinget som kommunerna där
egentligen skall sköta, om det finns ett betydande behov av
samverkan och detta inte kan tillgodoses på något annat sätt.

Särskilt om näringsverksamhet m.m.

7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den
drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i
kommunen eller landstinget.

8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att
allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får
lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.

Kommunalt partistöd

9 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd (partistöd) till de politiska partier som är
representerade i fullmäktige.

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara
representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det
att representationen upphörde. Lag (1991:1774).

10 § Fullmäktige skall besluta om partistödets omfattning och
formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.

Om det med stöd av 4 kap. 30 § har anställts en politisk
sekreterare för de förtroendevalda i ett parti, skall detta
beaktas när stödet bestäms. Lag (1995:297).
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3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och
verksamhetsformer

Fullmäktige

1 § I varje kommun och i varje landsting finns det en
beslutande församling: kommunfullmäktige i kommunerna och
landstingsfullmäktige i landstingen.

Nämnder

2 § Kommunfullmäktige skall tillsätta en kommunstyrelse och
landstingsfullmäktige en landstingsstyrelse.

Närmare föreskrifter om styrelsen finns i 6 kap. 1-6 §§.

3 § Fullmäktige skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen
behövs för att fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter
enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.

3 a § Kommuner och landsting får genom en gemensam nämnd
fullgöra uppgifter enligt 3 §.

En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt
särskilda författningar skall finnas en eller flera nämnder i
varje kommun eller landsting. Sådana uppgifter som kommun-
eller landstingsstyrelsen har vid höjd beredskap enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får dock
inte fullgöras av en gemensam nämnd. Särskilda bestämmelser om
gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom
vård- och omsorgsområdet.

En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande
kommunerna eller landstingen och ingår i denna kommuns eller
detta landstings organisation. Lag (2006:632).

3 b § Vad som gäller för en nämnd enligt denna lag skall, om
inget annat sägs, även gälla en gemensam nämnd. Lag (1997:550).

3 c § En gemensam nämnds behörighet och befogenhet skall
närmare preciseras i en överenskommelse mellan de berörda
kommunerna och landstingen. Lag (1997:550).

4 § Fullmäktige skall, om inte något annat är särskilt
föreskrivet, bestämma nämndernas verksamhetsområden och
inbördes förhållanden. Fullmäktige får därvid besluta

1. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter i
hela kommunen eller landstinget,

2. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter
för en del av kommunen eller landstinget,

3. att en nämnd skall ha hand om verksamheten vid en eller
flera anläggningar,

4. att en nämnd skall vara underställd en annan nämnd, och

5. att en nämnd skall vara gemensam med en annan kommun eller
ett annat landsting. Lag (1997:550).

5 § En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller
skyldigheter för kommunen eller landstinget i ärenden där
nämnden företräder kommunen eller landstinget som part.
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En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning
föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv
bedriver.

6 § Om utskott, nämndberedningar, partssammansatta organ och
självförvaltningsorgan finns det särskilda föreskrifter i denna
lag. Lag (1994:690).

Fullmäktigeberedningar

7 § För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden som skall avgöras av fullmäktige får fullmäktige
inrätta fullmäktigeberedningar.

En fullmäktigeberednings sammanträden skall hållas inom stängda
dörrar. En sådan beredning får dock besluta att dess
sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige har medgett
det. Lag (2002:249).

Revisorer

8 § För granskning av den verksamhet som bedrivs inom en nämnds
verksamhetsområde och av en fullmäktigeberedning skall det
finnas revisorer.

Närmare föreskrifter om revisorer finns i 9 kap.

Fullmäktiges uppgifter

9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget,
främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,

3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

5. val av revisorer,

6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,

7. årsredovisning och ansvarsfrihet, samt

8. folkomröstning i kommunen eller landstinget.

Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag
eller i andra författningar. Lag (2006:369).

10 § Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges
ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Ärenden som anges i 9 § första stycket eller som
enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige
får dock inte delegeras till nämnderna.

Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds
verksamhetsområde finns i 6 kap. 33-38 §§.

11 § Om rätt för kommuner och landsting att uppdra
beslutanderätten i vissa anställningsfrågor till en
sammanslutning av kommuner eller landsting finns det
föreskrifter i kommunala delegationslagen (1954:130).
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12 § I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars
beviljas får fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra en
viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har
fastställt, om inte något annat följer av lag.

Nämndernas uppgifter

13 § Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i
frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha.

Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat
till dem.

14 § Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för
att fullmäktiges beslut verkställs.

15 § Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
med stöd av 10 § första stycket och 12 §.

Fullmäktige skall besluta om omfattningen av redovisningen och
formerna för den.

Kommunala företag

16 § Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige
lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för vars
handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett
aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell
förening, en stiftelse eller en enskild individ.

Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får
dock enligt 11 kap. 6 § regeringsformen överlämnas endast om
det finns stöd för det i lag.

Om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa
kommunala företag finns bestämmelser i 1 kap. 9 §
sekretesslagen (1980:100). Lag (1994:691).

17 § Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar
över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där
kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar
samtliga aktier, skall fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2. utse samtliga styrelseledamöter,

3. se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt fattas.

Fullmäktige skall också utse minst en lekmannarevisor i
aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt
innehar samtliga aktier.

Vad som anges i första stycket gäller, när kommunen ensam eller
landstinget ensamt bildar en stiftelse för en kommunal
angelägenhet. Fullmäktige skall även utse minst en revisor i en
sådan stiftelse.

Till lekmannarevisor i aktiebolaget eller revisor i stiftelsen
skall fullmäktige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap.
1 § valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders
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verksamhet. Lag (2006:369).

18 § Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till
ett bolag eller en förening där kommunen eller landstinget
bestämmer tillsammans med någon annan, skall fullmäktige se
till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som
avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i
övrigt.

Detsamma gäller, om kommunen eller landstinget tillsammans med
någon annan bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet.

I fråga om sådana juridiska personer som avses i första och
andra styckena och som inte omfattas av 1 kap. 9 §
sekretesslagen (1980:100), skall fullmäktige verka för att
allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos
företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars
offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och
sekretesslagen. Lag (1993:1295).

Kommunala entreprenader

19 § Innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av
en kommunal angelägenhet till någon annan än som avses i 17 och
18 §§ skall fullmäktige se till att kommunen respektive
landstinget tillförsäkras en möjlighet att kontrollera och
följa upp verksamheten. Lag (2002:249).

19 a § Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med någon
annan än som avses i 17 och 18 §§ om att denne skall utföra en
kommunal angelägenhet skall kommunen eller landstinget beakta
intresset av att genom avtalet tillförsäkras information som
gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur
angelägenheten utförs. Lag (2002:249).

Kommunalförbund

20 § Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna
över vården av kommunala angelägenheter till sådana förbund.

Ett kommunalförbund är bildat när förbundsordningen har
antagits av förbundsmedlemmarna eller vid den senare tidpunkt
som anges i förbundsordningen. Lag (1997:550).

21 § Om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna om
kommuner och landsting i denna lag, gäller dessa i tillämpliga
delar även för kommunalförbund. Lag (1997:550).

22 § När ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som
det finns bestämmelser om i en särskild författning, skall den
författningens bestämmelser om kommuner eller landsting gälla
för förbundet.

Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser
om kommunalförbund för ett visst ändamål, skall de gälla i
stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (1997:550).

23 § I ett kommunalförbund skall det som beslutande församling
finnas förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion.

Ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen väljs av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige enligt vad som anges i
förbundsordningen.
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Varje förbundsmedlem skall vara representerad i den beslutande
församlingen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet
ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter. Lag
(1997:550).

24 § Den beslutande församlingen väljs för fyra år, om inte en
kortare mandattid anges i förbundsordningen.

Mandattiden räknas från och med den 1 januari året efter det då
val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, om inte annat
anges i förbundsordningen. Lag (1997:550).

25 § Den beslutande församlingen skall tillsätta en
förbundsstyrelse. Om ett förbund är organiserat med
förbundsdirektion, skall direktionen också vara
förbundsstyrelse.

Den beslutande församlingen skall tillsätta de organ som utöver
förbundsstyrelsen behövs för att fullgöra kommunalförbundets
uppgifter. Lag (1997:550).

26 § En förbundsmedlem har rätt att utträda ur ett
kommunalförbund.

Uppsägningstiden skall vid utträde vara tre år, om inte kortare
tid anges i förbundsordningen. Lag (1997:550).

27 § För ett kommunalförbund skall det finnas en
förbundsordning med närmare bestämmelser om förbundet.
Förbundsordningen skall fastställas av förbundsmedlemmarnas
fullmäktige. Lag (1997:550).

28 § Förbundsordningen skall ange

1. kommunalförbundets namn och den ort där förbundet skall ha
sitt säte, förbundets medlemmar och ändamål,

2. förbundets organisation, organens befogenheter och inbördes
förhållanden samt om interimsorgan får inrättas och om
förbundsstyrelsen skall få vara ställföreträdare för
förbundsfullmäktige,

3. antalet ledamöter och ersättare i den beslutande
församlingen och hur förbundsmedlemmarna skall vara
representerade samt mandattiden i de fall som anges i 24 §,

4. antalet revisorer och deras mandattid,

5. i fråga om förbund med förbundsdirektion, på vilket sätt och
vilken av förbundsmedlemmarna som skall utse revisorer,

6. om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i den
beslutande församlingen,

7. om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i den
beslutande församlingen och för vilka ärenden detta skall
gälla,

8. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är
ledamot i den beslutande församlingen skall ha sådan
yttranderätt som anges i 5 kap. 21 §,

9. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är
ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen eller någon annan
nämnd skall ha sådan närvarorätt som anges i 4 kap. 23 §,

10. var förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden
skall anslås,

11. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och
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skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan
medlemmarna,

12. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets
ekonomi och verksamhet,

13. föreskrifter om förbundets budgetprocess,

14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,

15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets
likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av
förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,

16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess
medlemmar, samt

17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till
ledamöterna och ersättarna i den beslutande församlingen samt i
fråga om förbund med förbundsdirektion till revisorerna.
Lag (2006:369).

Kommunala arkiv

29 § Föreskrifter om kommunala arkiv finns i arkivlagen
(1990:782). Lag (1997:550).

4 kap. De förtroendevalda

Definition

1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och
ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar
samt revisorer.

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den
beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd,
de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett
kommunalförbund. Lag (2006:369).

Rösträtt

2 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige har den som är folkbokförd i kommunen, senast
på valdagen fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska
unionens medlemsstater (unionsmedborgare),

2. är medborgare i Island eller Norge, eller

3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda
i Sverige tre år i följd före valdagen. Lag (1997:166).

3 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i
landstingsfullmäktige har den som är röstberättigad vid val av
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i en kommun inom
landstinget.

4 § Frågor om rösträtt enligt 2 och 3 §§ avgörs på grundval av
en röstlängd som upprättas före valet.

Valbarhet

5 § Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som
har rösträtt enligt 2 och 3 §§. Vid valen av ledamöter och
ersättare i nämnderna, fullmäktigeberedningarna samt valen av
revisorer är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, den
valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor
som uppställs i 2 och 3 §§. Lag (2006:369).
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6 § Den som är anställd hos en kommun eller ett landsting för
att ha den ledande ställningen bland personalen är inte valbar.

Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds
verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare
i nämnden.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget
är inte valbar som revisor för granskning av verksamhet som
omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make,
sambo, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående till
den redovisningsskyldige.

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det
landstinget inte valbar som

1. ordförande eller vice ordförande i fullmäktige,

2. ledamot eller ersättare i nämnd eller fullmäktigeberedning,
eller

3. ledamot eller ersättare i sådant företag som avses i 3 kap.
17 och 18 §§. Lag (2006:369).

Uppdragets upphörande

7 § Om valet till fullmäktige har upphävts och omval har ägt
rum eller om rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och
mandatfördelningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör
uppdragen för de förtroendevalda som har valts av fullmäktige
två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har
avslutats.

När omvalet eller sammanräkningen har avslutats, skall
fullmäktige förrätta nytt val av förtroendevalda för återstoden
av mandattiden.

8 § Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också
uppdraget genast. Fullmäktige får dock besluta att en
förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar sina
uppdrag under återstoden av mandattiden. Lag (2002:249).

9 § Fullmäktige skall befria en förtroendevald från uppdraget
när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns
särskilda skäl mot det.

10 § Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald
som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde

1. har vägrats ansvarsfrihet, eller

2. genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett
brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller
däröver.

10 a § Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga
förtroendevalda i en nämnd

1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är
densamma som i fullmäktige, eller

2. vid förändringar i nämndorganisationen.

Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter
och ersättare har förrättats eller när en ny nämndorganisation
träder i kraft. Lag (1994:690).
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Ledighet från anställning

11 § Förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina
anställningar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina
uppdrag. Ledigheten skall omfatta tid för

1. möten i kommunala organ,

2. andra möten som är nödvändiga för uppdragen,

3. resor till och från mötena, och

4. behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.

Rätt till ledighet enligt första stycket skall gälla även av
fullmäktige utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
lekmannarevisorer eller motsvarande andra revisorer och deras
suppleanter i sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 17
och 18 §§. Lag (2002:249).

Ekonomiska förmåner

12 § Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på
grund av uppdraget.

Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på
heltid eller en betydande del av heltid. Lag (2002:249).

12 a § Förtroendevalda med funktionshinder har rätt till skälig
ersättning för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina
uppdrag.

Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på
heltid eller en betydande del av heltid. Lag (2002:249).

12 b § Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har
rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som
uppkommer när de fullgör sina uppdrag.

Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på
heltid eller en betydande del av heltid. Lag (2002:249).

13 § Fullmäktige skall besluta enligt vilka grunder ersättning
enligt 12-12 b §§ skall betalas. Lag (2002:249).

14 § Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig
omfattning skall få

1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som
föranleds av uppdraget utöver vad som följer av 12 a och 12 b
§§,

2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,

3. pension, samt

4. andra ekonomiska förmåner. Lag (2002:249).

15 § Om fullmäktige beslutar att arvode skall betalas, skall
arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.

Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på
heltid eller en betydande del av heltid.
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15 a § Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till
ersättning av den kommun eller det landsting som har valt dem.
Lag (1997:550).

De förtroendevaldas initiativrätt

16 § Ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner.

Att de också får ställa interpellationer och frågor framgår av
5 kap. 49-56§§.

17 § Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.

Revisorerna får väcka ärenden i en nämnd om ärendet rör
granskningen av verksamheten i nämnden. Lag (2006:369).

17 a § Revisorerna får väcka ärenden i en fullmäktigeberedning
om ärendet rör granskningen av verksamheten i
fullmäktigeberedningen. Lag (2006:369).

18 § När ersättarna tjänstgör har de samma rättigheter som
ledamöterna.

Närmare föreskrifter om ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige
och i nämnderna finns i 5 kap. 12-17 §§ och i 6 kap. 10 och
11 §§.

Omröstning och beslut

19 § Varje ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har en röst.

20 § En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att
avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.

Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs
för att ärendet skall kunna avgöras.

21 § En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett
ärende skall delta i avgörandet av ärendet, om ärendet avser
myndighetsutövning mot någon enskild.

Ingen är dock skyldig att rösta för fler än ett förslag.

Reservation

22 § En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett
ärende får reservera sig mot beslutet.

Reservationen skall anmälas innan sammanträdet avslutas.

Närvarorätt

23 § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är
ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i
besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha
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rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Särskilt om kommunalförbund

23 a § En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i ett
kommunalförbunds beslutande församling välja endast den som är
ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds förbundsstyrelse
och andra nämnder samt revisorer i ett kommunalförbund väljs
bland dem som har rösträtt vid val till någon av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Lag (2006:369).

Borgarråd i Stockholms kommun

24 § Stockholms kommun får ha borgarråd.

Borgarråd väljs av fullmäktige vid första sammanträdet efter
det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Val får
också ske när uppdrag som borgarråd har upphört under
mandatperioden.

Borgarråden väljs för fyra år. I fall som avses i andra stycket
andra meningen avser valet resterande del av mandatperioden.

Om det begärs, skall varje borgarråd väljas särskilt. Lag
(1994:998).

25 § Vad som i 7 § sägs om hur omval eller förnyad
sammanräkning som innebär ändrad mandatfördelning mellan
partierna i fullmäktige inverkar på uppdragen för
förtroendevalda gäller också borgarrådens uppdrag.

26 § I fråga om valbarhet till borgarråd och uppdragets
upphörande skall 5 och 8-10 a §§ tillämpas. Därvid skall vad
som sägs i 10 a § om samtliga förtroendevalda i en nämnd gälla
samtliga borgarråd. Lag (1994:690).

27 § Fullmäktige får besluta att borgarråden i sina uppdrag
skall få ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne-
och anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos
kommunen. Lag (1994:690).

28 § Borgarråden skall närvara vid fullmäktiges sammanträden.

De får delta i överläggningarna och framställa förslag men inte
delta i besluten. Lag (1994:690).

29 § Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om
borgarråden. Lag (1994:690).

Politiska sekreterare

30 § Kommuner och landsting får anställa politiska sekreterare
att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Lag
(1994:690).

31 § Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än
till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa
gång i hela landet.
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Lagen (1982:80) om anställningsskydd skall inte tillämpas för
dem. Lag (1994:690).

32 § En politisk sekreterare har rätt till den ledighet från
sin anställning som behövs för tjänstgöringen. Lag (1994:690).

Funktionshindrade

33 § Kommuner och landsting skall verka för att förtroendevalda
med funktionshinder kan delta i handläggningen av ärenden på
samma villkor som andra förtroendevalda. Lag (2002:249).

5 kap. Fullmäktige

Antalet ledamöter och ersättare

1 § Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige
skall ha.

Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst

31 i kommuner med 12 000 röstberättigade invånare eller
därunder och i landsting med 140 000 röstberättigade invånare
eller därunder,

41 i kommuner med över 12 000 till och med 24 000
röstberättigade invånare,

51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000
röstberättigade invånare och i landsting med över 140 000 till
och med 200 000 röstberättigade invånare,

61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare, och

71 i landsting med över 200 000 röstberättigade invånare.

I Stockholms kommun och i landsting med över 300 000
röstberättigade invånare skall dock antalet ledamöter bestämmas
till minst 101.

2 § Vid tillämpningen av 1 § skall den som har tagits upp i
röstlängd vid det senaste ordinarie valet till fullmäktige
anses som röstberättigad. Lag (1997:166).

3 § Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige
skall ändras, skall beslutet tillämpas först när val av
fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.

Beslutet skall fattas före utgången av mars månad valåret.

Länsstyrelsen skall genast underrättas om beslutet.

4 § För ledamöterna i fullmäktige skall det finnas ersättare.

Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna skall vara. Antalet
skall utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal
platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet skall
fattas före den 1 april valåret. Länsstyrelsen skall genast
underrättas om fullmäktiges beslut.

Föreskrifter om att utse ersättare i fullmäktige finns i
vallagen (2005:837). Lag (2005:842).
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Mandattider

5 § Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige skall väljas för
fyra år räknat från och med den 1 november valåret.

Om Valprövningsnämnden har beslutat om omval enligt 14 kap.
27 § vallagen (2005:837), skall dock mandattiden förlängas till
dess omvalet har avslutats.

I Stockholms kommun räknas mandattiden från och med den 15
oktober valåret. Lag (2005:842).

Ordförande och vice ordförande

6 § Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och
en eller flera vice ordförande.

Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.

Tidpunkt för sammanträdena

7 § Fullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden skall
hållas.

Sammanträde skall hållas också om styrelsen eller minst en
tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs.

Hur sammanträdena kungörs

8 § Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med
fullmäktige.

Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet och om de ärenden som skall behandlas.

9 § Kungörelsen skall anslås på kommunens eller landstingets
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelsen skall inom samma tid på ett lämpligt sätt också
lämnas till varje ledamot och ersättare. Lag (1994:690).

10 § Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst
en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de
ortstidningar som fullmäktige beslutar.

Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att
uppgiften skall införas i en viss ortstidning, skall uppgiften
införas i den tidningen.

11 § Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner
kungöras på det sätt som föreskrivs i 8-10 §§, skall
kungörelsen med uppgift om ärendet anslås senast vardagen
närmast före sammanträdesdagen.

Dessutom skall kungörelsen på ett lämpligt sätt lämnas till
varje ledamot och ersättare så, att den kan antas nå dem inom
samma tid. Lag (1994:690).

Ersättarnas tjänstgöring
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12 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett
sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

13 § Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda
ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen.

En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

14 § En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens
ställe.

15 § En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett
sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter
under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.

16 § I kommunfullmäktige har ersättare från samma valkrets som
ledamoten företräde till tjänstgöring.

Om samtliga ersättare för en ledamot i kommunfullmäktige är
förhindrade att inställa sig eller att vidare delta i ett
sammanträde, skall i ledamotens ställe den ersättare inträda
som enligt den bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra för
den ledamot som har fått den första platsen för partiet i
valkretsen. Om en sådan ersättare inte kan tjänstgöra, skall
den ersättare inträda som står i tur att tjänstgöra för den
ledamot som har fått den andra platsen för partiet i valkretsen
och så vidare efter samma grund.

Om partiets samtliga ersättare i valkretsen är förhindrade att
inställa sig eller att vidare delta i ett sammanträde, skall
den ersättare inträda som har utsetts för partiet i någon annan
valkrets efter den grund som nyss har sagts. Därvid har den
ersättare företräde som har utsetts i den valkrets där partiets
röstetal är högst. Lag (1997:166).

17 § Fullmäktige skall meddela ytterligare föreskrifter om
ersättarnas tjänstgöring.

Beslutförhet

18 § Fullmäktige får handlägga ett ärende bara om mer än
hälften av ledamöterna är närvarande.

Fullmäktige får dock bestämma att interpellationer och frågor
får besvaras även om färre ledamöter är närvarande.

19 § Om en ledamot enligt 20 eller 20 a § är jävig i ett
ärende, får fullmäktige handlägga ärendet, även om antalet
deltagande på grund av jävet inte uppgår till det antal som
föreskrivs i 18 §. Lag (1999:621).

Jäv

20 § En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende
som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo,
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föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.

Föreskrifter om jäv i samband med revision finns i 9 kap. 4 §.

Föreskrifterna i 6 kap. 24 § andra-fjärde styckena om verkan av
jäv skall tillämpas också på fullmäktige. Därvid skall vad som
sägs om nämnd i stället gälla fullmäktige. Lag (1994:690).

20 a § Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller
landstinget får inte delta i

1. val av revisor för granskning av verksamhet som omfattas av
redovisningsskyldigheten, eller

2. handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten.

Detsamma gäller också make, sambo, föräldrar, barn eller syskon
eller annan närstående till den redovisningsskyldige.
Lag (2006:369).

20 b § Trots 20 a § får enskilda förtroendevalda mot vilka
anmärkning kan riktas enligt 9 kap. 17 § andra stycket delta i
fullmäktiges överläggningar, när revisionsberättelsen över den
verksamhet som de har ansvaret för behandlas.

Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd får också delta i
fullmäktiges överläggning när verksamhet inom den egna nämnden
behandlas.

Vad som nu har sagts gäller även om de förtroendevalda inte är
ledamöter i fullmäktige. Lag (1999:621).

Rätt och skyldighet för utomstående att medverka

21 § Fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter
skall ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

22 § Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd, revisorerna
samt de anställda i kommunen eller landstinget är skyldiga att
lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om
fullmäktige begär det och om det inte finns något hinder mot
det på grund av sekretess enligt lag.

Fullmäktige i en kommun eller ett landsting som bildat en
gemensam nämnd har rätt att begära upplysningar från nämnden.
Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i
de samverkande kommunerna och landstingen är skyldiga att lämna
upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om det inte finns
något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag. Lag
(1997:550).

23 § Ärenden i fullmäktige får väckas av

1. en nämnd,

2. en ledamot genom motion,

3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband
med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,

5. den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom
landstinget, om fullmäktige har beslutat det
(medborgarförslag), eller
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6. styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och
18 §§, om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i
fullmäktige också väckas av minst fem procent av de
röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet
skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla
initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar,
namnförtydliganden och uppgift om deras adresser.
Lag (2006:369).

24 § Fullmäktige får föreskriva att en lokal nämnd eller en
nämnd som är underställd en annan nämnd inte får väcka ärenden
i fullmäktige.

25 § Fullmäktige skall besluta i ärenden som har väckts enligt
23 §.

Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen eller en annan
nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3 kap. 9 §.
Lag (2007:68).

Prövning av frågan om anmärkning och om ansvarsfrihet

25 a § Fullmäktige skall vid ett sammanträde före utgången av
juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om
ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Om revisorerna enligt 9 kap. 17 § riktat anmärkning mot en
nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda
förtroendevalda i sådana organ, skall fullmäktige besluta om
anmärkningen även skall framställas från fullmäktiges sida.
Beslutet skall motiveras.

Fullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort
det. Beslutet skall motiveras.

Fråga om ansvarsfrihet och om anmärkning för en gemensam nämnd
skall prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande
kommunerna eller landstingen. Lag (2006:369).

25 b § Om ansvarsfrihet vägras, får fullmäktige besluta att
skadeståndstalan skall väckas.

Talan som inte grundas på brott skall väckas inom ett år från
det att beslutet om vägrad ansvarsfrihet fattades. Annars är
rätten till sådan talan förlorad. Lag (1999:621).

Hur ärendena bereds

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha
beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet
berör eller av en fullmäktigeberedning.

27 § Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning,
skall en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges
tillfälle att yttra sig.

28 § Styrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig i ett
ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en
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fullmäktigeberedning.

Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om
inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort
det.

29 § Fullmäktige får förrätta val utan föregående beredning.

Ett ärende som avser avsägelse från ett uppdrag som
förtroendevald behöver inte heller beredas.

30 § De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet
får nyvalda fullmäktige besluta om att ändra mandattiden för en
nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en
nämnd utan föregående beredning.

31 § Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan
föregående beredning. Fullmäktige skall dock inhämta förklaring
över

1. anmärkning som framställts i revisionsberättelsen, och

2. revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.

Revisorerna skall alltid ges tillfälle att yttra sig vid
fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige
också utan ytterligare beredning besluta att den
förtroendevaldes uppdrag skall återkallas enligt 4 kap. 10 §.
Lag (2006:369).

32 § Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte
har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om
beslutet.

32 a § Fullmäktiges beslut enligt 25 § andra stycket får fattas
utan föregående beredning. Lag (2007:68).

33 § En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta
och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Lag
(2002:249).

34 § Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen
av ett ärende som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas
synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget.

Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller
något liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller
liknande förfarande får valnämnden i kommunen anlitas, om
nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det.

Skall synpunkter inhämtas genom en omröstning får fullmäktige
besluta att det, med tillämpning av 5 kap. vallagen (2005:837),
skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen.
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Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Kommunalförbund får inte anordna folkomröstning eller anlita
valnämnden i kommun som är förbundsmedlem. Lag (2005:842).

35 § Kommunen har rätt att få ersättning för de kostnader som
föranleds av att ett landsting anlitar valnämnden.

Bordläggning och återremiss

36 § Ett ärende skall bordläggas eller återremitteras, om det
begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller
återremitterats på detta sätt.

För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel
majoritet.

Ett beslut om återremiss skall motiveras. Lag (2002:249).

37 § Ett bordlagt ärende skall behandlas på fullmäktiges nästa
sammanträde, om fullmäktige inte beslutar något annat.

Offentlighet och ordning vid sammanträdena

38 § Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Fullmäktige får dock besluta att överläggningen i ett visst
ärende skall hållas inom stängda dörrar. Ersättarna får närvara
vid en sådan överläggning, även när de inte tjänstgör.

39 § Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar
för ordningen vid sammanträdena.

Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och inte
efter tillsägelse rättar sig.

Hur ärendena avgörs

40 § Ordföranden skall se till att bara sådana ärenden avgörs
som har kungjorts enligt föreskrifterna i 8-11 §§.

Ett brådskande ärende får dock avgöras utan hinder av nämnda
föreskrifter, om samtliga närvarande ledamöter beslutar det.

Att brådskande ärenden i vissa fall får avgöras utan beredning
framgår av 32 §.

41 § När överläggningen har avslutats, lägger ordföranden fram
förslag till beslut.

Förslagen skall utformas så, att de kan besvaras med ja eller
nej.

Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har
beslutats och befäster beslutet med klubbslag, om inte
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omröstning begärs.

42 § Om omröstning begärs, skall den ske öppet utom i ärenden
som avser val eller anställning av personal.

43 § Om inte något annat är föreskrivet, bestäms utgången genom
enkel majoritet.

44 § Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

I ärenden som avser val eller anställning av personal fattas
beslutet dock genom lottning.

45 § Ordföranden skall vägra att lägga fram ett förslag till
beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt
ärende väcks.

Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut,
om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut
som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får
dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.

Proportionella val

46 § Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339)
om proportionellt valsätt skall följande val vara
proportionella:

1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

2. val av revisorer som avses i 9 kap. 1 och 2 §§,

3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag,
ekonomiska föreningar eller stiftelser eller revisorer och
revisorssuppleanter samt lekmannarevisorer som skall granska en
sådan styrelses förvaltning och

4. val av ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen
samt revisorer i kommunalförbund.

Om inte något annat följer av förbundsordningen, skall det som
sägs i första stycket tillämpas, när den beslutande
församlingen i ett kommunalförbund väljer ledamöter och
ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder, de beslutande
organens beredningar samt revisorer. Lag (2006:369).

47 § Har upphävts genom lag (1992:355).

48 § Om fullmäktiges val av ledamöter och ersättare i vissa
statliga styrelser och andra organ finns det särskilda
föreskrifter.

Interpellationer och frågor

49 § Interpellationer skall avse ämnen som hör till
fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings
handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.

50 § Interpellationerna skall ha ett bestämt innehåll och vara
försedda med motivering. De bör ställas endast i angelägenheter
av större intresse för kommunen eller landstinget.
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51 § Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en
interpellation får ställas.

52 § Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas
till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt
till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Om borgarråd finns i Stockholms kommun, får fullmäktige besluta
att interpellationer får ställas bara till borgarråden eller
vissa av dem.

Ledamöter i fullmäktige i kommuner eller landsting som bildat
en gemensam nämnd får ställa interpellationer om nämndens
handläggning. Interpellationer skall riktas till nämndens
ordförande. Lag (1997:550).

53 § Fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får
överlåta besvarandet av en interpellation till en av
fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för ett sådant företag
som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ eller till ordföranden i
styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen
eller landstinget är medlem i. Lag (1997:550).

54 § För att inhämta upplysningar får ledamöterna ställa
frågor.

Vad som sägs i 49 och 51-53 §§ skall då tillämpas.

55 § En fråga skall ha ett bestämt innehåll.

Den får vara försedd med en kort inledande förklaring.

56 § När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och
den som svarar delta i överläggningen.

Protokollet

57 § Vid sammanträdena skall protokoll föras på ordförandens
ansvar.

58 § Protokollet skall redovisa vilka ledamöter och ersättare
som har tjänstgjort och vilka ärenden som fullmäktige har
handlagt.

59 § Protokollet skall för varje ärende redovisa

1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte
tagits tillbaka,

2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till
beslut,

3. genomförda omröstningar och hur de har utfallit,

4. vilka beslut som har fattats,

5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har
röstat vid öppna omröstningar, samt

6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

60 § I protokollet skall anges vilka interpellationer och
frågor som har ställts och vilka interpellationer och frågor
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som har besvarats.

61 § Ett protokoll skall justeras senast fjorton dagar efter
sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt.

62 § Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats
skall justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av
tillkännagivandet skall framgå var protokollet finns
tillgängligt samt vilken dag det har anslagits.
Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före
utgången av den tid som gäller för överklagande enligt 10 kap.
6 § första stycket.

Bevis om anslagsdagen skall tecknas på protokollet eller
utfärdas särskilt.

I landstingen skall tillkännagivandet även införas i de
tidningar som avses i 10 §.

Arbetsordningen

63 § Fullmäktige skall i en arbetsordning meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för fullmäktiges
sammanträden och handläggningen av ärendena.

64 § Arbetsordningen skall alltid innehålla föreskrifter om

1. antalet ledamöter i fullmäktige,

2. när sammanträden skall hållas,

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,

5. vem som skall föra ordet, tills ordförande utsetts,

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,

7. förfarandet vid omröstningar,

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,
samt

9. formerna för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige med stöd av 23 § 5 har beslutat att
medborgarförslag får väckas, skall arbetsordningen innehålla
föreskrifter om hur sådana förslag skall handläggas. Lag
(2002:249).

6 kap. Styrelsen och övriga nämnder

Styrelsens uppgifter

1 § Styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av
kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och
sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem
i. Lag (1997:550).

2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka
på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska
ställning.
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Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra
myndigheter göra de framställningar som behövs.

3 § Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och
anställda i kommunen eller landstinget begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna
fullgöra sina uppgifter.

4 § Det åligger styrelsen särskilt att

1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av
fullmäktige med de begränsningar som framgår av 5 kap.
29-32 §§,

2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,

3. verkställa fullmäktiges beslut, och

4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över
till styrelsen.

5 § Fullmäktige får besluta att en annan nämnd än styrelsen
helt eller delvis skall sköta om förvaltningen och
verkställigheten i fråga om egendom samt verkställa
fullmäktiges beslut. Fullmäktige får också besluta att en annan
nämnd helt eller delvis skall ha hand om sin medelsförvaltning.

6 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens eller
landstingets talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan
skall göra det på grund av lag eller annan författning eller
beslut av fullmäktige.

Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning
av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.

Nämndernas ansvar för verksamheten

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd
av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag
(1999:621).

8 § Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som
utnyttjar deras tjänster.

Antalet ledamöter och ersättare

9 § Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige
till det antal som fullmäktige bestämmer. I styrelsen får
antalet ledamöter inte vara mindre än fem och antalet ersättare
bör vara lika stort som antalet ledamöter.

Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall fullmäktige
bestämma i vilken ordning som de skall tjänstgöra.
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Ledamöter och ersättare i en gemensam nämnd väljs av
fullmäktige i de samverkande kommunerna och landstingen. Var
och en av de samverkande kommunerna och landstingen skall vara
representerade i den gemensamma nämnden med minst en ledamot
och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som
antalet ledamöter. Lag (1997:550).

10 § Fullmäktige skall besluta om ersättarnas tjänstgöring i
nämnderna.

11 § Även de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid
nämndernas sammanträden och skall underrättas om tid och plats
för sammanträdena.

Fullmäktige skall besluta i vilken utsträckning ersättarna
skall ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad i protokollet.

Mandattider

12 § Ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för fyra år,
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av
fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid skall
räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill
det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. I ett
sådant fall skall nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid
fullmäktiges första sammanträde. Lag (1994:998).

13 § Fullmäktige bestämmer mandattiderna för andra nämnder än
styrelsen.

14 § Om ledamot avgår under mandattiden, skall fyllnadsval
förrättas.

Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, inträder i
stället en ersättare i enlighet med den ordning som har
bestämts för ersättarnas tjänstgöring.

Om fullmäktige har återkallat uppdragen för de förtroendevalda
enligt 4 kap. 10 a § 1, skall val av nya ledamöter och
ersättare förrättas. Lag (1994:690).

Ordförande och vice ordförande

15 § Fullmäktige skall, för den tid som fullmäktige bestämmer,
bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två
vice ordförande.

16 § Fullmäktige skall meddela föreskrifter om vem som skall
fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en
vice ordförande kan tjänstgöra.

17 § har upphävts genom lag (1994:690).

Tidpunkt för sammanträdena

18 § Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden.

Sammanträden skall hållas också om minst en tredjedel av
nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det
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behövs.

Närvarorätt för utomstående

19 § En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i
fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en
anställd hos kommunen eller landstinget eller en särskild
sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att
lämna upplysningar.

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden
beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.
Lag (2006:369).

19 a § En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar.
Nämnden får dock besluta att dess sammanträden skall vara
offentliga, om fullmäktige har medgett det.

Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den
eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i
överläggningarna men inte i besluten.

En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda
dörrar i ärenden

1. som avser myndighetsutövning, eller

2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess enligt sekretesslagen (1980:100). Lag (2007:68).

Utskott och nämndberedningar

20 § Fullmäktige får bestämma att en nämnd skall ha ett eller
flera utskott.

Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden
själv bestämma att utskott skall finnas.

21 § Av 33 § framgår att en nämnds beslutanderätt får delegeras
till ett utskott. Ett utskott kan också ha till uppgift att
bereda nämndens ärenden.

En nämnd får i övrigt tillsätta de nämndberedningar som behövs.

22 § En nämnd skall välja utskott bland ledamöterna och
ersättarna i nämnden. Därvid skall föreskrifterna i 2 § lagen
(1992:339) om proportionellt valsätt tillämpas. Lag (1992:355).

Beslutförhet

23 § En nämnd får handlägga ärenden bara när fler än hälften av
ledamöterna är närvarande.

Jäv

24 § En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett
ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid
handläggningen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som
inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv
mot honom, skall självmant ge det till känna.
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Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan
inte trätt i hans ställe, skall nämnden snarast besluta i
jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av
jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan honom och
någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med
överklagande av det beslut varigenom nämnden avgör ärendet. Lag
(1994:690).

25 § En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller
landstinget är jävig, om

1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder,
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om
ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada
för honom själv eller någon närstående,

2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som
saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller
skada av ärendets utgång,

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han
själv är knuten till,

4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt
någon i saken, eller

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad
att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. Lag
(2003:519).

26 § Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen
saknar betydelse.

27 § Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där
kommunen eller landstinget äger minst hälften av aktierna eller
en stiftelse där kommunen eller landstinget utser minst hälften
av styrelseledamöterna, skall jäv enligt 25 § 2 eller 5 inte
anses föreligga enbart på grund av att den som handlägger
ärendet är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller
på något annat sätt är knuten dit. Vad som nu har sagts gäller
inte när en nämnd handlägger ärenden som avser
myndighetsutövning mot enskilda.

Jäv enligt 25 § 5 skall inte heller anses föreligga enbart på
grund av att den som handlägger ett ärende hos en nämnd
tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan
nämnd. Lag (2003:519).

Handläggning av ärenden som väckts genom medborgarförslag

27 a § Ett ärende som väckts genom medborgarförslag skall om
möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från
det att det väcktes i fullmäktige.

En nämnd som handlägger sådana ärenden skall minst en gång om
året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena.
Nämnden skall även informera om de ärenden som inte avgjorts
inom den tid som anges i första stycket. Lag (2007:68).

Hur ärendena avgörs

28 § I fråga om förfarandet när en nämnd fattar beslut skall 5
kap. 41-44 §§ tillämpas.

29 § För bordläggning av ett ärende i en nämnd krävs det enkel
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majoritet.

Protokollet

30 § Vid ett sammanträde skall protokoll föras.

I fråga om protokollens förande, innehåll, justering och hur
justeringen tillkännages skall 5 kap. 57-62 §§ tillämpas.
Tillkännagivandet behöver dock inte införas i någon tidning.

Justeringen av en gemensam nämnds protokoll skall tillkännages
på var och en av de samverkande kommunernas och landstingens
anslagstavlor. Tillkännagivandet behöver inte införas i någon
tidning. Lag (1997:550).

Delgivning

31 § Delgivning med en nämnd sker med ordföranden eller med den
som enligt ett reglemente eller ett särskilt beslut är behörig
att ta emot delgivningar.

Reglementen

32 § Fullmäktige skall utfärda reglementen med närmare
föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Reglementet för en gemensam nämnd skall antas av fullmäktige i
var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen. Lag
(1997:550).

Delegering av ärenden inom en nämnd

33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §.

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra
åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller
landstingen att besluta på nämndens vägnar. Lag (1997:550).

34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte
delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning
eller kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom
yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet
eller av fullmäktige har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits
till nämnden, och

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Lag (2007:68).

35 § Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 §
skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning
detta skall ske.

36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot
som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden
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som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin
tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget
att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen.

38 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en anställd att
besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som
innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges
tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan
beslutet fattas.

Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut
endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster
har tillstyrkt beslutet.

39 § har upphävts genom lag (1994:690).

40 § har upphävts genom lag (1994:690).

41 § har upphävts genom lag (1994:690).

42 § har upphävts genom lag (1994:690).

7 kap. Medbestämmandeformer

Partssammansatta organ

1 § Om inte något annat följer av lag eller annan författning,
får det i en kommun eller ett landsting lämnas över till
partssammansatta organ att inom en nämnds verksamhetsområde
svara för beredning, förvaltning och verkställighet.

Detta gäller dock bara ärenden som rör förhållandet mellan
kommunen eller landstinget som arbetsgivare och dess anställda,
samt beträffande en gemensam nämnd, förhållandet mellan de
samverkande kommunerna eller landstingen som arbetsgivare och
deras anställda. Lag (1997:550).

2 § Partssammansatta organ får inte avgöra frågor som avser
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

De får inte heller avgöra ärenden som avser myndighetsutövning
mot någon enskild.

3 § Partssammansatta organ inrättas av fullmäktige.

4 § Fullmäktige skall fastställa ett partssammansatt organs
uppgifter, sammansättning, mandattid och verksamhetsformer i
ett reglemente.

5 § Ett partssammansatt organ skall bestå av företrädare för
dels kommunen eller landstinget, dels de anställda.

Kommunens eller landstingets företrädare väljs av fullmäktige
eller, om fullmäktige bestämmer det, av en nämnd.
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De anställdas företrädare utses av den eller de lokala
arbetstagarorganisationer som kommunen eller landstinget har
slutit kollektivavtal med om partssammansatta organ.

6 § På ett partssammansatt organ skall tillämpas

1. 4 kap. 22 § om reservation,

2. 6 kap. 24-27 §§ om jäv, och

3. 6 kap. 30 § om protokollföring, protokolls innehåll,
justering av protokoll och tillkännagivande om justeringen.

7 § En nämnd inom vars verksamhetsområde ett partssammansatt
organ har tillsatts får återkalla uppdrag som har lämnats över
till organet, om det finns synnerliga skäl för det.

Närvarorätt för personalföreträdare

8 § Företrädare för de anställda hos en kommun eller ett
landsting (personalföreträdare) får, i den omfattning som anges
i 9-13 §§, närvara vid sammanträden med andra nämnder än
styrelsen. Företrädare för anställda i kommuner eller landsting
som samverkar i en gemensam nämnd får i motsvarande omfattning
närvara vid sammanträden med den gemensamma nämnden.

Närvarorätt saknas dock vid revisorernas sammanträden, i
patientnämnder, valnämnder och överförmyndarnämnder. Lag
(1999:621).

9 § Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds
behandling av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen
eller landstinget som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden
får i särskilda fall besluta att personalföreträdarna får
närvara även vid behandlingen av andra ärenden.

10 § Personalföreträdarna har inte rätt att närvara när ärenden
av följande slag handläggs:

1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild,
såvida inte ärendet rör en obestämd krets av enskilda,

2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,

3. uppsägningar av kollektivavtal,

4. arbetskonflikter,

5. rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en
arbetstagarorganisation, och

6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och
tjänster. Lag (1994:690).

11 § Personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens
överläggningar men inte i besluten.

12 § En nämnd är skyldig att, med iakttagande av föreskrifterna
i sekretesslagen (1980:100), lämna personalföreträdarna de
upplysningar som behövs för deras verksamhet.

13 § Personalföreträdarna utses särskilt för varje nämnd bland
de anställda hos kommunen eller landstinget, i första hand
bland dem som är anställda inom nämndens verksamhetsområde.

Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en
av dem får finnas för varje nämnd.
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14 § Personalföreträdarna utses av den eller de lokala
arbetstagarorganisationer som kommunen eller landstinget har
kollektivavtal med.

15 § Vad som föreskrivs i denna lag om jäv för den som skall
handlägga ett ärende hos en nämnd skall gälla också för
personalföreträdare i nämnden.

Jäv enligt 6 kap. 25 § 5 skall dock inte anses föreligga enbart
på grund av att personalföreträdaren

1. är förtroendeman eller funktionär hos en
arbetstagarorganisation som har intressen att bevaka i ärendet,
eller

2. har, i den egenskap som anges i 1, företrätt organisationen
i en sådan förhandling i ärendet som har ägt rum enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Lag (2003:519).

16 § Personalföreträdarna skall kallas till sammanträden på
samma sätt som gäller för ledamöterna i nämnden. Ersättarna
kallas bara när de skall tjänstgöra som personalföreträdare.

17 § Beslut som fattas vid ett sammanträde dit
personalföreträdarna har tillträde blir inte ogiltiga på grund
av att personalföreträdarna eller någon av dem inte har kallats
till sammanträdet.

Självförvaltningsorgan

18 § Om inte något annat följer av lag eller annan författning,
får fullmäktige besluta att en nämnd får uppdra åt ett
självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis
sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution.
Fullmäktige får i ett sådant fall även besluta att nämnden får
uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller som i
övrigt avses i 6 kap. 34 § får dock inte delegeras till ett
självförvaltningsorgan.

De beslut som självförvaltningsorganet fattar med stöd av
uppdrag enligt första stycket skall anmälas till nämnderna, som
bestämmer i vilken ordning detta skall ske. Lag (2002:249).

19 § Nämnden skall i en arbetsordning fastställa
självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning,
arbetsformer och mandattid. Lag (1994:690).

20 § Ett självförvaltningsorgan skall bestå av företrädare för
dem som nyttjar anläggningen eller institutionen och de
anställda där. Företrädarna för nyttjarna skall vara fler än
dem som företräder de anställda.

Nämnden väljer på förslag av nyttjarna de ledamöter och
ersättare som skall företräda nyttjarna och på förslag av de
anställda dem som skall företräda de anställda. Lag (1994:690).

21 § De ledamöter och ersättare som företräder nyttjarna har
rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för
uppdraget och de ekonomiska förmåner som fullmäktige bestämt
för de förtroendevalda i kommunen eller landstinget. Lag
(1994:690).

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1991:900 (30 av 41)2007-11-05 19:04:44



SFST

22 § En nämnd får helt eller delvis återkalla ett uppdrag som
har givits till ett självförvaltningsorgan, om det finns
särskilda skäl för det.

Detsamma gäller uppdraget för enskild ledamot. Lag (1994:690).

8 kap. Ekonomisk förvaltning

Mål för den ekonomiska förvaltningen

1 § Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs
genom andra juridiska personer. Lag (2000:889).

Medelsförvaltningen

2 § Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet
kan tillgodoses.

3 § Fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om
medelsförvaltningen.

3 a § Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för
förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I
föreskrifterna skall det anges hur medlen skall förvaltas.
Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas.
Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av
förvaltningen skall ske.

Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl för det.
Lag (1998:70).

3 b § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster
och nyttigheter som de tillhandahåller.

För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är
skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det
är särskilt föreskrivet. Lag (1998:70).

3 c § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än
som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter
som kommunen eller landstinget tillhandahåller
(självkostnaden). Lag (1998:70).

Budgetens innehåll

4 § Kommuner och landsting skall varje år upprätta en budget
för nästa kalenderår (budgetår).

Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den kommun eller
det landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten skall
upprättas efter samråd med de övriga samverkande kommunerna och
landstingen.

Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna.

Undantag från tredje stycket får göras om det finns synnerliga
skäl. Lag (2004:775).

5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och
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ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och
anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur
verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall
anges de finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en
period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens
första år. Planen skall innehålla sådana finansiella mål som
anges i andra stycket. Lag (2004:775).

5 a § Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger
intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det
redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas
under de närmast följande tre åren.

Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet
skall ske.

Beslut om reglering skall fattas senast i budgeten det tredje
året efter det år då det negativa resultatet uppkom.
Lag (2004:775).

5 b § Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt
resultat inte skall göras

1. om det har uppkommit till följd av ett beslut med stöd av 8
kap. 4 § fjärde stycket,

2. om orealiserade förluster i värdepapper uppstått, eller

3. om det finns andra synnerliga skäl.
Lag (2004:775).

Budgetprocessen

6 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före
oktober månads utgång.

Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget
upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den
kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära
inkomstskatten under det följande året.

7 § Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast skall lämna
in sina särskilda budgetförslag till styrelsen.

8 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads
utgång.

De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall
budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

9 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas
före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa
skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för
begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144)
inom denna tid.
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Budgeten skall därefter fastställas före december månads
utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller
avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl
till det. Lag (1999:308).

10 § Styrelsens förslag till budget skall hållas tillgängligt
för allmänheten från och med kungörandet av det sammanträde med
fullmäktige då budgeten skall fastställas.

Den plats där förslaget hålls tillgängligt skall anges i
kungörelsen.

11 § I lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns
och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. finns
föreskrifter om skyldighet för styrelsen att underrätta vissa
myndigheter om skattesatsen och om avgiftssatsen för
begravningsavgiften. Lag (1999:308).

Utgiftsbeslut under budgetåret

12 § Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande
budgetår, skall beslutet innefatta också anvisning om hur
utgiften skall finansieras.

Förbud mot pantsättning

13 § Kommuner och landsting får inte upplåta panträtt i sin
egendom till säkerhet för en fordran.

Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret
för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i
egendomen.

Räkenskapsföring och redovisning

14 § Styrelsen och övriga nämnder skall fortlöpande föra
räkenskaper över de medel som de förvaltar.

Närmare bestämmelser om kommuners och landstings bokföring
finns i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Lag
(1997:615).

15 § Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast till
styrelsen skall redovisa sin medelsförvaltning under föregående
budgetår.

16 § När styrelsen har fått övriga nämnders redovisningar,
skall den upprätta en årsredovisning.

Närmare bestämmelser om årsredovisningen finns i lagen
(1997:614) om kommunal redovisning. Lag (1997:615).

17 § Årsredovisningen skall lämnas över till fullmäktige och
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter
det år som redovisningen avser. Lag (1999:621).

18 § Årsredovisningen skall godkännas av fullmäktige. Det bör
inte ske innan fullmäktige enligt 5 kap. 25 a § beslutat om
ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Lag (1999:621).

19 § Årsredovisningen skall hållas tillgänglig för allmänheten
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från och med kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då
årsredovisningen skall godkännas.

Den plats där årsredovisningen hålls tillgänglig skall anges i
kungörelsen. Lag (1997:615).

20 § Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor
om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. Lag
(1997:615).

20 a § Minst en delårsrapport som skall upprättas i enlighet
med bestämmelserna i 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal
redovisning skall behandlas av fullmäktige. Lag (2004:775).

Särskilt om kommunalförbund

21 § Föreskrifterna i 6 och 8 §§ gäller inte kommunalförbund.

Förbundsmedlemmarna får meddela föreskrifter i
förbundsordningen om de frågor som avses i 20 §. Lag
(1997:826).

22 § I kommunalförbund med förbundsdirektion skall det
sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. En
kungörelse om sammanträdet skall utfärdas i enlighet med vad
som anges i förbundsordningen. Lag (1997:826).

23 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en
skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje
medlem skall skjuta till så stor del av bristen som svarar mot
medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i
förbundsordningen. Lag (1997:826).

9 kap. Revision

Val av revisorer

1 § Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela
landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning
av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

2 § Vid en samlad revision av hela verksamheten skall minst fem
revisorer väljas.

Vid en särskild revision för granskning av en viss eller vissa
nämnders verksamhet skall minst fem revisorer väljas för varje
nämnd eller grupp av nämnder.

En gemensam nämnd skall granskas av revisorerna i var och en av
de samverkande kommunerna eller landstingen. Lag (2006:369).

3 § Om en revisor som inte har utsetts vid ett proportionellt
val avgår under mandattiden, får fullmäktige förrätta
fyllnadsval för återstoden av denna tid.

Jäv

4 § I fråga om jäv för en revisor skall bestämmelserna i 6 kap.
25 § om jäv tillämpas.

En revisor som är jävig i ett ärende får inte delta eller
närvara vid behandlingen av ärendet. Denne får dock vidta
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åtgärder som någon annan inte kan vidta utan olägligt uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv
mot honom, skall självmant ge det till känna. Lag (2006:369).

5 § Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon av revisorerna
skall de samfällt besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller
får delta i prövningen av jävsfrågan endast om revisorerna inte
är beslutföra utan honom och någon annan inte kan tillkallas
utan olägligt uppskov.

Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med
överklagandet av det beslut varigenom ärendet avgörs. Lag
(1999:621).

6 § Från jäv skall bortses när frågan om partiskhet
uppenbarligen saknar betydelse. Lag (1999:621).

Revisorernas ställning

7 § Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Lag
(1999:621).

Sakkunnigt biträde

8 § Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga
som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs
för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Lekmannarevisorer som utses med stöd av 3 kap. 17 eller 18 §
skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva
väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra
uppdraget enligt god sed vid detta slag av granskning.

De sakkunniga skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal
verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget.
Lag (2006:369).

Revisorernas uppgifter

9 § Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av
god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de
revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt
3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som
görs inom nämnderna är tillräcklig.

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger
misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär
förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande
åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om
nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan
oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det
till fullmäktige. Revisorerna får dock underlåta att anmäla
misstanke om brott till fullmäktige om nämnden funnit att det
inte föreligger en sådan misstanke. Lag (2006:369).

9 a § Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten
som enligt 8 kap. 20 a § skall behandlas av fullmäktige och
årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas
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delårsrapporten och årsbokslutet. Lag (2004:775).

10 § Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser
myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än

1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen
eller landstinget ekonomisk förlust,

2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453),

3. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden
av allmänna förvaltningsdomstolar, eller

4. när granskningen sker från allmänna synpunkter.
Lag (2006:494).

11 § Vad som sägs om nämnder i 9 § gäller också
fullmäktigeberedningar. Lag (1999:621).

Revisorernas rätt till upplysningar m.m.

12 § Nämnderna och de enskilda ledamöterna och ersättarna i
dessa samt de anställda är skyldiga att lämna revisorerna de
upplysningar som behövs för revisionsarbetet.

De skall också ge revisorerna tillfälle att när som helst
inventera de tillgångar som nämnderna har hand om och ta del av
de räkenskaper och andra handlingar som berör nämndernas
verksamhet. Lag (1999:621).

13 § Vad som sägs om nämnder i 12 § gäller också
fullmäktigeberedningar. Lag (1999:621).

Revisorernas förvaltning

14 § Revisorerna svarar själva för den förvaltning som har
samband med revisionsuppdraget, om inte fullmäktige bestämmer
något annat. Lag (1999:621).

15 § De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om
jäv skall tas upp i protokoll.

Föreskrifterna i 6 kap. 30 § om justering av protokoll och
tillkännagivande om justeringen skall tillämpas också på
revisorernas protokoll. Lag (1999:621).

Revisionsberättelse

16 § Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en
berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som
avser verksamheten under det föregående budgetåret.

De sakkunnigas rapporter skall fogas till revisionsberättelsen.

Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen
(2005:551) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3
kap. 17 eller 18 § skall också fogas till revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen för sådana kommunalförbund som kommunen
eller landstinget ingår i skall också fogas till revisorernas
berättelse utom i det fall som avses i 9 kap. 20 §. Vidare
skall revisionsberättelsen för aktiebolag, handelsbolag,
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ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller
landstinget lämnat över vården av en kommunal angelägenhet
enligt 3 kap. 17 eller 18 § fogas till revisionsberättelsen.
Lag (2006:369).

17 § Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna
anges i revisionsberättelsen.

Anmärkningar får riktas mot

1. nämnder och fullmäktigeberedningar, samt

2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ.

Berättelsen skall innehålla också ett särskilt uttalande
huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Lag (1999:621).

Revisionsreglemente

18 § Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om
revisionen.

Särskilt om kommunalförbund

19 § För kommunalförbund gäller inte 1 och 2 §§.

I kommunalförbund med förbundsfullmäktige väljs revisorer av
förbundsfullmäktige. I kommunalförbund med direktion väljs
revisorer i enlighet med vad som anges i förbundsordningen.
Lag (2006:369).

20 § I kommunalförbund med förbundsdirektion skall revisorerna
avge en revisionsberättelse till var och en av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Vad som sägs om fullmäktige i
5 kap. 20 b, 25 a, 25 b och 31 §§ skall beträffande sådana
förbund gälla förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Lag (1999:621).

21 § Om en förbundsdirektion tillsatt en eller flera nämnder,
skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse som
avser nämndernas verksamhet till förbundsdirektionen.

Direktionen prövar frågan om ansvarsfrihet skall beviljas eller
inte för de nämnder som den tillsätter. Lag (1997:550).

22 § Revisorer i ett kommunalförbund är skyldiga att på begäran
lämna upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje
kommun eller landsting som är medlem i kommunalförbundet.
Skyldigheten gäller upplysningar om

1. kommunalförbundets angelägenheter, samt

2. sådana företag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen
(1980:100) och till vilka kommunalförbundet enligt 3 kap. 17
eller 18 § lämnat över vården av en kommunal angelägenhet.
Lag (2006:369).

10 kap. Laglighetsprövning

Tillämpningsområde

1 § Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att
få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad
genom att överklaga dem hos länsrätten.

Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på
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samma sätt av varje medlem av de samverkande kommunerna och
landstingen.

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på
samma sätt av varje medlem av de kommuner eller landsting som
ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna. Lag
(1997:550).

2 § Följande beslut får överklagas:

1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i
ett kommunalförbund,

2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om
beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande
art,

3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett
partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte
är av rent förberedande eller rent verkställande art, samt

4. sådana beslut av revisorerna som avses i 9 kap. 15 §. Lag
(1999:621).

3 § Föreskrifterna i detta kapitel gäller inte om det i lag
eller annan författning finns särskilda föreskrifter om
överklagande.

Hur besluten överklagas

4 § Ett beslut överklagas skriftligt.

I sina klagomål skall klaganden ange vilket beslut som
överklagas och de omständigheter som han stöder sitt
överklagande på.

5 § Överklagandet skall ges in till länsrätten. Lag (1995:84).

Klagotid

6 § Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom tre
veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens,
landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla att
protokollet över beslutet justerats. Tidsfristen för
överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att
tillkännagivandet, att protokoll över beslutet justerats, har
anslagits på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner
och landsting.

Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på
anslagstavlan under hela klagotiden för att tiden skall löpa
ut. Lag (1997:550).

7 § Om överklagandet före klagotidens utgång har kommit in till
kommunen, landstinget eller kommunalförbundet i stället för
till länsrätten, skall överklagandet ändå prövas. Detsamma
gäller när överklagandet av en gemensam nämnds beslut kommit in
till någon av de samverkande kommunerna eller landstingen. Lag
(1997:550).

Grunder för laglighetsprövningen

8 § Ett överklagat beslut skall upphävas, om

1. det inte har tillkommit i laga ordning,

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet
för kommunen eller landstinget,
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3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter, eller

4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Första stycket punkterna 3 och 4 gäller inte beslut enligt 8
kap. 4 § tredje och fjärde styckena samt 5 a och 5 b §§.

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets
ställe. Lag (2004:775).

9 § Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång,
behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har
kommit att förlora sin betydelse till följd av senare
inträffade förhållanden.

10 § Vid prövningen av överklagandet får inte beaktas andra
omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före
klagotidens utgång.

Processuella frågor

11 § Vid tillämpningen av förvaltningsprocesslagen (1971:291)
skall kommunen, landstinget, gemensam nämnd eller
kommunalförbundet anses som part. Lag (1997:550).

12 § Ett föreläggande enligt 5 § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) får inte gälla sådana brister i skrivelsen med
överklagandet som består i att denna inte anger den eller de
omständigheter på vilka klaganden stöder sitt överklagande.

Föreskriften i 29 § förvaltningsprocesslagen om rätt att utan
yrkande besluta till det bättre för enskild skall inte
tillämpas.

13 § Föreskrifter om hur länsrättens beslut överklagas finns i
förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:84).

14 § Om länsrättens eller kammarrättens beslut har gått
klaganden emot, får bara klaganden själv överklaga beslutet.

Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller
förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas
av kommunen eller landstinget och av deras medlemmar samt, i
fråga om beslut av en gemensam nämnd, av nämnden och
medlemmarna i de samverkande kommunerna och landstingen.

Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut av ett
kommunalförbund eller förbjudit att det verkställs, får
domstolens beslut överklagas av förbundet, av varje kommun och
landsting som är medlem i förbundet och av deras medlemmar. Lag
(1997:550).

Förutsättningar för verkställighet

14 a § Ett beslut som kan överklagas enligt bestämmelserna i
detta kapitel får verkställas innan det har vunnit laga kraft
om inte särskilda skäl talar emot det. Lag (2002:438).
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Rättelse av verkställighet

15 § Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som har
vunnit laga kraft och om beslutet redan har verkställts, skall
det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten
rättas i den utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om
rättelse skall meddelas utan oskäligt dröjsmål. Lag (2002:438).

Övergångsbestämmelser

1991:900

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Genom den nya lagen upphävs

- lagen (1969:596) om kommunalt partistöd,

- kommunallagen (1977:179),

- lagen (1977:180) om införande av kommunallagen (1977:179),

- lagen (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna,

- lagen (1983:565) om politiska sekreterare i kommuner och
landstingskommuner, och

- lagen (1985:127) om särskilda organ i landstingskommunerna.

3. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till
föreskrifter som har ersatts genom föreskrifter i denna lag,
skall i stället de nya föreskrifterna tillämpas.

4. Rikets indelning i landsting ändras inte genom den nya
lagen.

5. Föreskrifterna i 3 kap. 17 och 18 §§ skall från och med den
1 januari 1993 tillämpas också på sådana företag till vilka en
kommun eller ett landsting har överlämnat en angelägenhet före
denna lags ikraftträdande.

6. Vid prövningen av kommunalbesvär över beslut som har
meddelats före utgången av år 1991 skall äldre föreskrifter
tillämpas.

1995:84

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser.

1997:550

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om bestämmelserna om
gemensam nämnd den 1 augusti 1997, och i övrigt den 1 januari
1998, då kommunalförbundslagen (1985:894) skall upphöra att
gälla.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sådant
beställarförbund och kommunalförbund som bildats enligt lagen
(1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso och sjukvård och socialtjänst.

1997:615

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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3. De nya föreskrifterna i 8 kap. 4 och 5 §§ skall, trots vad
som föreskrivs i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:550)
om ändring i kommunallagen (1991:900), tillämpas även i fråga
om kommunalförbund som bildats före den 1 januari 1998.

2004:775

Denna lag träder i kraft den 1 december 2004 och tillämpas
första gången avseende räkenskapsåret 2005. Äldre föreskrifter
gäller för överklagande av beslut som har meddelats före den 1
december 2004.

2006:369

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 i fråga om 3
kap. 17 § och i övrigt den 1 juli 2006.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 9 § första stycket, 17 § fjärde
stycket och 28 §, 4 kap. 1 §, 5 §, 6 § tredje och fjärde
styckena, 17 § andra stycket, 17 a § och 23 a § andra stycket,
5 kap. 20 a § första stycket, 23 § första stycket och 46 §, 6
kap. 19 § första stycket samt 9 kap. 1 §, 2 § första och andra
styckena, 4 § första och andra styckena och 19 § andra stycket
skall tillämpas i sin äldre lydelse för de revisorer och
revisorsersättare som valts för granskning t.o.m.
räkenskapsåret 2006.
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1 kap. Om tryckfrihet

1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att,
utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg
lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför
laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke
i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll
strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att
återhålla allmän upplysning.

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna
för en allmän tryckfrihet och till säkerställande av ett fritt
meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje
svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser
som äro i denna förordning meddelade till skydd för enskild
rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och
åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela
uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat
är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och
underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i
tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som
upphovsman till framställning i skriften, till skriftens
utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till
denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter
eller andra meddelanden till periodiska skrifter.

Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna
förordning, anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne
som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift eller för
att lämna meddelande som avses i föregående stycke. Lag
(1976:955).

2 § Någon tryckningen föregående granskning av skrift eller
något förbud mot tryckning därav må ej förekomma.

Ej heller vare tillåtet för myndighet eller annat allmänt organ
att på grund av skrifts innehåll, genom åtgärd som icke äger
stöd i denna förordning, hindra tryckning eller utgivning av
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skriften eller dess spridning bland allmänheten.

3 § För missbruk av tryckfriheten eller medverkan däri må ej
någon i annan ordning eller i annat fall än denna förordning
bestämmer kunna tilltalas eller dömas till ansvar eller
ersättningsskyldighet eller skriften konfiskeras eller läggas
under beslag.

4 § Envar, vilken blivit förtrott att döma över missbruk av
tryckfriheten eller eljest vaka över denna förordnings
efterlevnad, bör därvid städse hava i åtanke att tryckfriheten
utgör grundval för ett fritt samhällsskick, alltid fästa sin
uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets
lagstridighet, på syftet än på framställningssättet, samt i
tvivelsmål hellre fria än fälla.

Vid bestämmande av påföljd, som enligt denna förordning är
förenad med missbruk av tryckfriheten, skall, då meddelad
uppgift påkallat rättelse, särskilt beaktas, huruvida sådan på
lämpligt sätt bringats till allmänhetens kännedom.

5 § Denna förordning äger tillämpning å skrift, som framställts
i tryckpress. Den skall ock tillämpas å skrift, som
mångfaldigats genom stencilering, fotokopiering eller liknande
tekniskt förfarande, om

1. utgivningsbevis gäller för skriften; eller

2. skriften är försedd med beteckning, som utvisar att den är
mångfaldigad, samt i anslutning därtill tydliga uppgifter om
vem som har mångfaldigat skriften och om ort och år för
mångfaldigandet.

Bestämmelse i förordningen som har avseende å skrift som
framställts i tryckpress eller å tryckning skall, när ej annat
angives, äga motsvarande tilllämpning å annan skrift, varå
förordningen enligt första stycket är tillämplig, eller å
mångfaldigande av sådan skrift.

Till skrift hänföres bild, även om den ej åtföljes av text. Lag
(1976:955).

6 § Tryckt skrift skall, för att anses såsom sådan, vara
utgiven. En skrift anses utgiven då den blivit utlämnad till
försäljning eller för spridning på annat sätt i Sverige. Detta
gäller dock inte en myndighets tryckta handlingar, om de inte
är tillgängliga för envar. Lag (1998:1438).

7 § Med periodisk skrift förstås en tidning, tidskrift eller
någon annan sådan tryckt skrift som enligt utgivningsplanen är
avsedd att under en bestämd titel utgivas med minst fyra vid
särskilda tider utkommande nummer eller häften årligen, samt
löpsedlar och bilagor som hör till skriften. Sedan
utgivningsbevis för skriften har meddelats, skall denna anses
som periodisk till dess att beviset återkallas eller förklaras
förfallet.

Om ägaren till en periodisk skrift sprider eller låter sprida
skriftens innehåll eller delar av detta i form av ett
radioprogram eller en teknisk upptagning som avses i
yttrandefrihetsgrundlagen, skall i fråga om tillämpning av 1-14
kap. programmet eller upptagningen jämställas med en bilaga
till skriften i den utsträckning den i sådan form spridda
versionen återger innehållet i skriften oförändrat samt anger
hur innehållet har disponerats. I lag får föreskrivas om
särskild skyldighet att spela in sådana program och bevara
tekniska upptagningar samt att tillhandahålla dessa.
Bestämmelser om rätt till sändningar finns i 3 kap.
yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (1998:1438).
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8 § Om den rätt, som tillkommer upphovsman till litterärt eller
konstnärligt verk eller framställare av fotografisk bild, om
upphovsrätten närstående rättigheter och om förbud mot att
återgiva litterärt eller konstnärligt verk på ett sätt, som
kränker den andliga odlingens intressen, gälle vad i lag är
stadgat. Lag (1988:1448).

9 § Utan hinder av denna förordning gäller vad i lag är stadgat

1. om förbud mot kommersiell annons i den mån annonsen används
vid marknadsföring av alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror;

2. om förbud mot kommersiell annons som används vid
marknadsföring av andra varor än tobaksvaror samt tjänster om
det i annonsen förekommer ett varukännetecken som är i bruk för
en tobaksvara eller enligt gällande bestämmelser om varumärken
är registrerat eller inarbetat för en sådan vara;

3. om förbud mot kommersiell annons som meddelats till skydd
för hälsa eller miljö enligt förpliktelse som följer av
anslutning till Europeiska gemenskaperna;

4. om förbud mot offentliggörande i yrkesmässig
kreditupplysningsverksamhet av kreditupplysning, som innebär
otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet eller som
innehåller oriktig eller missvisande uppgift, om
ersättningsskyldighet för sådant offentliggörande samt om
rättelse av oriktig eller missvisande uppgift;

5. om ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på
vilket uppgift eller underrättelse anskaffats. Lag (2002:810).

10 § Denna förordning är inte tillämplig på skildring av barn i
pornografisk bild. Lag (1998:1438).

2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig
upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del
av allmänna handlingar. Lag (1976:954).

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas
endast om det är påkallat med hänsyn till

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller
mellanfolklig organisation,

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller
valutapolitik,

3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan
tillsyn,

4. intresset att förebygga eller beivra brott,

5. det allmännas ekonomiska intresse,

6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden,

7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall
angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i
visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den
särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan
bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela
närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses
riksdagen eller regeringen tilläggas befogenhet att efter
omständigheterna medgiva att viss handling lämnas ut. Lag
(1976:954).
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3 § Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt
uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän,
om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att
anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

En upptagning som avses i första stycket anses förvarad hos
myndighet, om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med
tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för
överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på
annat sätt uppfattas. En sammanställning av uppgifter ur en
upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad hos
myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställningen
tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.

En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för
automatiserad behandling anses dock inte förvarad hos
myndigheten om sammanställningen innehåller personuppgifter och
myndigheten enligt lag eller förordning saknar befogenhet att
göra sammanställningen tillgänglig. Med personuppgift avses all
slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till
en fysisk person. Lag (2002:907).

4 § Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till
den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän
handling, om handlingen gäller ärende eller annan fråga som
ankommer på myndigheten och ej är avsedd för mottagaren endast
som innehavare av annan ställning. Lag (1976:954).

5 § Med myndighet likställs i detta kapitel riksdagen och
beslutande kommunal församling. Lag (1998:1701).

6 § Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt
till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till
handa. I fråga om upptagning som avses i 3 § första stycket
gäller i stället att den anses inkommen till myndighet när
annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på sätt som
angives i 3 § andra stycket.

Tävlingsskrift, anbud eller annan sådan handling som enligt
tillkännagivande skall avlämnas i förseglat omslag anses ej
inkommen före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet.

Åtgärd som någon vidtager endast som led i teknisk bearbetning
eller teknisk lagring av handling, som myndighet har
tillhandahållit, skall ej anses leda till att handling är
inkommen till den myndigheten. Lag (1976:954).

7 § Handling anses upprättad hos myndighet, när den har
expedierats. Handling som ej har expedierats anses upprättad
när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats
hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst
ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat
sätt färdigställts.

I stället för vad som föreskrives i första stycket gäller att
handling anses upprättad,

1. diarium, journal samt sådant register eller annan
förteckning som föres fortlöpande, när handlingen har
färdigställts för anteckning eller införing,

2. dom och annat beslut, som enligt vad därom är föreskrivet
skall avkunnas eller expedieras, samt protokoll och annan
handling i vad den hänför sig till sådant beslut, när beslutet
har avkunnats eller expedierats,
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3. annat myndighets protokoll och därmed jämförliga
anteckningar, när handlingen har justerats av myndigheten eller
på annat sätt färdigställts, dock ej protokoll hos riksdagens
utskott, kommuns revisorer eller statliga kommittéer eller hos
kommunal myndighet i ärende som denna endast bereder till
avgörande. Lag (2002:1049).

8 § Har organ som ingår i eller är knutet till ett verk eller
liknande myndighetsorganisation överlämnat handling till annat
organ inom samma myndighetsorganisation eller framställt
handling för sådant överlämnande, skall handlingen ej anses som
därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än då organen
uppträda som självständiga i förhållande till varandra. Lag
(1976:954).

9 § Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har
expedierats skall ej heller efter den tidpunkt då den enligt
7 § är att anse som upprättad anses som allmän handling hos
myndigheten, om den icke tages om hand för arkivering. Med
minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller
upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning
eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet
sakuppgift.

Utkast eller koncept till myndighets beslut eller skrivelse och
annan därmed jämställd handling som ej har expedierats anses ej
som allmän handling, såvida den icke tages om hand för
arkivering. Lag (1976:954).

10 § Handling som förvaras hos myndighet endast som led i
teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning
anses ej som allmän handling hos den myndigheten. Lag
(1976:954).

11 § Som allmän handling anses ej

1. brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats
till eller upprättats hos myndighet endast för befordran av
meddelande,

2. meddelande eller annan handling som har inlämnats till eller
upprättats hos myndighet endast för offentliggörande i
periodisk skrift som utgives genom myndigheten,

3. tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning eller annan
handling som ingår i bibliotek eller som från enskild har
tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård
eller forsknings- och studieändamål eller privata brev,
skrifter eller upptagningar som eljest ha överlämnats till
myndighet uteslutande för ändamål som nu angivits,

4. upptagning av innehållet i handling som avses i 3, om
upptagningen förvaras hos myndighet där den ursprungliga
handlingen ej skulle vara att anse som allmän.

Det som föreskrivs i första stycket 3 om handling som ingår i
bibliotek tillämpas inte på upptagning i en databas som en
myndighet har tillgång till enligt avtal med en annan
myndighet, om upptagningen är allmän handling hos den
myndigheten. Lag (2002:907).

12 § Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast
eller så snart det är möjligt på stället utan avgift
tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att
handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.
Handling får även skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk
för ljudöverföring. Kan handling ej tillhandahållas utan att
sådan del därav som icke får lämnas ut röjes, skall den i
övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller
kopia.
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Myndighet är icke skyldig att tillhandahålla handling på
stället, om betydande hinder möter. I fråga om upptagning som
avses i 3 § första stycket föreligger ej heller sådan
skyldighet, om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan taga
del av upptagningen hos närbelägen myndighet. Lag (1976:954).

13 § Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt
att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen
till den del den får lämnas ut. En myndighet är dock inte
skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag
lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan
form än utskrift. En myndighet är inte heller skyldig att
framställa kopia av karta, ritning, bild eller annan i 3 §
första stycket avsedd upptagning än som nyss har angivits, om
svårighet möter och handlingen kan tillhandahållas på stället.

Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall
behandlas skyndsamt. Lag (2002:907).

14 § Begäran att få taga del av allmän handling göres hos
myndighet som förvarar handlingen.

Begäran prövas av myndighet som angives i första stycket. Om
särskilda skäl föranleda det, får dock i bestämmelse som avses
i 2 § andra stycket föreskrivas att prövningen vid
tillämpningen av bestämmelsen skall ankomma på annan myndighet.
I fråga om handling som är av synnerlig betydelse för rikets
säkerhet kan även genom förordning föreskrivas att endast viss
myndighet får pröva frågan om utlämnande. I de nu nämnda fallen
skall begäran om utlämnande genast hänskjutas till behörig
myndighet.

Myndighet får inte på grund av att någon begär att få taga del
av allmän handling efterforska vem han är eller vilket syfte
han har med sin begäran i större utsträckning än som behövs för
att myndigheten skall kunna pröva om hinder föreligger mot att
handlingen lämnas ut. Lag (1982:939).

15 § Om annan än riksdagen eller regeringen avslår begäran att
få taga del av handling eller lämnar ut allmän handling med
förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll
eller eljest förfoga över den, får sökanden föra talan mot
beslutet. Talan mot beslut av statsråd skall föras hos
regeringen och talan mot beslut av annan myndighet hos domstol.

I den i 2 § omnämnda lagen skall närmare angivas hur talan mot
beslut som avses i första stycket skall föras. Sådan talan
skall alltid prövas skyndsamt.

Angående rätt att föra talan mot beslut av myndighet som lyder
under riksdagen är särskilt föreskrivet. Lag (1976:954).

16 § Anteckning om hinder att lämna ut allmän handling får
göras endast på handling som omfattas av bestämmelse som avses
i 2 § andra stycket. Härvid skall tillämplig bestämmelse
angivas. Lag (1976:954).

17 § I lag får föreskrivas att regeringen eller beslutande
kommunal församling får besluta att allmänna handlingar som
hänför sig till myndighets verksamhet, vilken skall övertas av
enskilt organ, får överlämnas till det organet för förvaring,
om detta behöver handlingarna i verksamheten, utan att
handlingarna därigenom upphör att vara allmänna. Ett sådant
organ skall i fråga om överlämnade handlingar jämställas med
myndighet vid tillämpningen av 12-16 §§.
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I lag får även föreskrivas att regeringen får besluta att
allmänna handlingar får överlämnas till Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar för förvaring, utan att
handlingarna därigenom upphör att vara allmänna. Detta gäller
handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in till
eller upprättats hos

1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som
hänför sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller

2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.

Vid tillämpningen av 12-16 §§ skall Svenska kyrkan och dess
organisatoriska delar jämställas med myndighet i fråga om
överlämnade handlingar. Lag (1998:1701).

18 § Grundläggande bestämmelser om hur allmänna handlingar
skall bevaras samt om gallring och annat avhändande av sådana
handlingar meddelas i lag. Lag (2002:907).

3 kap. Om rätt till anonymitet

1 § Författare till tryckt skrift vare ej skyldig att låta sitt
namn eller sin pseudonym eller signatur utsättas å skriften.
Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning beträffande den som
lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, så ock i
fråga om utgivare av tryckt skrift som ej är periodisk. Lag
(1976:955).

2 § I mål som rör tryckfrihetsbrott må fråga ej väckas om vem
som är författare eller har lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 §
tredje stycket, ej heller om vem som är utgivare av tryckt
skrift som ej är periodisk. Om för skrift, som ej är periodisk,
författare eller utgivare har angivits å skriften med namn
eller med pseudonym eller signatur, som enligt vad allmänt är
känt åsyftar bestämd person, eller någon i skriftlig förklaring
erkänt sig vara författaren eller utgivaren eller inför domstol
i målet självmant avgivit sådant erkännande, må dock frågan om
han är ansvarig behandlas i målet.

Fråga om vem som är ansvarig för brott enligt 7 kap. 3 § må
utan hinder av första stycket handläggas i samma rättegång som
mål som där angives. Lag (1976:955).

3 § Den som har tagit befattning med tillkomsten eller
utgivningen av tryckt skrift eller med framställning som var
avsedd att införas i tryckt skrift och den som har varit
verksam inom företag för utgivning av tryckta skrifter eller
inom företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra
meddelanden till periodiska skrifter får inte röja vad han
därvid erfarit om vem som är författare eller har lämnat
meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket eller är utgivare
av skrift som inte är periodisk.

Tystnadsplikten enligt första stycket gäller inte

1. om den till vars förmån tystnadsplikten gäller har samtyckt
till att hans identitet röjs,

2. om fråga om identiteten får väckas enligt 2 § första
stycket,

3. om det rör sig om brott som anges i 7 kap. 3 § första
stycket 1,

4. i den mån domstol, när det är fråga om brott enligt 7 kap. 2
§ eller 3 § första stycket 2 eller 3, finner det erforderligt,
att vid förhandling uppgift lämnas, huruvida den som är
tilltalad eller skäligen misstänkt för den brottsliga gärningen
har lämnat meddelandet eller medverkat till framställningen,
eller

5. i den mån domstol i annat fall av hänsyn till ett allmänt
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eller enskilt intresse finner det vara av synnerlig vikt att
uppgift om identiteten lämnas vid vittnesförhör eller förhör
med en part under sanningsförsäkran.

Vid förhör som avses i andra stycket 4 eller 5 skall rätten
noga vaka över att frågor inte ställs som kan inkräkta på
tystnadsplikten utöver vad som i varje särskilt fall är
medgivet. Lag (1991:1470).

4 § Myndighet eller annat allmänt organ må ej efterforska
författaren till framställning som införts eller varit avsedd
att införas i tryckt skrift, den som utgivit eller avsett att
utgiva framställning i sådan skrift eller den som lämnat
meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, i vidare mån än
som erfordras för åtal eller annat ingripande mot honom som ej
står i strid med denna förordning. Får efterforskning
förekomma, skall därvid beaktas den i 3 § angivna
tystnadsplikten. Lag (1976:955).

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet mot författarens
eller, i fall som avses i 1 §, mot utgivarens eller meddelarens
vilja på tryckt skrift sätter ut dennes namn, pseudonym eller
signatur eller åsidosätter sin tystnadsplikt enligt 3 §, döms
till böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff
döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet på skriften såsom
författare, utgivare eller meddelare sätter ut namnet på eller
pseudonym eller signaturen för annan person än den verkliga
författaren, utgivaren eller meddelaren.

För efterforskning i strid med 4 § första meningen döms, om
efterforskningen har skett uppsåtligen, till böter eller
fängelse i högst ett år.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket må väckas
endast om målsäganden anmält brottet till åtal. Lag
(1991:1470).

6 § Med författare likställes i detta kapitel annan som är att
anse som upphovsman till framställning som införts eller är
avsedd att införas i tryckt skrift. Lag (1976:955).

4 kap. Om tryckta skrifters framställning

1 § Rätt att själv eller med biträde av andra genom tryckpress
framställa tryckalster skall tillkomma varje svensk medborgare
eller svensk juridisk person. Lag (1976:955).

2 § Skrift, som i riket framställes genom tryckpress eller som
här mångfaldigas genom stencilering, fotokopiering eller
liknande tekniskt förfarande och för vilken gäller
utgivningsbevis, skall innehålla tydliga uppgifter om vem som
har tryckt eller eljest mångfaldigat skriften samt om ort och
år för mångfaldigandet, om skriften är avsedd att utgivas i
riket och ej är att hänföra till bild- eller
tillfällighetstryck.

Om utsättande av uppgifter som avses i första stycket å skrift,
som mångfaldigas genom stencilering, fotokopiering eller
liknande tekniskt förfarande och för vilken ej gäller
utgivningsbevis, är föreskrivet i 1 kap. 5 § första stycket.
Lag (1976:955).

3 § Med bild- eller tillfällighetstryck förstås i denna
förordning vykort och bildalbum, visitkort och notifikationer,
adresskort, etiketter, blanketter, reklam- och emballagetryck
samt annat affärstryck även som andra sådana tryckalster, allt
under förutsättning att på grund av texten eller vad eljest
framställes tryckfrihetsmissbruk kan anses uteslutet. Lag
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(1976:955).

4 § Om skyldighet att bevara exemplar av tryckt skrift för
granskning och att lämna exemplar av skrift till bibliotek
eller arkiv föreskrives i lag. Lag (1976:955).

5 § Den som framställer skrift och därvid bryter mot 2 § första
stycket dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Lag
(1976:955).

6 § har betecknats 4 § genom lag (1976:955).

7 § har upphävts genom lag (1976:955).

8 § har betecknats 5 § genom lag (1976:955).

9 § har betecknats 3 § genom lag (1976:955).

5 kap. Om utgivning av periodisk skrift

1 § Ägare till periodisk skrift skall vara svensk medborgare
eller svensk juridisk person. I lag får föreskrivas att även
utlänning eller utländsk juridisk person får vara ägare till
sådan skrift. Lag (1994:1376).

2 § För periodisk skrift skall finnas en utgivare.

Utgivare skall vara svensk medborgare. I lag får föreskrivas
att även utlänning får vara utgivare.

Utgivare skall äga hemvist inom riket. Ej må den vara utgivare
som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har
förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag. Lag
(1988:1448).

3 § Utgivare för periodisk skrift utses av dess ägare.

Uppdrag att vara utgivare skall innefatta befogenhet att öva
inseende över skriftens utgivning och bestämma över dess
innehåll så att intet däri får införas mot utgivarens vilja.
Inskränkning i den befogenhet, som sålunda tillkommer
utgivaren, vare utan verkan.

4 § Då utgivare utsetts, åligge ägaren att göra anmälan därom
hos myndighet som angives i lag. Anmälan skall innehålla
uppgift å utgivarens namn och hemvist. Vid anmälan skall fogas
bevis att utgivaren fyller föreskrivna behörighetsvillkor samt
förklaring av utgivaren att han åtagit sig uppdraget att vara
utgivare. Lag (1976:955).

5 § En periodisk skrift får inte utgivas innan det har
utfärdats ett bevis om att det inte finns något hinder mot
utgivning enligt denna förordning. Ett sådant utgivningsbevis
meddelas av den myndighet som avses i 4 § på ansökan av
skriftens ägare. I ansökan skall anges skriftens titel och
utgivningsort samt utgivningsplanen för skriften.

Ett utgivningsbevis får inte utfärdas innan det har gjorts en
anmälan om utgivare enligt 4 §.
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En ansökan om utgivningsbevis får avslås, om skriftens titel
företer en sådan likhet med titeln på en annan skrift som det
finns ett utgivningsbevis för att förväxling lätt kan ske.

Ett utgivningsbevis gäller för en period av tio år från
utfärdandet. Därefter förfaller beviset. Beslut om att beviset
skall anses förfallet vid tioårsperiodens utgång meddelas av
den myndighet som avses i 4 §.

Beviset får förnyas på ansökan av skriftens ägare, varje gång
för tio år från utgången av den föregående tioårsperioden. En
ansökan om förnyelse får göras tidigast ett år före och senast
på dagen för periodens utgång. För en ansökan om förnyelse av
ett utgivningsbevis gäller i övrigt samma bestämmelser som för
den första ansökan.

Om en ansökan om förnyelse har gjorts i rätt tid, fortsätter
beviset, trots vad som sägs i fjärde och femte styckena, att
gälla till dess att beslutet med anledning av ansökan har
vunnit laga kraft. Lag (1998:1438).

6 § Utfärdat utgivningsbevis må återkallas:

1. om ägaren anmält att skriftens utgivning upphört;

2. om äganderätten till skriften övergått till någon som ej
fyller föreskrivna behörighetsvillkor;

3. om utgivare ej finnes eller utgivaren ej fyller föreskrivna
behörighetsvillkor och behörig utgivare ej omedelbart utses;

4. om sex månader förflutit från den dag, då utgivningsbeviset
utfärdades, utan att skriften utkommit;

5. om den skrift, som beviset avser, icke under något av de två
senast förflutna kalenderåren å särskilda tider utkommit med
minst fyra nummer eller häften;

6. om inom sex månader, sedan skriften första gången utkom,
visas att beviset med hänsyn till stadgandet i 5 § tredje
stycket icke bort utfärdas; eller

7. om titeln å en skrift typografiskt sett givits sådan likhet
med titeln å annan skrift, för vilken utgivningsbevis
utfärdats, att förväxling lätt kan ske samt rättelse ej
omedelbart vidtages.

Beslut om återkallelse meddelas av myndighet som avses i 4 §. I
ärenden, som avses i första stycket 2-7, skola, om det kan ske,
ägaren och utgivaren erhålla tillfälle att yttra sig. Lag
(2002:908).

7 § Har ett utgivningsbevis återkallats på grund av ett
förhållande som avses i 6 § första stycket 2, 3, 5 eller 7
eller har beviset förklarats förfallet, får det ändå inte utan
medgivande av skriftens ägare utfärdas ett utgivningsbevis för
en annan skrift vars titel visar en sådan likhet med skriftens
titel att förväxling lätt kan ske, innan två år har förflutit
sedan beslutet om återkallelse meddelades eller beviset
förföll. Lag (1998:1438).

8 § Är utgivaren ej längre behörig eller kommer hans uppdrag
eljest att upphöra, åligge ägaren att genast draga försorg om
att ny utgivare utses samt att därom göra anmälan hos myndighet
som avses i 4 §. Angående sådan anmälan äge vad i 4 § är
föreskrivet motsvarande tillämpning; vid anmälan skall, om det
kan ske, fogas bevis att den förre utgivaren erhållit del av
anmälan.

Om utgivningsorten eller utgivningsplanen ändras, skall ägaren
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genast anmäla det till den myndighet som avses i 4 §. Lag
(1988:1448).

9 § För utgivare av periodisk skrift må finnas en eller flera
ställföreträdare. Ställföreträdare utses av utgivaren. Då
ställföreträdare utsetts, skall anmälan därom göras hos
myndighet som avses i 4 §. Vid anmälan skall fogas bevis att
ställföreträdaren fyller för utgivare föreskrivna
behörighetsvillkor samt förklaring dels av ställföreträdaren
att han åtagit sig uppdraget och dels av ägaren att han godkänt
ställföreträdaren.

Angående ställföreträdare gälle i övrigt vad i 2 § andra och
tredje styckena är stadgat. Kommer utgivarens uppdrag att
upphöra, vare även uppdraget som ställföreträdare förfallet.
Lag (1988:1448).

10 § Utgivaren må, sedan anmälan om ställföreträdare blivit
gjord, överlämna åt denne eller, om flera ställföreträdare
finnas, åt någon av dem att i utgivarens ställe utöva den
befogenhet, som enligt 3 § tillkommer utgivaren.

Kan det antagas att utgivaren på grund av sjukdom eller av
annan tillfällig orsak oavbrutet under minst en månad ej kommer
att utöva befogenheten som utgivare, skall han snarast
överlämna denna till ställföreträdare. Finnes ej
ställföreträdare eller kommer uppdraget för den eller dem som
utsetts till ställföreträdare att upphöra, åligge utgivaren att
genast draga försorg om att ställföreträdare utses och att
anmälan därom sker på sätt i 9 § är föreskrivet.

11 § Å varje nummer eller häfte av periodisk skrift skall
utgivarens namn utsättas.

Är befogenheten som utgivare överlämnad till ställföreträdare,
skall å varje nummer eller häfte av skriften, varom är fråga,
angivas att ställföreträdaren inträtt som utgivare; sker det,
erfordras ej att även utgivarens namn utsättes.

12 § Utgiver ägare till periodisk skrift sådan skrift utan att
utgivningsbevis finnes eller ägaren är behörig

eller underlåter ägaren att på sätt i 8 § sägs draga försorg om
att ny utgivare utses och göra anmälan därom

eller underlåter utgivare att, i fall som avses i 10 § andra
stycket, överlämna sitt uppdrag till ställföreträdare

eller utgiver någon periodisk skrift, för vars utgivning förbud
enligt denna förordning meddelats eller som uppenbart utgör
fortsättning av sådan skrift

eller låter någon å periodisk skrift angiva sitt namn som
utgivare eller ställföreträdare utan att vara behörig,

straffes med böter; har skriften förklarats brottslig eller äro
omständigheterna eljest synnerligen försvårande, må dömas till
fängelse i högst ett år. Lag (1991:1470).

13 § Såsom i 12 § sägs straffes den som i ansökan eller
anmälan, som avses i detta kapitel, eller i förklaring, som
bifogats sådan ansökan eller anmälan, mot bättre vetande lämnat
oriktig uppgift.

14 § Underlåter ägaren till en periodisk skrift att enligt 8 §
anmäla ny utgivningsort eller ny utgivningsplan, skall han
dömas till penningböter.
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Överträder utgivare vad i 11 § är föreskrivet, vare straffet
penningböter. Vad nu sagts gälle ock ställföreträdare, vilken
inträtt som utgivare. Lag (1991:1470).

6 kap. Om tryckta skrifters spridning

1 § Rätt att själv eller med biträde av andra till salu hålla,
försända eller annorledes sprida tryckta skrifter skall
tillkomma varje svensk medborgare eller svensk juridisk person.

2 § Utan hinder av denna förordning gälle vad i lag är stadgat
för det fall att någon

1. förevisar pornografisk bild på eller vid allmän plats genom
skyltning eller annat liknande förfarande på sätt som är ägnat
att väcka allmän anstöt eller utan föregående beställning med
posten sänder eller på annat sätt tillställer någon sådan bild;

2. bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt
innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig
fara för de ungas sedliga fostran.

Beträffande spridande av sådan karta över Sverige eller del
därav som innehåller upplysning av betydelse för rikets
försvar, eller av därmed jämförlig ritning eller bild meddelas
närmare bestämmelser i lag. Lag (1971:29).

3 § Saknar skrift, som avses i 4 kap. 2 § första stycket, där
föreskriven uppgift eller är sådan uppgift eller uppgift enligt
1 kap. 5 § första stycket 2 å skrift, som där åsyftas,
utspridaren veterligt, oriktig, straffes utspridaren med
penningböter.

För spridande av tryckt skrift som, utspridaren veterligt,
lagts under beslag eller förklarats konfiskerad eller utgivits
i strid mot förbud som enligt denna förordning meddelats för
skriftens utgivning eller uppenbart utgör fortsättning av
skrift som avses med sådant förbud, vare straffet böter eller
fängelse i högst ett år. Lag (1991:1470).

4 § För tryckt skrifts försändande genom postbefordringsföretag
eller annan allmän trafikanstalt skola ej på grund av skriftens
innehåll gälla särskilda inskränkningar eller villkor. Vad nu
sagts skall dock ej avse försändande, som innebär överträdelse
av vad i 3 § är stadgat.

Allmän trafikanstalt, som mottagit tryckt skrift för befordran,
skall ej anses som skriftens utspridare. Lag (1994:1474).

7 kap. Om tryckfrihetsbrott

1 § Med tryckfrihetsbrott förstås i denna förordning de
gärningar som anges i 4 och 5 §§. Lag (1988:1448).

2 § Såsom tryckfrihetsbrott skall icke anses tillkännagivande i
annons eller annat sådant meddelande, om ej av meddelandets
innehåll omedelbart framgår att ansvar för sådant brott kan
ifrågakomma. Är i förening med omständighet, som icke
omedelbart framgår av meddelandets innehåll, meddelandet
straffbart, gälle vad därom är stadgat. Vad nu sagts äge
motsvarande tilllämpning i fråga om meddelande genom chiffer
eller på annat sätt, som är hemligt för allmänheten.

3 § Om någon lämnar meddelande, som avses i 1 kap. 1 § tredje
stycket, eller, utan att svara enligt 8 kap., medverkar till
framställning, som är avsedd att införas i tryckt skrift, såsom
författare eller annan upphovsman eller såsom utgivare och
därigenom gör sig skyldig till
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1. högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig
befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi,
landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till
sådant brott;

2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig
för envar eller tillhandahållande av sådan handling i strid med
myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är
uppsåtlig; eller

3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som
angivas i särskild lag,

gäller om ansvar för sådant brott vad i lag är stadgat.

Om någon anskaffar uppgift eller underrättelse i sådant syfte
som avses i 1 kap. 1 § fjärde stycket och därigenom gör sig
skyldig till brott som angives i förevarande paragrafs första
stycke 1, gäller om ansvar härför vad i lag är stadgat.

Det som sägs i 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen skall
gälla också i fråga om förslag till föreskrifter som avses i
första stycket 3. Lag (1988:1448).

4 § Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän
tryckfrihet skall såsom tryckfrihetsbrott anses följande
gärningar, om de begås genom tryckt skrift och är straffbara
enligt lag:

1. högförräderi, förövat med uppsåt att riket eller del därav
skall med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med
utländskt bistånd läggas under främmande makt eller bringas i
beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda
lösryckas eller att åtgärd eller beslut av statschefen,
regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall med
utländskt bistånd framtvingas eller hindras, såframt gärningen
innebär fara för uppsåtets förverkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant högförräderi;

2. krigsanstiftan, såframt fara för att riket skall invecklas i
krig eller andra fientligheter framkallas med utländskt
bistånd;

3. spioneri, varigenom någon för att gå främmande makt till
handa obehörigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande
försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt,
underhandlingar, beslut, eller något förhållande i övrigt, vars
uppenbarande för främmande makt kan medföra men för
totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet, vare sig
uppgiften är riktig eller ej;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant spioneri;

4. obehörig befattning med hemlig uppgift, varigenom någon utan
syfte att gå främmande makt till handa obehörigen befordrar,
lämnar eller röjer uppgift rörande något förhållande av hemlig
natur, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för
rikets försvar eller för folkförsörjningen vid krig eller av
krig föranledda utomordentliga förhållanden eller eljest för
rikets säkerhet, vare sig uppgiften är riktig eller ej;

försök eller förberedelse till sådan obehörig befattning med
hemlig uppgift;

stämpling till sådant brott, om detta är att anse som grovt,
vid vilken bedömning särskilt skall beaktas om gärningen
innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av
synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig
eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den
brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild
tjänst betrotts honom;

5. vårdslöshet med hemlig uppgift, varigenom någon av grov
oaktsamhet begår gärning som avses under 4;

6. uppror, förövad med uppsåt att statsskicket skall med
vapenmakt eller eljest med våldsamma medel omstörtas eller att

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1949:105 (13 av 25)2007-11-05 19:04:46



SFST

åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller
högsta domarmakten skall sålunda framtvingas eller hindras,
såframt gärningen innebär fara för uppsåtets förverkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant uppror;

7. landsförräderi eller landssvek, i vad därigenom, då riket är
i krig eller eljest i lag meddelade bestämmelser om sådant
brott äger tillämpning, någon missleder eller förråder dem som
är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri,
trolöshet eller modlöshet, förråder egendom som är av betydelse
för totalförsvaret eller begår annan liknande förrädisk gärning
som är ägnad att medföra men för totalförsvaret eller
innefattar bistånd åt fienden;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant landsförräderi
eller landssvek;

8. landsskadlig vårdslöshet, i vad därigenom någon av
oaktsamhet begår gärning som avses under 7;

9. ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, varigenom, då
riket är i krig eller eljest i lag meddelade bestämmelser om
sådant brott äger tillämpning, någon sprider falska rykten
eller andra osanna påståenden, som är ägnade att framkalla fara
för rikets säkerhet, eller till främmande makt framför eller
låter framkomma sådana rykten eller påståenden eller bland
krigsmän sprider falska rykten eller andra osanna påståenden
som är ägnade att framkalla trolöshet eller modlöshet;

10. uppvigling, varigenom någon uppmanar eller eljest söker
förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig
skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet eller åsidosättande
av vad som åligger krigsman i tjänsten;

11. hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer
med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning;

12. brott mot medborgerlig frihet, varigenom någon utövar olaga
hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller
inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller
yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter
yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara;

försök till sådant brott mot medborgerlig frihet;

13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar
sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte
gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig;

14. förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller
klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som
är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, och, om den
förtalade är avliden, gärningen är sårande för de efterlevande
eller eljest kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den
avlidne, dock ej om det med hänsyn till omständigheterna var
försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att
uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den;

15. förolämpning, varigenom någon smädar annan genom kränkande
tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende
mot honom;

16. olaga hot, varigenom någon hotar annan med brottslig
gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla
allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person
eller egendom;

17. hot mot tjänsteman, varigenom någon med hot om våld
förgriper sig på annan i hans myndighetsutövning, i annan
verksamhet där samma skydd åtnjuts som är förenat med
myndighetsutövning eller vid biträde till åtgärd som omfattas
av sådant skydd, för att tvinga honom till eller hindra honom
från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd eller varigenom
någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare utövat sådan
verksamhet eller biträtt därvid för vad denne däri gjort eller
underlåtit;

försök eller förberedelse till sådant hot mot tjänsteman,
såvida ej brottet, om det fullbordats, skulle ha varit att anse
som ringa;
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18. övergrepp i rättssak, varigenom någon med hot om våld
angriper annan för att denne gjort anmälan, fört talan, avlagt
vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol
eller annan myndighet eller för att hindra annan från en sådan
åtgärd eller varigenom någon med hot om gärning som medför
lidande, skada eller olägenhet angriper annan för att denne
avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en
myndighet eller för att hindra honom från att avge en sådan
utsaga. Lag (2002:906).

5 § Som tryckfrihetsbrott skall anses också sådana gärningar,
begångna genom tryckt skrift och straffbara enligt lag, som
innebär att någon

1. uppsåtligen offentliggör allmän handling som ej är
tillgänglig för envar, om han fått tillgång till handlingen i
allmän tjänst, under utövande av tjänsteplikt eller i därmed
jämförbart förhållande;

2. offentliggör uppgift och därvid uppsåtligen åsidosätter
tystnadsplikt som avses i den i 3 § första stycket 3 angivna
särskilda lagen;

3. när riket är i krig eller omedelbar krigsfara offentliggör
uppgift om förhållanden vilkas röjande enligt lag innefattar
annat brott mot rikets säkerhet än som anges i 4 §. Lag
(1988:1448).

6 § Vad i lag är stadgat angående påföljd för brott, som avses
i 4 och 5 §§, gälle ock då brottet är att anse som
tryckfrihetsbrott.

Angående enskilt anspråk på grund av tryckfrihetsbrott stadgas
i 11 kap. Fälles den tilltalade för brott, som avses i 4 § 14
eller 15, må ock, då fråga är om periodisk skrift, på yrkande
förordnas att domen skall införas i skriften. Lag (1988:1448).

7 § Tryckt skrift, som innefattar tryckfrihetsbrott, må
konfiskeras.

Konfiskering av tryckt skrift innebär att alla för spridning
avsedda exemplar av skriften skola förstöras samt att med
formar, stenar, stereotyper, plåtar och andra dylika,
uteslutande för tryckningen av skriften användbara materialier
skall så förfaras att missbruk därmed ej kan ske. Lag
(1998:1438).

8 § I samband med konfiskering av periodisk skrift må, då fråga
är om något av de brott som avses i 4 § 1-3, 4 såvida det
brottet är att anse som grovt, samt 6 och 7, meddelas förbud
att utgiva skriften under viss, av rätten bestämd tid, högst
sex månader från det domen i tryckfrihetsmålet vinner laga
kraft. Förbud som nu sagts må dock meddelas allenast då riket
befinner sig i krig.

Angående konfiskering av periodisk skrift, som sprides i strid
mot utgivningsförbud eller uppenbart utgör fortsättning av
skrift som avses med sådant förbud, gälle vad i allmänhet är
stadgat om förverkande av föremål på grund av brott. Lag
(1988:1448).

8 kap. Ansvarighetsregler

Om ansvaret för periodisk skrift

1 § För tryckfrihetsbrott genom periodisk skrift svare den som
var anmäld som utgivare, då skriften utgavs.

Var ställföreträdare anmäld och har han inträtt som utgivare,
svare ställföreträdaren. Lag (1976:955).

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1949:105 (15 av 25)2007-11-05 19:04:46



SFST

2 § Fanns ej utgivningsbevis, då skriften utgavs, eller var
utgivare, som enligt 1 § första stycket har att svara, ej
längre behörig eller hade hans uppdrag eljest upphört, svare
skriftens ägare.

Ägare vare ock ansvarig, om utgivaren var utsedd för skens
skull eller denne eljest, då skriften utgavs, uppenbart icke
innehade den befogenhet, som enligt 5 kap. 3 § skall tillkomma
honom.

Var ställföreträdare, vilken inträtt som utgivare, ej längre
behörig, då skriften utgavs, eller hade hans uppdrag eljest
upphört eller förelåg beträffande ställföreträdaren
förhållande, som i andra stycket sägs, svare utgivaren. Lag
(1976:955).

3 § Kan det ej visas vem som var ägare, då skriften utgavs,
svare i ägarens ställe den som tryckt skriften. Lag (1976:955).

4 § Sprider någon periodisk skrift, varå uppgift om vem som
tryckt skriften saknas eller, utspridaren veterligt, är
oriktig, och kan det ej utrönas vem som tryckt skriften, svare
i stället för den som tryckt skriften utspridaren. Lag
(1976:955).

Om ansvaret för tryckt skrift, som ej är periodisk

5 § För tryckfrihetsbrott genom tryckt skrift, som ej är
periodisk, svare skriftens författare, om han på sätt i 3 kap.
2 § sägs uppgivits vara författare till skriften. Författaren
vare dock ej ansvarig, om skriften utgivits utan hans samtycke
eller hans namn, pseudonym eller signatur utsatts därå mot hans
vilja. Lag (1976:955).

6 § Är författare ej enligt 5 § ansvarig för skrift, vilken
innehåller eller är avsedd att innehålla bidrag av flera
författare, och har på sätt i 3 kap. 2 § sägs särskild utgivare
för skriften uppgivits, svare utgivaren.

För annan skrift än i första stycket avses svare utgivaren,
allenast om författaren var avliden, då skriften utgavs.

Utgivaren vare ej ansvarig, om hans namn, pseudonym eller
signatur utsatts å skriften mot hans vilja.

Med utgivare av tryckt skrift, som ej är periodisk, förstås den
som, utan att vara skriftens författare, tillhandahållit den
för tryckning och utgivning. Lag (1976:955).

7 § Är varken författare eller utgivare enligt 5 eller 6 §
ansvarig eller var han vid skriftens utgivning avliden, svare
förläggaren.

Med förläggare till tryckt skrift, som ej är periodisk, förstås
den som omhänderhaft tryckning och utgivning av annans skrift.

8 § Fanns ej förläggare eller kan det ej visas vem han är,
svare i förläggarens ställe den som tryckt skriften. Lag
(1976:955).

9 § I fråga om ansvar för utspridare av tryckt skrift, som ej
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är periodisk, äge vad i 4 § stadgats motsvarande tillämpning.

Gemensamma bestämmelser

10 § Hade den som enligt 2, 5, 6 eller 7 § skulle ha att svara
vid skriftens utgivning ej känt hemvist inom riket och kan ej
heller i målet utrönas, var han här i riket uppehåller sig,
skall ansvaret övergå å den som efter honom har att svara, dock
ej å utgivare av tryckt skrift, som ej är periodisk, i annat
fall än som avses i 6 § första stycket eller å utspridare.

Lag samma vare, om beträffande den som enligt 1, 2, 5, 6 eller
7 § skulle ha att svara förelåg omständighet, vilken enligt lag
utesluter straffbarhet, samt den efter honom ansvarige ägt
eller bort äga kännedom om omständigheten.

11 § Till omständighet, som enligt detta kapitel skulle medföra
att annan än den tilltalade hade att svara, må hänsyn tagas
allenast om den åberopas före huvudförhandlingen.

12 § Vid bedömande av fråga om ansvar för den som enligt detta
kapitel har att svara för tryckt skrift skall så anses som om
vad skriften innehåller införts däri med hans vetskap och
vilja.

9 kap. Om tillsyn och åtal

1 § Justitiekanslern skall vaka över att de gränser för
tryckfriheten som angivas i denna förordning ej överskridas.
Lag (1976:955).

2 § Justitiekanslern är ensam åklagare i mål om
tryckfrihetsbrott. Ej må annan än Justitiekanslern inleda
förundersökning rörande tryckfrihetsbrott. Endast
Justitiekanslern och rätten äga besluta om tvångsmedel med
anledning av misstanke om sådant brott, om ej annat är
föreskrivet i denna förordning.

Regeringen äger hos Justitiekanslern anmäla skrift till åtal
för tryckfrihetsbrott. I lag må föreskrivas att allmänt åtal
för tryckfrihetsbrott må väckas endast efter regeringens
medgivande.

Justitiekanslern är tillika ensam åklagare i annat
tryckfrihetsmål än mål om tryckfrihetsbrott samt i mål som
eljest avser brott mot bestämmelse i denna förordning; om
befogenhet för Riksdagens ombudsman att vara åklagare i mål som
nu angivits gäller dock vad i lag är stadgat. Lag (1976:955).

3 § Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott skall väckas, i fråga om
periodisk skrift för vilken vid utgivningen gällde
utgivningsbevis inom sex månader och i fråga om annan skrift
inom ett år från det skriften utgavs, vid påföljd att skriften
eljest är från sådant åtal fri. Utan hinder av vad nu sagts må
dock, sedan allmänt åtal inom nämnda tid blivit väckt, nytt
åtal väckas mot annan, som är för brottet ansvarig.

Vad i lag är stadgat om tid, inom vilken brott skall beivras
för att påföljd för brott ej skall anses bortfallen, gälle även
i fråga om tryckfrihetsbrott. Lag (1976:955).

4 § Angående målsägandes rätt att angiva tryckfrihetsbrott
eller tala därå gälle vad i lag är stadgat.

5 § Finnes ej någon, som enligt 8 kap. är för brottet ansvarig,
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eller kan ej stämning här i riket delgivas honom, må åklagaren
eller målsäganden i stället för att väcka åtal göra ansökan om
skriftens konfiskering. Lag (1998:1438).

10 kap. Om särskilda tvångsmedel

1 § Förekommer anledning att tryckt skrift på grund av
tryckfrihetsbrott kan konfiskeras, må i avbidan på beslut därom
skriften läggas under beslag.

I avbidan på rättens beslut må ock, i fall som avses i 7 kap. 8
§, meddelas utgivningsförbud för periodisk skrift. Lag
(1998:1438).

2 § Innan åtal för tryckfrihetsbrott väckts eller ansökan hos
rätten gjorts om skriftens konfiskering, må, om brottet hör
under allmänt åtal, förordnande enligt 1 § om beslag och
utgivningsförbud meddelas av Justitiekanslern. I lag må
föreskrivas att även allmän åklagare äger förordna om beslag
inom sitt verksamhetsområde. Lag (1976:955).

3 § Om ett beslag har verkställts utan rättens förordnande, får
den som drabbas av beslaget begära att rätten prövar det.

Då allmän åklagare förordnat om beslag, skall anmälan därom
skyndsamt göras hos Justitiekanslern. Denne har att genast
pröva huruvida beslaget skall äga bestånd. Lag (2002:908).

4 § Då Justitiekanslern förordnat om beslag eller fastställt
beslag varom allmän åklagare förordnat, skall åtal vara väckt
eller ansökan om konfiskering av skriften gjord inom två
veckor, sedan Justitiekanslern meddelade beslutet. Sker det ej,
vare beslaget samt, om utgivningsförbud är därmed förenat, även
förbudet förfallet. Lag (1976:955).

5 § Sedan åtal för tryckfrihetsbrott väckts eller ansökan hos
rätten gjorts om skriftens konfiskering, äge rätten förordna om
beslag och utgivningsförbud samt häva beslag eller förbud, som
tidigare meddelats.

Då målet avgöres, pröve rätten, om meddelat förordnande
fortfarande skall bestå. Avvisas målet på den grund att rätten
icke är behörig eller skiljer rätten eljest målet från sig utan
att prövning av skriftens brottslighet ägt rum och finnes
anledning antaga att talan om skriftens konfiskering kommer att
föras i annat mål, äge rätten bestämma att förordnandet skall
bestå under viss, av rätten utsatt tid. Väckes ej talan inom
denna tid, vare förordnandet förfallet.

6 § Förordnande om beslag skall innehålla uppgift å det eller
de stycken i skriften, som föranlett beslaget, och gälle endast
band, del, nummer eller häfte, vari samma stycken förekomma.

7 § Förordnande om beslag skall av polismyndighet genast
verkställas.

Angående förbud mot spridande av tryckt skrift, som lagts under
beslag, är stadgat i 6 kap. 3 §. Lag (1976:955).

8 § Verkställande av beslag å tryckt skrift skall uteslutande
omfatta de för spridning avsedda exemplaren av skriften.

Bevis om tryckt skrifts tagande i beslag skall, så snart det
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kan ske, utan avgift tillställas såväl den, hos vilken beslaget
verkställes, som den som tryckt skriften. Beviset skall
innehålla uppgift å det eller de stycken i skriften, vilka
föranlett beslaget. Lag (2002:908).

9 § Då förordnande om beslag blivit hävt eller förfallit, skall
verkställighet av beslaget genast gå åter.

10 § har upphävts genom lag (1971:29).

11 § Är riket i krig eller krigsfara och anträffas vid
avdelning av försvarsmakten tryckt skrift, som uppenbart
innefattar sådan enligt 7 kap. 4 § straffbar uppvigling att
krigsman därigenom kan förledas åsidosätta vad som åligger
honom i tjänsten, får skriften efter beslut av
befattningshavare, som enligt lag skall avgöra frågor om
disciplinansvar beträffande personal vid avdelningen, i avbidan
på förordnande om beslag tagas i förvar.

Är fara i dröjsmål, må även utan sådant beslut som avses i
första stycket åtgärd som där sägs vidtagas av annan
befattningshavare enligt bestämmelser som meddelas i lag.
Anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos befattningshavare
som avses i första stycket. Denne har att genast pröva om
skriften skall kvarbliva i förvar. Lag (1988:1448).

12 § Då enligt 11 § beslut meddelats angående tryckt skrifts
tagande i förvar, skall anmälan därom, så snart ske kan, göras
hos Justitiekanslern. Denne har att genast pröva, huruvida
skriften skall läggas under beslag. Lag (1976:955).

13 § Angående beslag å periodisk skrift, som sprides i strid
mot utgivningsförbud eller uppenbart utgör fortsättning av
skrift som avses med sådant förbud, gälle vad i allmänhet är
stadgat om beslag å föremål, som må förklaras förverkat.

14 § Exemplar av tryckt skrift, vilket skäligen kan antas äga
betydelse för utredning i tryckfrihetsmål, får tas i beslag.
Därvid gäller vad i 2 och 3 §§, 5 § första stycket, 6 §, 7 §
första stycket samt 9 § är stadgat. I övrigt skall i
tillämpliga delar gälla vad som i allmänhet är föreskrivet om
beslag. Åtal skall dock alltid väckas inom en månad från det
att beslut om beslag meddelades, om inte rätten på
Justitiekanslerns framställning medger att tiden förlängs. Lag
(1994:1475).

11 kap. Om enskilt anspråk

1 § Enskilt anspråk i anledning av missbruk av tryckfriheten må
grundas allenast därå att den skrift, som anspråket avser,
innefattar tryckfrihetsbrott. Sådant anspråk må, om ej annat
nedan stadgas, icke göras gällande mot annan än den som enligt
8 kap. svarar för brottet. Har på grund av omständighet, som
avses i 8 kap. 10 §, ansvaret övergått å honom, må anspråket
göras gällande även mot den som före honom haft att svara, om
och i den omfattning sådant anspråk eljest enligt lag må göras
gällande.

Vad i 8 kap. 12 § är stadgat i fråga om ansvar gälle ock
beträffande enskilt anspråk.

Om enskilt anspråk på grund av brott enligt 7 kap. 2 eller 3 §
gäller vad i lag är stadgat. Lag (1976:955).

2 § För enskilt anspråk, som må göras gällande mot utgivare av
periodisk skrift eller ställföreträdare för denne, svare ock
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skriftens ägare. I fråga om annan tryckt skrift svare för
anspråk, som må göras gällande mot författaren eller utgivaren,
även skriftens förläggare.

3 § Har någon som laga ställföreträdare för juridisk person
eller som förmyndare, god man eller förvaltare att svara för
enskilt anspråk på grund av tryckfrihetsbrott, får anspråket
göras gällande även mot den juridiska personen eller mot den,
för vilken förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren
förordnats, om och i den omfattning sådant anspråk eljest
enligt lag får göras gällande. Lag (1988:1448).

4 § Skall någon enligt detta kapitel jämte annan svara för
enskilt anspråk, svare de en för båda och båda för en. Om
bestämmande av ansvarigheten mellan dessa inbördes gälle vad
eljest är stadgat.

5 § Enskilt anspråk i anledning av tryckfrihetsbrott må göras
gällande utan hinder av att fråga om ansvar för brottet
förfallit eller talan därom eljest ej kan föras.

12 kap. Om rättegången i tryckfrihetsmål

1 § Tryckfrihetsmål upptagas av tingsrätt inom vars domkrets
länsstyrelse har sitt säte. Förekommer anledning att även annan
tingsrätt inom länet skall äga upptaga tryckfrihetsmål, äger
regeringen förordna därom.

Till tryckfrihetsmål hänföras mål angående ansvar eller enskilt
anspråk på grund av tryckfrihetsbrott så ock ansökningsmål, som
avses i 9 kap. 5 §. Till tryckfrihetsmål hänföras även mål
angående ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott enligt
7 kap. 3 §. Är fråga om brott enligt sistnämnda paragrafs andra
stycke och har den som anskaffat uppgiften eller underrättelsen
ej offentliggjort denna i tryckt skrift eller meddelat den till
annan för sådant offentliggörande, skall dock målet handläggas
som tryckfrihetsmål endast om det är uppenbart att anskaffandet
skett för offentliggörande i tryckt skrift. Lag (1976:955).

2 § I tryckfrihetsmål, vari talan föres om ansvar, skall
frågan, huruvida brott föreligger, prövas av en jury om nio
medlemmar, såframt ej parterna å ömse sidor förklara sig vilja
utan sådan prövning hänskjuta målet till rättens avgörande.
Frågan, huruvida den tilltalade enligt 8 kap. är ansvarig för
skrift, prövas dock alltid enbart av rätten. Då jury prövar,
huruvida brott föreligger, skall så anses vara fallet, om minst
sex jurymän äro ense därom.

Finner juryn att brott icke föreligger, skall den tilltalade
frikännas. Har juryn funnit brott föreligga, skall även rätten
pröva frågan härom. Är rätten av annan mening än juryn, äger
rätten frikänna den tilltalade eller hänföra brottet under
mildare straffbestämmelse än den som juryn tillämpat. Högre
rätt, dit talan mot tingsrättens dom fullföljts, äge ej i
vidare mån än tingsrätten frångå juryns bedömning. Lag
(1976:955).

3 § För varje län skall utses jurymän, fördelade i två grupper
med sexton jurymän i första gruppen och åtta jurymän i andra
gruppen. För Stockholms län skall dock första gruppen omfatta
tjugofyra jurymän och andra gruppen tolv jurymän. Jurymännen i
den andra gruppen skall vara eller ha varit nämndemän vid
allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol. Lag
(1994:1475).

4 § Jurymännen utses genom val för en tid av fyra kalenderår.

Valet skall förrättas av landstingsfullmäktige i länet eller,
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då inom länet finns kommun som ej tillhör landsting, av
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i kommunen. I
Gotlands län förrättas valet av kommunfullmäktige i Gotlands
kommun. Skall enligt vad nu sagts jurymännen väljas av mer än
en valmyndighet, fördelar länsstyrelsen antalet jurymän inom
vardera gruppen mellan valmyndigheterna med ledning av
folkmängden.

Då juryman skall väljas, ankommer det på tingsrätten att göra
anmälan därom till den som har att föranstalta om valet. Lag
(1998:1438).

5 § Till jurymän skola utses svenska medborgare, som äro
bosatta inom länet. De bör vara kända för omdömesgillhet,
självständighet och rättrådighet. Bland jurymännen bör skilda
samhällsgrupper och meningsriktningar samt olika delar av länet
vara företrädda. Den som är underårig eller som har förvaltare
enligt särskilda bestämmelser i lag får inte vara juryman. Lag
(1988:1448).

6 § Juryman, som fyllt sextio år, äge avsäga sig uppdraget.
Vill juryman eljest avgå, pröve tingsrätten, om giltigt hinder
föreligger för honom att utöva uppdraget. Upphör juryman att
vara valbar, vare uppdraget förfallet. Lag (1971:27).

7 § Avgår juryman eller upphör han att vara valbar, skall inom
den grupp av jurymän, som den avgångne tillhörde,
valmyndigheten utse annan i hans ställe för återstoden av
valperioden. Valet får i landstingsfullmäktiges ställe
företagas av landstingsstyrelsen; dock gäller sådant val endast
för tiden intill landstingsfullmäktiges nästkommande möte. Lag
(1998:1438).

8 § Klagan över val av juryman skall föras hos tingsrätten.
Ehuru klagan ej föres, pröve rätten den valdes behörighet.

Beträffande fullföljd av talan mot tingsrätts beslut i fråga,
som avses i första stycket, gälle vad i lag är stadgat om
fullföljd av talan mot underrätts beslut i rättegång. Mot
hovrätts beslut må talan ej föras.

Föres klagan, lände valet dock till efterrättelse, om ej rätten
förordnar annat. Lag (1971:27).

9 § De som äro utsedda till jurymän skola uppföras å en
jurymannalista. I denna skall varje grupp upptagas särskilt.

10 § I ett mål i vilket jury skall delta, skall rätten föredra
jurymannalistan och behandla frågan, om det föreligger jäv mot
någon som är upptagen på listan. Om jäv mot juryman gäller vad
som i lag är stadgat om domare.

Därefter skall juryn bildas av de ojäviga jurymännen på så sätt
att vardera parten får utesluta tre jurymän inom den första
gruppen och en inom den andra samt att rätten genom lottning
bland de övriga tar ut så många till suppleanter att sex
kvarstår i den första gruppen och tre i den andra.

För jury i Stockholms län får vardera parten utesluta fem
jurymän inom den första gruppen och två inom den andra. Lag
(1994:1475).

11 § Äro å ena sidan flera parter och vill endast någon av dem
begagna sin uteslutningsrätt, gälle den uteslutning han
företager även för de övriga. Vilja medparter utesluta olika
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jurymän och kunna de ej enas, företage rätten uteslutningen
genom lottning.

12 § Ej må någon utan laga förfall undandraga sig att
tjänstgöra i jury.

Kan på grund av jäv eller laga förfall för juryman nödigt antal
ledamöter i någon grupp ej erhållas, nämne rätten för varje
juryman som erfordras tre till jurymän inom gruppen behöriga
personer. Av de sålunda nämnda äge vardera parten utesluta en.
Ej må till juryman nämnas någon som förut i samma mål
uteslutits.

13 § Förekomma samtidigt flera mål, vari jury skall deltaga, må
rätten, efter parternas hörande, förordna att samma jury skall
tjänstgöra i alla målen. Skall jury utses gemensamt för flera
mål, äge vad i 11 § är stadgat om uteslutning av juryman i mål,
vari å ena sidan äro flera parter, motsvarande tilllämpning.
Lag (1976:955).

14 § Föres i mål om ansvar jämväl talan om enskilt anspråk mot
annan än den tilltalade, skola de åtgärder av svarandepart, som
avses i 2 § första stycket, 10 § andra stycket och 12 § andra
stycket, ankomma på den tilltalade.

Då talan utan samband med åtal föres om tryckt skrifts
konfiskering eller om enskilt anspråk gälle om rättegången i
sådant mål vad i 2 och 10-13 §§ är föreskrivet; har frågan
huruvida brott föreligger tidigare prövats i tryckfrihetsmål
avseende ansvar för brott, skall dock prövning av samma fråga
ej ånyo äga rum. I ansökningsmål skall den uteslutning av
jurymän, som eljest ankommer på parterna, företagas av rätten
genom lottning. Lag (1998:1438).

15 § Närmare bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål
meddelas i lag.

Äro inom samma län flera tingsrätter, vilka äga upptaga
tryckfrihetsmål, skola de uppgifter, som avses i 4, 6, 8 och 9
§§, fullgöras av den tingsrätt regeringen bestämmer. Lag
(1974:155).

16 § För fall då riket är i krig eller krigsfara eller det
råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av
krig eller krigsfara vari riket har befunnit sig får
föreskrifter om anstånd med val av jurymän och om undantag från
jurymäns rätt att avsäga sig sitt uppdrag meddelas i lag eller,
efter bemyndigande i lag, av regeringen genom förordning. Lag
(1988:1448).

13 kap. Om utrikes tryckta skrifter m.m.

1 § I fråga om skrift som tryckts utom riket och som utges här
skall, om inte annat sägs nedan, i tillämpliga delar gälla vad
som är föreskrivet i 1 kap., 3 kap., 6 kap., 7 kap., 8 kap. 1,
2, 5-7 och 10-12 §§ samt 9-12 kap. Lag (1991:1470).

2 § Skrift, som tryckts utom riket, skall anses här utgiven då
den på sätt i 1 kap. 6 § sägs blivit utlämnad för spridning
inom riket. Lag (1991:1470).

3 § Är periodisk skrift, som tryckes utom riket, huvudsakligen
avsedd för spridning inom riket, gälle i tillämpliga delar vad
i 5 kap. är stadgat; vad där sägs om ägares behörighet skall
icke äga tillämpning.
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För utgivning här i riket av annan utom riket tryckt periodisk
skrift erfordras ej utgivningsbevis. Finnes sådant bevis, skall
i fråga om skriften tillämpas vad i första stycket sägs. Lag
(1991:1470).

4 § Vad i denna förordning är stadgat om ansvarighet för den
som tryckt skrift skall i fråga om skrift, som tryckts utom
riket, avse den som låtit utlämna skriften för spridning inom
riket eller, om det ej kan visas vem han är eller han ej, då
skriften här utgavs, ägde hemvist inom riket, den som enligt 6
kap. är att anse som utspridare. Lag (1991:1470).

5 § Om skyldighet att för granskning bevara exemplar av skrift,
som tryckts utom riket, och att lämna exemplar av sådan skrift
till bibliotek eller arkiv föreskrives i lag. Lag (1991:1470).

6 § I fråga om skrift som trycks utom riket och som utges här
men som inte huvudsakligen är avsedd för spridning inom riket
och för vilken inte heller utgivningsbevis finns gäller
bestämmelserna i 1 kap. 1 § tredje och fjärde styckena angående
meddelande och anskaffande av uppgifter och underrättelser för
offentliggörande om inte

1. meddelandet eller anskaffandet innefattar brott mot rikets
säkerhet;

2. meddelandet innefattar utlämnande eller tillhandahållande
som avses i 7 kap. 3 § första stycket 2;

3. meddelandet utgör uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt.

Första stycket tillämpas också i fråga om en skrift som inte
ges ut i Sverige, oavsett om skriften trycks här eller
utomlands. Härvid jämställs med den som lämnar meddelande för
offentliggörande den som på annat sätt medverkar till
framställning i periodisk skrift såsom författare eller annan
upphovsman.

Är meddelandet eller anskaffandet straffbart enligt vad som
följer av första och andra styckena, gäller vad som är
föreskrivet därom. Mål angående ansvar eller enskilt anspråk på
grund av brott som nu sagts skall handläggas som
tryckfrihetsmål, när inte 12 kap. 1 § andra stycket tredje
meningen har motsvarande tillämpning. I fråga om rätt till
anonymitet för meddelaren gäller vad som är föreskrivet i 3
kap.; bestämmelsen i 3 § 3 skall dock omfatta även annat brott
mot rikets säkerhet än som där avses. Lag (1998:1438).

14 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Vad i lag är stadgat om resning i mål i allmänhet gälle,
utan hinder av att jury prövat huruvida brott föreligger, även
dom i tryckfrihetsmål.

Beviljas resning i mål, vari jury prövat huruvida brott
föreligger, och grundas resningen på omständighet som kan
antagas hava inverkat på jury-prövningen, skall samtidigt
beslutas att målet skall ånyo upptagas inför jury av den rätt
som först dömt i målet. Om resning beviljas till den
tilltalades förmån och saken är uppenbar, får den domstol som
beviljar resningen i stället omedelbart ändra domen. Lag
(1988:1447).

2 § Då på grund av högre rätts beslut tryckfrihetsmål, vari
jury deltagit, skall ånyo upptagas inför jury av den rätt som
först dömt i målet, gälle om juryns tillsättande vad i 12 kap.
10-14 §§ är stadgat.
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3 § Tryckfrihetsmål och annat mål om brott mot bestämmelserna i
denna förordning skola alltid skyndsamt behandlas.

4 § har upphävts genom lag (1976:955).

5 § I allt varom bestämmelse ej meddelats i denna förordning
eller i särskild lag, som utfärdas med stöd därav, gälle vad i
lag eller författning eljest är stadgat.

Utlänning vare, såvitt ej annat följer av denna förordning
eller annan lag, likställd med svensk medborgare. Lag
(1976:955).

6 § har upphävts genom lag (1974:155).

Övergångsbestämmelser

1976:955

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

2. De nya bestämmelserna äger ej tillämpning på skrift, som
mångfaldigats genom stencilering, fotokopiering eller liknande
tekniskt förfarande och som utgivits före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rättegången
i mål som före ikraftträdandet har anhängiggjorts vid domstol.

1982:938

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Vad som
föreskrivs om kyrkomötet i 2 kap. 5 § i dess nya lydelse skall
gälla också i fråga om tidigare allmänt kyrkomöte.

1994:1475

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Har
Justitiekanslern före ikraftträdandet beslutat om beslag enligt
10 kap. 14 § skall äldre bestämmelser tillämpas för beslaget. I
mål där juryn redan bildats före ikraftträdandet skall äldre
bestämmelser tillämpas även vid den fortsatta handläggningen av
målet.

1998:1438

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Äldre föreskrifter tillämpas på sådana tekniska upptagningar
som spritts före ikraftträdandet.

3. De nya föreskrifterna i 1 kap. 7 § samt 5 kap. 5 och 7 §§
gäller även för utgivningsbevis som har utfärdats före
ikraftträdandet. I stället för vad som sägs i 5 kap. 5 § fjärde
stycket första meningen gäller sådana bevis för en period av
tio år från lagens ikraftträdande.

4. I mål som rör skildring av barn i pornografisk bild
tillämpas äldre föreskrifter, om talan väckts före
ikraftträdandet.
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2002:908

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
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1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas
verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda
hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i
tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar.

Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen
eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt
(sekretess).

Lagen innehåller även andra föreskrifter om allmänna handlingar.

I denna lag finns också bestämmelser om begränsning av den rätt att lämna
meddelande för offentliggörande i tryckt eller därmed jämställd skrift
eller i radioprogram, film, ljudupptagningar eller därmed jämställt medium
varom grundläggande bestämmelser ges i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (1991:1565).

2 § Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas
för enskild i andra fall än som anges i denna lag eller i lag eller
förordning till vilken denna lag hänvisar.

3 § Gäller enligt denna lag sekretess för uppgift som förekommer hos viss
myndighet, får uppgiften inte röjas för annan myndighet i andra fall än
som anges i denna lag eller i lag eller förordning till vilken denna lag
hänvisar.

Vad som sägs om myndighet i första stycket, 5 §, 13 och 14 kap. samt i
särskilda bestämmelser i denna lag om överföring av sekretess mellan
myndigheter gäller också i förhållandet mellan olika verksamhetsgrenar
inom samma myndighet, när de är att betrakta som självständiga i
förhållande till varandra.
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Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för
utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation annat än om utlämnande
sker i enlighet med särskild föreskrift därom i lag eller förordning eller
om uppgiften i motsvarande fall skulle få utlämnas till svensk myndighet och
det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart, att det är
förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska
myndigheten eller mellanfolkliga organisationen. Lag (1982:1106).

4 § Gäller förbud enligt denna lag mot att röja uppgift, får
uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet
i vilken sekretess gäller för uppgiften.

I lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel
med finansiella instrument finns bestämmelser om förbud att
utnyttja eller röja vissa uppgifter som är ägnade att
väsentligt påverka kursen på finansiella instrument.

Bestämmelser som begränsar möjligheten att utnyttja vissa
uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i
en annan stat finns i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål, lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete, lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem, lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete samt lagen (2003:1174) om vissa former av
internationellt samarbete i brottsutredningar. Lag (2005:485).

5 § Sekretess utgör inte hinder mot att uppgift lämnas ut, om det är
nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra
sin verksamhet.

6 § Förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift gäller för
myndighet där uppgiften är sekretessbelagd samt för person som på grund
av anställning eller uppdrag hos myndigheten, på grund av tjänsteplikt
eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar eller
har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom
om uppgiften.

7 § Sådana bestämmelser, som avser överföring av sekretess från en
myndighet till en annan, tillämpas även när person som avses i 6 §
lämnar uppgift till annan myndighet utan att han därvid företräder
den myndighet till vilken han är knuten.

8 § Vid tillämpningen av denna lag skall med myndighet
jämställas riksdagen och beslutande kommunal församling.

Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta
del av handlingar hos en myndighet skall i tillämpliga delar
gälla också handlingar hos de organ som anges i bilagan till
denna lag, i den mån handlingarna hör till den verksamhet som
nämns där. De i bilagan angivna organen skall vid
tilllämpningen av denna lag jämställas med myndighet.

Ett enskilt organ som med stöd av lagen (1994:1383) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring förvarar sådana handlingar skall vid
tillämpningen av denna lag jämställas med myndighet såvitt
avser befattningen med dessa handlingar. Detsamma gäller
Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar såvitt avser
befattningen med allmänna handlingar som förvaras med stöd av
lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring, m.m. Lag (1999:301).

9 § Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av
handlingar hos myndighet skall i tillämpliga delar också gälla handlingar
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hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där
kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
Sådana bolag, föreningar och stiftelser skall vid tillämpningen av
denna lag jämställas med myndighet.

Kommuner och landsting skall anses utöva ett rättsligt bestämmande
inflytande om de ensamma eller tillsammans

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening
med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller
på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller
föreningen,

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i
styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse,
eller

3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag. Vid
tillämpningen av 1--3 skall inflytande som utövas av en juridisk person
över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på det sätt som anges
i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller landstinget.

Första stycket gäller också beträffande handlingar som efter medgivande av
en kommun eller ett landsting för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag,
handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller
landsting har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

Vad som sägs om kommuner och landsting i första--tredje styckena
tillämpas också på kommunalförbund. Lag (1993:1298).

9 a § I förhållandet mellan å ena sidan sådana organ som avses
i 8 § andra stycket, i fråga om den verksamhet som anges i
bilagan till denna lag, eller sådana organ som avses i 9 § och
å andra sidan deras anställda och uppdragstagare enligt 6 §
gäller vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen om

1. rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för
offentliggörande,

2. förbud mot att ingripa mot missbruk av tryckfriheten eller
yttrandefriheten eller medverkan till sådant missbruk och

3. förbud mot att efterforska upphovsman eller meddelare.

Vad som sägs i första stycket om anställda och uppdragstagare
gäller inte verkställande direktör, vice verkställande
direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i organet.
Lag (2006:801).

10 § Har i denna lag föreskrivits att sekretessen i fråga om uppgift
i allmän handling är begränsad till viss tid, räknas tiden från
handlingens tillkomst, om inte annat anges. I fråga om diarium, journal
samt sådant register eller annan förteckning som förs fortlöpande
räknas tiden från det uppgiften fördes in i handlingen. Lag (1993:1298).

11 § har upphävts genom lag (1999:301).

12 § I fråga om tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och
tystnadsplikt för revisorer finns bestämmelser som är tillämpliga
utöver föreskrifterna om sekretess i denna lag. Lag (1993:1298).

13 § I brottsbalken finns bestämmelser om ansvar för den som bryter mot
förbud enligt denna lag att röja eller utnyttja uppgift och för den
som bryter mot förbehåll som har uppställts med stöd av lagen vid
utlämnande av uppgift. Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall
dock inte följa ifall någon, vars anställning hos en myndighet har
upphört, röjer eller utnyttjar uppgifter i strid mot 6 kap. 1 §.
Lag (1993:1298).
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2 kap. Sekretess med hänsyn främst till rikets säkerhet eller dess
förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation

1 § Sekretess gäller för uppgift som angår Sveriges förbindelser med
annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation,
myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller
statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga
förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (1994:1695).

2 § Sekretess gäller för uppgift som angår verksamhet för att försvara
landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet
eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar
landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet
om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om
försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana
uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio
år. Om särskilda skäl föranleder det, får dock regeringen föreskriva
att sekretessen skall gälla under längre tid.

Begäran att få ta del av handling som har upprättats av
Lantmäteriverket eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller
flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur
verkets geodetiska arkiv skall, vid tillämpningen av denna paragraf,
prövas av det verk som har upprättat handlingen. Lag (1995:1410).

3 § Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att
det genom förordning kan föreskrivas, att endast viss myndighet får
pröva fråga om utlämnande till enskild av allmän handling som är av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet.

3 kap. Sekretess med hänsyn till rikets centrala finanspolitik,
penningpolitik eller valutapolitik

1 § Sekretess gäller hos regeringen, Riksbanken och Riksgäldskontoret för
uppgift som angår rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller
valutapolitik, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda
åtgärder motverkas om uppgiften röjs. Har uppgift, för vilken sekretess
gäller enligt vad nu har sagts, lämnats till annan myndighet, gäller
sekretessen också hos den myndigheten.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

4 kap. Sekretess med hänsyn till myndighets verksamhet för inspektion,
kontroll eller annan tillsyn

1 § Sekretess gäller för uppgift angående planläggning eller annan
förberedelse för inspektion, revision eller annan granskning, som
myndighet har att företa, om det kan antas att syftet med
granskningsverksamheten motverkas om uppgiften röjs.

2 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till pågående granskning
för kontroll beträffande skatt eller avgift till staten eller kommun
eller beträffande bidrag, lån, kreditgaranti eller annan förmån, om
det med hänsyn till syftet med kontrollen är av synnerlig vikt att
uppgiften inte uppenbaras för den som kontrollen avser.

3 § Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för
kunskapsprov eller psykologiskt prov under myndighets överinseende, om
det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.
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4 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning
hos Konkurrensverket av överträdelser av 6 eller 19 §
konkurrenslagen (1993:20) eller av artikel 81 eller 82 i
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, om det med
hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att
uppgiften inte röjs. Lag (2002:111).

5 § Sekretess gäller i verksamhet som avser rättslig hjälp på
begäran av annan stat för uppgift som hänför sig till

1. åläggande enligt 56 a § konkurrenslagen (1993:20) eller

2. undersökning enligt 56 b § konkurrenslagen,

om det kan antas att den rättsliga hjälpen begärts under
förutsättning att uppgiften inte röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2002:591).

6 § Sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser
internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart
för uppgift som lämnats av annan stat eller mellanfolklig
organisation, om det kan antas att myndighetens arbete för en
säkrare civil luftfart motverkas om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (2007:494).

5 kap. Sekretess med hänsyn främst till intresset att förebygga
eller beivra brott

1 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till

1. förundersökning i brottmål,

2. angelägenhet, som avser användning av tvångsmedel i sådant
mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,

3. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller
förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,

4. åklagarmyndighets, polismyndighets, Skatteverkets,
Tullverkets eller Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att
förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott, eller

5. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt
lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument,

om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda
åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om
uppgiften röjs.

För uppgift som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet
som avses i 3 § polisdatalagen (1998:622) eller som i annat
fall hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet för att
förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet eller
förebygga terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff
för terroristbrott gäller sekretess, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller
förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten
skadas. Detsamma gäller uppgift som hänför sig till sådan
underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om
behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar samt sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen
(2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet.

Sekretess enligt första och andra styckena gäller i annan
verksamhet hos myndighet för att biträda åklagarmyndighet,
polismyndighet, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen
med att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos
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tillsynsmyndigheten i konkurs och hos Kronofogdemyndigheten för
uppgift som angår misstanke om brott.

Utan hinder av sekretessen enligt andra stycket kan enskild få
uppgift om huruvida han eller hon förekommer i
Säkerhetspolisens register med anledning av den verksamhet som
bedrevs med stöd av

1. personalkontrollkungörelsen (1969:446) och de
tilläggsföreskrifter som utfärdats med stöd av den,

2. förordningen den 3 december 1981 med vissa bestämmelser om
verksamheten vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, eller

3. motsvarande äldre bestämmelser.

Sekretess gäller inte för uppgift som hänför sig till sådan
verksamhet hos Säkerhetspolisen som avses i andra stycket om
uppgiften har införts i en allmän handling före år 1949. I
fråga om annan uppgift i allmän handling som hänför sig till
sådan verksamhet som avses i andra stycket gäller sekretessen i
högst sjuttio år. I fråga om uppgift i allmän handling i övrigt
gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2006:697).

2 § Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra
till upplysning som kan användas i syfte att åstadkomma
kärnsprängning eller spridning av kärnvapen.

Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till
upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd med avseende på

1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller
inventarier,

2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar
eller andra värdeföremål samt transport eller förvaring av
vapen, ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller
radioaktiva ämnen,

3. telekommunikation eller system för automatiserad behandling
av information,

4. behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad
behandling eller annan handling,

5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten,

6. transporter på land av farligt gods,

7. hamnskydd,

om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften
röjs. Lag (2006:1214).

3 § Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra
till upplysning om chiffer, kod eller liknande metod som har
till syfte att

1. underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av
uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts, eller

2. göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form
har förvanskats,

om det kan antas att syftet med metoden motverkas om uppgiften
röjs.

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag
ur vägtrafikregistret för uppgift om körkorts referensnummer, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att
kontrollen av körkorts äkthet motverkas om uppgiften röjs.
Lag (2001:565).
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4 § Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1--3 §§, inom polisväsendet
och kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra
rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas
om uppgiften röjs.

5 § Sekretess gäller för uppgift i ärende enligt vapenlagen
(1996:67) samt hos polismyndighet i verksamhet, som avser
förande av eller uttag ur vapenregister, för uppgift som har
tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till
brottslig användning.

Under samma förutsättning gäller sekretess hos

1. Rikspolisstyrelsen för uppgift som hänför sig till
vapenregister,

2. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför
sig till jaktkortsregistret, och

3. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till
jägarexamensregistret.

Sekretess enligt första stycket och andra stycket 1 gäller dock
inte för uppgift i vapenregister om namn och adress på den som
har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta
emot skjutvapen för översyn eller reparation. Sekretess gäller
inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen
ett sådant tillstånd omfattar. Lag (2006:388).

6 § Sekretess gäller i mål om

1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande
tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott eller för
barnpornografibrott,

2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, och

3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant
innehåll

för uppgift i skildring som har beslagtagits, förverkats eller
konfiskerats i målet eller annars förekommer där, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids
vidare i strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen. Sekretessen gäller även i ärende som
rör i denna paragraf angivet brott.

Motsvarande sekretess gäller hos Statens biografbyrå när byrån
biträder Justitiekanslern, allmän åklagare eller polismyndighet
i mål och ärende som avses i första stycket. Lag (1998:1440).

7 § Sekretess gäller i verksamhet som avser rättsligt
samarbete på begäran av annan stat eller mellanfolklig domstol
för uppgift som hänför sig till

1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i
brottmål, eller

2. angelägenhet som angår tvångsmedel,

om det kan antas att det varit en förutsättning för den andra
statens eller den mellanfolkliga domstolens begäran att
uppgiften inte skulle röjas.

Motsvarande sekretess gäller hos polismyndighet och
åklagarmyndighet samt hos Rikspolisstyrelsen, Tullverket och
Kustbevakningen, för uppgift i en angelägenhet som avses i 3 §
1 och 6 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem. Utan
hinder av sekretessen enligt detta stycke får uppgift lämnas ut
enligt vad som föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen
om Schengens informationssystem.
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I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (2003:1161).

8 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets
verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende
fredstida krissituationer eller planering och förberedelser för
hantering av sådana situationer, om det kan antas att det
allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida
kriser motverkas om uppgiften röjs. Lag (2004:999).

9 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till verksamhet
som avser säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387),
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för
att verksamheten skadas. Lag (2006:514).

10 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende
enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att det
motverkar verksamheten hos den ansökande myndigheten.

Sekretess gäller även för uppgift som hänför sig till ärende
enligt 15 § lagen (2003:1174) om vissa former av
internationellt samarbete i brottsutredningar, om ärendet rör
en brottsutredning som genomförs av en tjänsteman med en i
annan stat beslutad skyddsidentitet motsvarande den som avses i
första stycket och det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att det motverkar verksamheten hos de myndigheter som
deltar i utredningen. Lag (2006:941).

11 § /Upphör att gälla U:2008-01-01 genom lag (2007:645)./
Sekretess gäller för uppgift i de säkerhetskopior i
Regeringskansliets datasystem som har bevarats med anledning av
naturkatastrofen i Asien år 2004.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Föreskrifterna i 14 kap. gäller inte i fråga om sekretessen
enligt denna paragraf. Lag (2007:645).

6 kap. Sekretess med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse

1 § Sekretess gäller i myndighets affärsverksamhet för uppgift om
myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att
någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om
uppgiften röjs. Under motsvarande förutsättning gäller sekretess hos
myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos bolag,
förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och
vari det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande
inflytande eller bedriver revision. Sekretessen hos en myndighet som
bedriver sådan revision gäller dock inte, om uppgiften ingår i beslut
av myndigheten.

Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt första stycket, lämnats
till annan myndighet, gäller sekretessen också där. Sekretessen gäller
dock inte, om uppgiften ingår i beslut av den mottagande myndigheten.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Lag (1990:411).

2 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende
angående förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av
egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det
allmänna lider skada om uppgiften röjs. Vad som nu har sagts om
tjänst avser dock inte arbete som för myndighets behov utförs

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1980:100 (8 av 71)2007-11-05 19:04:52



SFST

av dess egen eller annan myndighets personal, om det inte är
fråga om ett arbete som en myndighet i konkurrens med andra
myndigheter eller enskilda erbjuder sig att utföra.

Angår ärendet försäljning av lös egendom för det allmännas
räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande
erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet
eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till
annan än den som har avgett anbudet eller erbjudandet förrän
alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller avtal har
slutits eller ärendet annars har slutförts.

Angår ärendet upphandling får uppgift som rör anbud eller som
rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller
en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något
fall lämnas till annan än den som har avgett anbudet eller
erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs
eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i slutet
avtal gäller sekretessen dock längst till dess två år, eller
hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i
kommunal affärsverksamhet fem år, har förflutit från det
avtalet slöts. Lag (2002:593).

3 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet
för upplåning, om det kan antas att det allmännas ställning som låntagare
försämras om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

4 § Sekretess gäller för uppgift angående utförande av undersökning
av naturvetenskaplig eller teknisk art, som myndighet har låtit
verkställa för det allmännas räkning, eller angående resultatet av
sådan undersökning, om det kan antas att det allmänna lider skada
om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

5 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats
för att användas vid facklig förhandling på den offentliga sektorn
eller vid förberedelse för sådan förhandling, om det kan antas att
det allmännas eller statligt eller kommunalt företags ställning som
förhandlingspart försämras om uppgiften röjs. Med facklig förhandling
på den offentliga sektorn avses sådan förhandling i fråga angående
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, vari myndighet,
sammanslutning av kommuner eller statligt eller kommunalt företag har
att delta.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fem
år.

Vid tillämpningen av denna paragraf ankommer det på myndighet, som
har att självständigt handlägga ärende om förhandling i fråga
angående förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, att pröva
fråga om utlämnande till enskild av uppgift som hänför sig till
ärendet. Om förhandlingsärende har uppdragits åt sammanslutning av
kommuner, ankommer prövningen av frågan inom en viss kommun på den
myndighet inom kommunen som handlägger sådant ärende.
Lag (1994:1482).

6 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats med
anledning av facklig stridsåtgärd på den offentliga sektorn eller vid
förberedelse till sådan stridsåtgärd, om det kan antas att det allmännas

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1980:100 (9 av 71)2007-11-05 19:04:52



SFST

eller statligt eller kommunalt företags ställning som part i
arbetskonflikt försämras om uppgiften röjs. Med facklig stridsåtgärd på
den offentliga sektorn avses facklig stridsåtgärd som vidtas av eller
mot arbetsgivare, för vars räkning myndighet, sammanslutning av kommuner
eller statligt eller kommunalt företag har att förhandla i fråga
angående förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller föreskrifterna i 5 § tredje
stycket i fråga om uppgift som anges i första stycket.

7 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats
för myndighets räkning med anledning av myndighetens eller
statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas
att det allmännas eller företagets ställning som part försämras
om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen längst
till dess saken har blivit slutligen avgjord men inte i något fall
längre än till dess tjugo år har förflutit.

8 § Sekretess gäller för uppgift i dagbok eller därmed jämställd handling
som har upprättats på fartyg, som ägs av eller är upplåtet till staten
eller kommun, angående sammanstötning med annat fartyg, beträffande vilket
motsvarande uppgift inte är tillgänglig, om det kan antas att det
allmännas ställning i tvist på grund av sammanstötningen försämras om
uppgiften röjs.

Sekretessen upphör, om sjöförklaring eller annan sådan undersökning hålls
offentligt eller talan väcks på grund av sammanstötningen och i vart
fall när fem år har förflutit från det att sammanstötningen ägde rum.

Vid tillämpningen av denna paragraf ankommer det på den myndighet, under
vars förvaltning fartyget hör, att pröva fråga om utlämnande av uppgift
till enskild.

7 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga
förhållanden

1 § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift som rör enskilds
hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk,
sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande
uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde kommer att lida betydande men om
uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte för uppgift som
förekommer i sådant mål eller ärende som anges i 9 kap. 15 §
eller för sådan uppgift som avses i 9 kap. 16 § första stycket
sista meningen och 9 kap. 17 § andra stycket andra meningen.
Sekretessen gäller inte heller för uppgift som tas in i ett
beslut.

Sekretessen enligt första stycket tillämpas inte, om någon
annan sekretessbestämmelse som ger ett starkare skydd för
uppgiften är tillämplig hos myndigheten.

Om en uppgift som omfattas av sekretess enligt första stycket
omfattas av sekretess även enligt en annan paragraf i denna lag
och uppgiften enligt en bestämmelse i den paragrafen får lämnas
till en annan myndighet eller till en enskild, skall den
bestämmelsen gälla.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2006:854).
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1 a § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om enskilds
bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna
upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller
tillfälligt, enskilds telefonnummer, e-postadress eller annan
jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med
den enskilde och för motsvarande uppgifter om anhöriga till den
enskilde, om det av särskild anledning kan antas att den
enskilde eller någon honom eller henne närstående kan komma att
utsättas för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet
eller tomträtt. Sekretessen gäller inte heller för uppgift i
aktiebolagsregistret eller handelsregistret eller, i den
utsträckning regeringen föreskriver det, i annat liknande
register.

Sekretessen enligt första stycket tillämpas inte, om någon
annan sekretessbestämmelse som ger ett starkare skydd för
uppgiften är tillämplig hos myndigheten.

Utan hinder av sekretessen får uppgift om en enskild lämnas
till förvaltaren i den enskildes konkurs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2006:854).

1 b § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om kopplingen
mellan de fingerade personuppgifter som en enskild har
medgivande att använda enligt lagen (1991:483) om fingerade
personuppgifter och den enskildes verkliga personuppgifter, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2006:854).

1 c § Sekretess gäller, om inte annat följer av 2 §, inom hälso-
och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men. Detsamma gäller i annan
medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk
undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen,
fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering,
kastrering, omskärelse, åtgärder mot smittsamma sjukdomar och
ärenden hos nämnd med uppgift att bedriva
patientnämndsverksamhet.

Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet
hos myndighet som innefattar omprövning av beslut i eller
särskild tillsyn över allmän eller enskild hälso- och sjukvård.

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av
patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.
Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till hälso- och
sjukvårdspersonal om uppgiften behövs för vård eller behandling
och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

En landstingskommunal eller kommunal myndighet som bedriver
verksamhet som avses i första stycket får lämna uppgift till
annan sådan myndighet för forskning och framställning av
statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om
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det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till
den enskilde lider men om uppgiften röjs. Vidare får utan
hinder av sekretessen uppgift lämnas till enskild enligt vad
som föreskrivs i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande
vissa smittsamma sjukdomar i brottmål, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168) samt 6 och 7
kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Lag (2006:854).

2 § Sekretessen enligt 1 c § gäller inte

1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk
tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om beslutet angår
frihetsberövande åtgärd,

2. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168), om beslutet angår
frihetsberövande åtgärd,

3. beslut i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom
hälso- och sjukvården,

4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av
patientjournal.

Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för
personal inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för
uppgifter som avses i 1 c §, om det kan antas att den som
uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider
betydande men om uppgiften röjs. Lag (2006:854).

3 § Sekretessen enligt 1 c § gäller också i förhållande till
den vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift
om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till
ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt
att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.
Lag (2006:854).

4 § /Upphör att gälla U:2008-01-01/
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
eller henne närstående lider men. Sekretessen gäller dock inte
beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller
beslut om sluten ungdomsvård. Utan hinder av sekretessen får
uppgift lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om
förhållanden av betydelse för att denne skall få vetskap om
vilka hans eller hennes biologiska föräldrar är.

Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift
som enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i
samband med rådgivningen.

Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om
socialtjänst och den särskilda lagstiftningen om vård av unga
och av missbrukare utan samtycke samt verksamhet som i annat
fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens
institutionsstyrelse. Till socialtjänst räknas också verksamhet
hos annan myndighet som innefattar omprövning av socialnämnds
beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet samt
verksamhet hos kommunal invandrarbyrå. Med socialtjänst
jämställs ärenden om bistånd åt asylsökande och andra
utlänningar, ärenden om introduktionsersättning för flyktingar
och vissa andra utlänningar, ärenden om tillstånd till
parkering för rörelsehindrade, ärenden om allmän omvårdnad hos
nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet samt
verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av
personakt enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller
23 c § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade för uppgift om enskilds personliga
förhållanden. Utan hinder av sekretessen får uppgift i
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verksamhet som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen lämnas till
socialnämnd och uppgift i verksamhet som avses i 23 c § lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till
nämnd som avses i 22 § samma lag, om uppgiften behövs för
handläggning av ärende eller genomförande av beslut om
stödinsatser, vård eller behandling och det är av synnerlig
vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Sekretess enligt första stycket gäller inte

1. beslut i ärenden om ansvar eller behörighet för personal
inom kommunal hälso- och sjukvård, eller

2. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av
personakt.

Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för
personal inom kommunal hälso- och sjukvård gäller sekretess om
det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller
henne närstående lider betydande men om uppgiften röjs.
Lag (2005:127)

4 § /Träder i kraft I:2008-01-01/
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
eller henne närstående lider men. Sekretessen gäller dock inte
beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller
beslut om sluten ungdomsvård. Utan hinder av sekretessen får
uppgift lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om
förhållanden av betydelse för att denne skall få vetskap om
vilka hans eller hennes biologiska föräldrar är.

Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift
som enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i
samband med rådgivningen.

Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om
socialtjänst och den särskilda lagstiftningen om vård av unga
och av missbrukare utan samtycke samt verksamhet som i annat
fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens
institutionsstyrelse. Till socialtjänst räknas också verksamhet
hos annan myndighet som innefattar omprövning av socialnämnds
beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet,
verksamhet hos kommunal invandrarbyrå samt verksamhet enligt
lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i
anledning av brott m.m. Med socialtjänst jämställs ärenden om
bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, ärenden om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar, ärenden om tillstånd till parkering för
rörelsehindrade, ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med
uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet samt verksamhet
enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av
personakt enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller
23 c § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade för uppgift om enskilds personliga
förhållanden. Utan hinder av sekretessen får uppgift i
verksamhet som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen lämnas till
socialnämnd och uppgift i verksamhet som avses i 23 c § lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till
nämnd som avses i 22 § samma lag, om uppgiften behövs för
handläggning av ärende eller genomförande av beslut om
stödinsatser, vård eller behandling och det är av synnerlig
vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
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Sekretess enligt första stycket gäller inte

1. beslut i ärenden om ansvar eller behörighet för personal
inom kommunal hälso- och sjukvård, eller

2. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av
personakt.

Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för
personal inom kommunal hälso- och sjukvård gäller sekretess om
det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller
henne närstående lider betydande men om uppgiften röjs.
Lag (2007:608).

5 § Sekretessen enligt 4 § såvitt angår uppgift om underårigs vistelseort
gäller också i förhållande till den underåriges föräldrar eller annan
vårdnadshavare, om den underårige har omhändertagits eller vårdas enligt
den särskilda lagstiftningen om vård av unga utan samtycke och det är
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med omhändertagandet eller vården.

6 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården och annan
verksamhet som avses i 1 c § samt inom socialtjänsten för
anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att fara
uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit
utsagan eller någon honom eller henne närstående utsätts för
våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2006:854).

7 § Sekretess gäller hos Försäkringskassan,
Premiepensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt
lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pension,
arbetsskadeförsäkring eller handikappersättning och vårdbidrag
eller om annan jämförbar ekonomisk förmån för enskild, eller om
läkarvårdsersättning, ersättning för sjukgymnastik eller
särskild sjukförsäkringsavgift, för uppgift om någons
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan
antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne
närstående lider men om uppgiften röjs. Samma sekretess gäller
hos annan myndighet på vilken det ankommer att handlägga ärende
enligt lagstiftning som nu har nämnts. I fråga om myndighet som
anges i 8 § gäller dock bestämmelserna där.

Sekretess enligt första stycket gäller också i förhållande till
en vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om
hans hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med
vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften
inte lämnas till honom.

Sekretess gäller hos myndighet som avses i första stycket för
anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att fara
uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit
utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld eller
annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild
enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om allmän
försäkring, allmän pension, handikappersättning och vårdbidrag,
sjuklön eller särskild sjukförsäkringsavgift.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år eller, i fall som avses i tredje stycket, i högst
femtio år. Lag (2004:1246).
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8 § Sekretess gäller hos myndighet, som har till särskild uppgift att
verka för arbetarskydd, i ärende enligt lagstiftningen om
arbetsskadeförsäkring, arbetsmiljön eller reglering av arbetstid eller
annars i ärende om arbetarskydd, för uppgift om enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
lider men om uppgiften röjs. Hos myndighet som nu har nämnts gäller
sekretess också för arbetstagares anmälan i ärende om arbetarskydd.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

9 § Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan,
gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i
en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till
psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om
enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som
uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider
men.

Sekretess gäller på samma område dels i skolans elevvårdande
verksamhet i övrigt för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om
tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare
studier. Sekretessen gäller dock endast, om det kan antas att
den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående
lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i
elevvårdsärende eller i annat ärende som nu har nämnts.

Sekretess gäller på samma område i annat fall än som avses i
första och andra styckena för uppgift om enskilds identitet,
adress och andra liknande uppgifter om enskilds personliga
förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om
uppgiften röjs.

Sekretess gäller inom utbildningsväsendet i övrigt för uppgift
som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling
och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos
psykolog, kurator eller syofunktionär, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller
någon honom eller henne närstående lider men. Dessutom gäller
inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala
vuxenutbildningen, vuxenutbildningen för utvecklingsstörda,
svenskundervisningen för invandrare (sfi) och folkhögskolan
sekretess i annan elevvårdande verksamhet för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den som
uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider
men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller på samma område som avses i fjärde stycket i
annat fall än som avses där samt hos Verket för högskoleservice
i verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter för
uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande
uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift
om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om
uppgiften röjs.

Sekretess gäller i skolbarnsomsorgen för uppgift som hänför sig
till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift
om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som
uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider
men. Sekretess gäller i samma verksamhet för annan uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om
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uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2006:854).

10 § Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling eller
yrkesvägledning för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.
Motsvarande sekretess gäller i ärende om arbetsvård, antagning
till arbetsmarknadsutbildning, hjälp och stöd vid arbetslöshet
eller andra åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för
att främja enskilds anpassning till arbetslivet. Sekretessen
gäller dock inte beslut i ärende som avses i detta stycke.

Sekretess gäller i ärende om arbetslöshetsersättning enligt
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften
röjs.

I ärende hos Försäkringskassan eller domstol gäller 7 § i
stället för första stycket.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2004:786).

11 § Sekretess gäller i myndighets personalsociala verksamhet
för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller
behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden
hos psykolog, personalkonsulent eller annan sådan
befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med
råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör
eller någon närstående till honom eller henne lider men.

Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket för
annan uppgift om enskilds personliga förhållanden än som där
nämns, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående
till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i myndighets personaladministrativa verksamhet
i övrigt för uppgift om enskilds hälsotillstånd och för sådan
uppgift om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till
ärende om omplacering eller pensionering av anställd, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock
inte i ärende om anställning eller disciplinansvar och inte
heller för beslut i annat ärende som avses i detta stycke.

Sekretess gäller i annat fall än som avses i första-tredje
styckena i myndighets personaladministrativa verksamhet för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.
Vidare gäller hos Riksdagens ombudsmän sekretess i myndighetens
personaladministrativa verksamhet för uppgift om enskilds
bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra
jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av
fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt
uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller
någon närstående till honom eller henne lider men. Motsvarande
sekretess gäller, i den utsträckning regeringen föreskriver
det, hos myndighet där personalen särskilt kan riskera att
utsättas för våld eller annat allvarligt men.

Om en myndighets personaladministrativa verksamhet till viss
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del utförs av en annan myndighet, gäller sekretessen enligt
första-fjärde styckena i tilllämpliga delar även hos den
myndigheten.

Sekretess gäller för uppgift i tjänstgöringsomdöme som
upprättats inom utrikesförvaltningen.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2004:507).

12 § Sekretess gäller i ärende om utredning om totalförsvars-
pliktigas personliga förhållanden, i ärende om antagning av
kvinnor till befattningar inom totalförsvaret som kräver längre
grundutbildning än 60 dagar samt i ärende om inskrivning och
krigsplacering av totalförsvarspliktiga för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.
Motsvarande sekretess gäller i ärende som angår antagning till
utbildning vid Försvarsmakten, skyldighet att tjänstgöra med
totalförsvarsplikt samt uppskov med och avbrott i sådan
tjänstgöring. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende som
avses i detta stycke.

Sekretess gäller inom personalvård med avseende på den som
tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig
till psykologisk undersökning och för uppgift om enskilds
personliga förhållanden hos konsulent eller annan
befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med
råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör
eller någon honom närstående lider men.

Sekretess gäller inom verksamhet som avser utbildning för
totalförsvarsändamål med avseende på den som tjänstgör med
totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk
undersökning och för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående
lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (1998:936).

13 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk
undersökning vilken utförs för forskningsändamål, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon
honom närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

14 § Sekretess gäller för uppgift som rör utlänning, om det kan
antas att röjande av uppgiften skulle medföra fara för att
någon utsätts för övergrepp eller annat allvarligt men som
föranleds av förhållandet mellan utlänningen och utländsk stat
eller myndighet eller organisation av utlänningar.

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i
verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om
svenskt medborgarskap för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider men. I verksamhet för kontroll över utlänningar gäller
sekretess också för anmälan eller annan utsaga av enskild, om
det kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort
anmälan eller avgivit utsagan eller någon närstående till honom
eller henne utsätts för våld eller annat allvarligt men om
uppgiften röjs. Beträffande beslut i ärende som avses i detta
stycke gäller sekretessen dock endast för uppgifter i skälen.
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Sekretessen enligt andra stycket gäller även hos myndighet som
lämnar biträde i ett ärende eller verksamhet som avses där.

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess hos
Migrationsverket

1. i ärende om statlig ersättning för kostnader för mottagande
av flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats
uppehållstillstånd och av personer som beviljats
uppehållstillstånd på grund av anknytning till sådana
utlänningar och

2. i verksamhet som avser medverkan till bosättning för
personer som omfattas av 1,

för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider men om uppgiften röjs.

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess hos
Totalförsvarets pliktverk och Migrationsverket i verksamhet som
avser mottagande och vidarebefordran av upplysningar m.m. om
krigsfångar och andra skyddade personer som avses i
Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för
offren i internationella väpnade konflikter och
tilläggsprotokollen till konventionerna, för uppgift om
enskilds vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider men.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal om
detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, för
uppgifter som avses i första och andra styckena och som en
myndighet fått enligt avtalet. Föreskrifterna i 14 kap. 1-3 §§
får i fråga om denna sekretess inte tillämpas i strid med
avtalet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Utan hinder av sekretess enligt första eller femte stycket
eller enligt 2 kap. 1 eller 2 § får uppgifter som avses i femte
stycket lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad
som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om
skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra
skyddade personer. Lag (2007:628).

15 § Sekretess gäller

1. i verksamhet som avser folkbokföringen eller annan liknande
registrering av befolkningen och, i den utsträckning regeringen
föreskriver det, i annan verksamhet som avser registrering av
betydande del av befolkningen,

2. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur
sjömansregistret,

för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket 1 för
uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men.
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Sekretess gäller i ärende om fingerade personuppgifter för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men. Om en uppgift för
vilken sådan sekretess gäller har lämnats till en annan
myndighet, gäller sekretessen också där.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2004:507).

16 § Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att
ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid
med personuppgiftslagen (1998:204). Lag (1998:205).

17 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur register som förs enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister för uppgift i registret. Om utlämnande av
sådan uppgift gäller vad som är föreskrivet i den lagen och i
säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordningar som har
stöd i dessa lagar.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt
första stycket i högst sjuttio år.

Föreskrifterna i 14 kap. gäller inte i fråga om sekretessen
enligt denna paragraf. Lag (2001:86).

18 § I annat fall än som avses i 17 § eller 9 kap. 17 § första
stycket 6 eller 7 gäller sekretess i verksamhet som avser
förande av eller uttag ur register

1. för uppgift som har tillförts särskilt register, som förs
över strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot,

2. för annan uppgift hos Rikspolisstyrelsen, som angår brott
eller den som har misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om
uppgiften har lämnats dit för databehandling inom
rättsväsendets informationssystem i annat register än som avses
i 1,

3. för belastningsuppgift som har tillförts vägtrafikregistret,

4. för uppgift som har tillförts särskilt register som
författningsenligt förs hos myndighet angående brott eller
tjänsteförseelser begångna av personer som är eller har varit
verksamma hos myndigheten.

Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.

Sekretess gäller hos Luftfartsstyrelsen i verksamhet, som avser
förande av eller uttag ur certifikatregistret, för uppgift som
angår brott eller enskilds hälsotillstånd, om det kan antas att
den enskilde eller någon honom närstående lider men om
uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2004:1099).

19 § Sekretess gäller hos polismyndighet för sådan uppgift om
enskilds personliga förhållanden som hänför sig till

1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd
åt enskild,

2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt
lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk
vård eller om vård av missbrukare utan samtycke inom
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socialtjänsten,

3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom
socialtjänsten eller enligt lagen (1998:603) om verkställighet
av sluten ungdomsvård,

4. ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken,

5. verksamhet som innefattar handräckning enligt
smittskyddslagstiftningen eller annat bistånd åt
smittskyddsläkare, eller

6. ärende enligt vapenlagen (1996:67),

om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
den enskilde lider men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688) om
besöksförbud och i ärende enligt passlagen (1978:302) för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i
ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2005:657).

20 § Sekretess gäller hos polismyndighet i ärende om omhändertagande som
avses i 19 § första stycket 2 för anmälan eller annan utsaga av enskild,
om det kan antas att fara uppkommer för att den enskilde eller någon
honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om
uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

21 § Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men
eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller
annat allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock
inte beslut av Kriminalvården, Kriminalvårdsnämnden, en
övervakningsnämnd och inte heller annat beslut i ett
kriminalvårdsärende enligt brottsbalken eller lagstiftningen om
kriminalvård i anstalt.

Sekretess gäller också hos regeringen i ärende om överförande
av verkställighet av brottmålsdom för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon honom eller henne närstående lider men eller att
fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat
allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte
regeringens beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2005:977).

22 § Sekretess gäller hos domstol i brottmål samt i annat mål eller ärende, i
 fråga om vilket bestämmelserna om förundersökning i brottmål är tillämpliga,
för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden
som framkommer vid särskild personutredning, rättspsykiatrisk undersökning
eller annan sådan utredning, om det av särskild anledning kan antas att den
som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.
Motsvarande sekretess gäller i annan myndighets verksamhet för att gå
domstol till handa med utredning som nu har nämnts.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.
Lag (1991:2042).
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23 § Sekretess gäller i ärende om nåd och i ärende enligt lagen
(2006:45) om omvandling av fängelse på livstid för uppgift om
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om
det av särskild anledning kan antas att den som uppgiften rör
eller någon närstående till honom eller henne lider men om
uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller även hos myndighet
som lämnar biträde i ärenden som nu har nämnts.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2006:49).

24 § Sekretess gäller för uppgift i upptagning som har dialektologiskt eller
etnologiskt innehåll och som har gjorts eller anskaffats för vetenskapligt
ändamål, om det kan antas att den, som har lämnat uppgiften eller som
uppgiften avser, eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

25 § Sekretess gäller i ärende om kommunal bostadsförmedling för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller
någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Motsvarande
sekretess gäller i ärende om bostadsanpassningsbidrag.

I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Lag (1993:1298).

26 § Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt
delgivningslagen (1970:428) för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom
närstående lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Lag (1985:272).

27 § Sekretess gäller i ärende om avskiljande av studerande från
högskoleutbildning för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör
eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.
Lag (1987:1161).

28 § Sekretess gäller i ärende om byte av namn för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att
den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Lag (1989:171).

29 § Sekretess gäller hos Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor (MIA) i ärende om sådana frågor för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om
uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller för handlingar som
överlämnats till MIA för förvaring enligt 8 b § tredje stycket
lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.
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I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2004:765).

30 § Sekretess gäller hos Brottsoffermyndigheten i ärende om
brottsskadeersättning för uppgift om någons hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den
som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne
lider betydande men om uppgiften röjs.

Om Brottsoffermyndigheten i ärende som avses i första stycket
får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är
sekretssbelagd där till skydd för enskilds intresse, gäller
sekretessen också hos Brottsoffermyndigheten. Förekommer
uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning
av ärendet gäller sekretessen hos Brottsoffermyndigheten endast
om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2004:507).

31 § Sekretess gäller i ärende om prövning av någons
lämplighet att ha körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation
enligt yrkestrafiklagen (1998:490), luftfartscertifikat eller
sådant behörighetsbevis som avses i luftfartslagen (1957:297)
för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften
rör eller någon honom närstående lider betydande men om
uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (1998:496).

32 § Sekretess gäller för sådan uppgift om enskilds personliga
förhållanden som har inhämtats genom kameraövervakning som
avses i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning, om det
kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom
närstående lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1998:152).

33 § har upphävts genom lag (1999:301).

34 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
närstående lider men.

Sekretessen hindrar inte att Barnombudsmannen gör anmälan och lämnar uppgift
till socialnämnden enligt vad som föreskrivs i lagen om Barnombudsman.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Lag (1994:86).

35 § Sekretess gäller hos kommunal budget- och skuldrådgivare,
Kronofogdemyndigheten eller domstol i ärende om skuldsanering
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men
om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i
ärendet.
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I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2006:748).

36 § Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i
ärenden som överklagats dit samt i Statens skolverks
tillsynsverksamhet för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller dock inte nämndens eller verkets beslut i
ett ärende.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2006:854).

37 § Sekretess gäller i ärenden om tillstånd till färdtjänst
eller riksfärdtjänst för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.
Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild
enligt vad som föreskrivs i lagen (1997:736) om färdtjänst och
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1997:737).

38 § Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon
honom närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1997:1213).

39 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1999:332) om
ersättning till steriliserade i vissa fall för uppgift om
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon honom närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1999:333).

40 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur register som förs enligt lagen (1999:353) om
rättspsykiatriskt forskningsregister för uppgift om enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som har
tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider
men.

Sekretessen enligt första stycket gäller också i förhållande
till en registrerad person som är vård- eller
behandlingsbehövande i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd,
om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen
är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1999:354).

41 § Sekretess gäller hos polismyndighet och åklagarmyndighet,
samt hos Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och
Migrationsverket, för uppgift om enskilds personliga
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förhållanden i en angelägenhet som avser en framställning
enligt 3 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

1. om omhändertagande av en person som har efterlysts för
överlämnande eller utlämning,

2. om att en person skall nekas tillträde till eller
uppehållstillstånd i Schengenstaterna (spärrlista),

3. om tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till
dennes eller någon annans säkerhet, samt

4. om dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder,

om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den
enskilde eller någon honom närstående lider men.

Sekretess gäller hos myndighet som prövar ansökningar om
visering och uppehållstillstånd för uppgift om enskilds
personliga förhållanden i en angelägenhet som avser en sådan
framställning som avses i första stycket 2 under samma
förutsättningar som anges i första stycket.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas ut enligt vad som
föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2003:1161).

42 § Sekretess gäller i verksamhet som avser screening av
prover från nyfödda barn för vissa ämnesomsättningssjukdomar
(PKU) och förande av eller uttag ur det register som förs i
denna verksamhet enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso-
och sjukvården m.m. för uppgift om enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
eller henne närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2002:299).

43 § Sekretess gäller hos Sjöfartsverket vid tillsyn enligt 5
kap. fartygssäkerhetslagen (2003:364) för anmälan eller annan
utsaga av enskild, om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2003:370).

44 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2002:445) om
medling med anledning av brott för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2002:446).

45 § Sekretess gäller i verksamhet som avser skadereglering för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
betydande men om uppgiften röjs.

Om en myndighet i verksamhet som avses i första stycket får en
uppgift från en annan myndighet och uppgiften är
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sekretessbelagd där till skydd för enskilds intresse, gäller
sekretessen också hos den mottagande myndigheten. Förekommer
uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning
av verksamheten gäller sekretessen hos den mottagande
myndigheten endast om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider betydande men om
uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2004:507).

46 § Sekretess gäller

1. i ärende om förordnande av ordningsvakt och i förteckning
som förs över tjänstetecken som tilldelats ordningsvakt samt

2. i ärende om godkännande av väktare och i register som förs
över väktare,

för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i
ärende, förteckning eller register som avses där för uppgift om
enskilds personnummer, bostadsadress, hemtelefonnummer och för
andra jämförbara uppgifter, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2004:507).

47 § Sekretess gäller hos Synskadades Riksförbund i ärende om
tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till
ledarhund samt tilldelning eller återtagande av ledarhund för
uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller
någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2005:341).

48 § Sekretess gäller hos domstol för uppgift i bild som ingår
i en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits i
domstol, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den hörde lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2005:699).

49 § Sekretess gäller för uppgift om hur en väljare har röstat
vid val enligt vallagen (2005:837) och som

1. framkommit då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen,
eller

2. framgår av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har
öppnats för rösträkning enligt bestämmelserna i 11 och 12 kap.
samma lag. Lag (2005:838).

50 § Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga
förhållanden som hänför sig till verksamhet som avser
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säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men. Lag (2006:514).

51 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur donationsregister som förs av Socialstyrelsen för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
honom eller henne närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2006:855).

52 § Sekretess gäller hos Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen,
Statens haverikommission, Luftfartsverket och
Luftfartsstyrelsen för uppgift som lämnats av enskild i en
rapport om händelse inom civil luftfart enligt 11 kap. 8 §
luftfartslagen (1957:297), om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften
röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2007:494).

8 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds ekonomiska
förhållanden

1 § Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling och ärende enligt
lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder för uppgift om enskilds
affärs- eller driftförhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde lider skada.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

2 § Sekretess gäller i ärende om arbetsskadeförsäkring eller
delpensionsförsäkring för uppgift om enskilds affärs- eller
driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiften röjs. Under samma förutsättning gäller
sekretess för sådan uppgift i ärende enligt lagstiftning om
arbetsmiljön, om reglering av arbetstid eller om
arbetstillstånd för utlänning. Såvitt avser ärende enligt
lagstiftning om arbetsmiljön kan regeringen för särskilt fall
förordna om undantag från sekretessen i fråga om uppgift som nu
har nämnts, om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas.

Sekretessen gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos
varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att
användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag  (2004:454).

3 § Sekretess gäller för sådan uppgift om enskilds affärs- eller
driftförhållanden som har lämnats på grund av föreskrift i särskild
lagstiftning som angår uppgiftsskyldighet i frågor rörande
samhällsplanering eller försörjningsberedskap eller som angår
försörjningsberedskap vid oljekriser, om det kan antas att den
enskilde lider skada om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

4 § Sekretess gäller i Konkurrensverkets verksamhet som består
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i tillsyn och utredning för uppgift om

1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiften röjs,

2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som
har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med
den som är föremål för myndighetens verksamhet.

Sekretess gäller hos Konkurrensverket för uppgift som avses i
första stycket och som enbart hänför sig till verksamhet som
gäller rådgivning inför en anmälan enligt 37 § konkurrenslagen
(1993:20). När en sådan anmälan kommit in till Konkurrensverket
gäller i stället sekretess enligt första stycket.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2000:89).

5 § Sekretess gäller i statlig myndighets verksamhet, som
består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank-
och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller
försäkringsväsendet, för uppgift om

1. affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens
verksamhet avser, om det kan antas att han lider skada om
uppgiften röjs,

2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den
som myndighetens verksamhet avser.

I ärende hos statlig myndighet om innehav av

1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag,
värdepappersbolag eller försäkringsaktiebolag,

2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller

3. aktier eller andelar i börs eller clearingorganisation

gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden om det kan antas att den enskilde lider
skada eller men om uppgiften röjs. Sekretess gäller inte för
beslut av myndigheten och inte heller för uppgift som erhållits
från annan myndighet om uppgiften inte är sekretessbelagd där.

Sekretess gäller vidare i statlig myndighets verksamhet, som
består i övervakning enligt lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, övervakning enligt lagen
(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument, övervakning enligt lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument, övervakning enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument, kontroll enligt lagen (1996:1006) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller
kontroll enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet för
sådan uppgift om enskilds ekonomiska eller personliga
förhållanden, vilken på begäran har lämnats av någon som är
skyldig att lämna uppgifter till myndigheten. Rör uppgiften den
uppgiftsskyldige gäller dock sekretess endast om denne kan
antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretess inte
motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal härom
med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos
myndighet i verksamhet som avses i första-tredje styckena för
sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden och ekonomiska
eller personliga förhållanden som myndigheten erhållit enligt
avtalet. Samma sekretess gäller hos Finansinspektionen, i den
mån regeringen föreskriver det, om inspektionen från utländsk
myndighet eller utländskt organ erhållit uppgifter enligt annat
avtal. Föreskrifterna i 14 kap. 1-3 §§ får inte i fråga om
denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.
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Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från
sekretessen enligt första stycket 1, om den finner det vara av
vikt att uppgiften lämnas.

Utan hinder av sekretess får uppgift enligt första stycket
lämnas till en börs eller ett utländskt företag som har
tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige
om uppgiften behövs för att börsen eller det utländska
företaget skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden eller annan författning.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2007:531).

6 § Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i
statlig myndighets verksamhet, som består i utredning, planering,
prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet
med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller
näringslivet i övrigt, för uppgift om

1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada
om uppgiften röjs,

2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
myndighetens verksamhet.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen godkänt avtal härom med främmande
stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet, som
avses i första stycket, för uppgift om enskilds ekonomiska eller
personliga förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet.
Föreskrifterna i 14 kap. 1--3 §§ får inte i fråga om denna sekretess
tillämpas i strid med avtalet.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretess som
har föreskrivits med stöd av första stycket 1, om den finner det vara av
vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Lag (1992:1775).

7 § Sekretess gäller i verksamhet, som bedrivs av annan än statlig
myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende
på näringslivet, för uppgift om

1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada
om uppgiften röjs,

2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den, som har
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf.

Motsvarande sekretess gäller hos kommunal myndighet i ärende om tillstånd
till hantering av brandfarliga varor. Sekretessen gäller dock inte beslut
i sådant ärende.

Sekretess enligt första stycket 1. gäller dock inte för uppgift i
tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset av
allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut. Regeringen kan för särskilt fall förordna
om undantag från nämnda sekretess, om den finner det vara av vikt
att uppgiften lämnas.
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I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Lag (1991:1658).

8 § Sekretess gäller i Riksbankens kassarörelse, valutahandel,
in- och utlåningsrörelse, betalningsutjämning samt handel med
värdepapper eller rättigheter och skyldigheter som anknyter
till sådana tillgångar. Sekretess gäller också i
Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet för uppgift om enskilds
ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett
kreditmarknadsföretag eller ett värdepappersbolag som
samverkande kommuner eller landsting utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över, för uppgift om enskilds ekonomiska
eller personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde lider skada eller
men. I ett ärende enligt lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling gäller dock sekretess för sådana uppgifter endast
om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om
uppgiften röjs.

I annan av myndighet bedriven upplåningsverksamhet eller
affärsmässig utlåningsverksamhet än som avses i första eller
andra stycket gäller sekretess för uppgift om enskilds affärs-
eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde
lider skada om uppgiften röjs.

Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt andra eller
tredje stycket, lämnats till annan myndighet, gäller
sekretessen också där. Sekretessen gäller dock inte, om
uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2004:303).

9 § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift som avser
provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering,
vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning
eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för enskilds
räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under
förutsättning att uppgiften inte röjs. Sekretessen gäller dock
inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör
människors hälsa har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.
Trots detta undantag gäller sekretess för uppgift från
uppdragsverksamhet inom universitet och högskolor.

Sekretessen enligt första stycket hindrar inte att uppgifter
som rör människors hälsa lämnas till en myndighet som utövar
tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från
sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Hos universitet och högskolor gäller sekretessen dock
i högst tio år. Hos Patent- och registreringsverket gäller
sekretessen i högst femtio år. Lag (1999:33).

10 § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om affärs- eller
driftförhållanden för enskild, som i annat fall än som avses i 8
och 9 §§ har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften
röjs. Sekretess gäller också hos myndighet för uppgift om affärs-
eller driftförhållanden för enskild som har trätt i affärsförbindelse
med bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver
affärsverksamhet och vari det allmänna genom myndigheten utövar
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ett bestämmande inflytande eller bedriver revision, om det kan antas
att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretessen hos en
myndighet som bedriver sådan revision gäller dock inte, om uppgiften
ingår i beslut av myndigheten.

Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt första stycket, lämnats
till annan myndighet, gäller sekretessen också där. Sekretessen gäller
dock inte, om uppgiften ingår i beslut av den mottagande myndigheten.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen,
om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen
dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets
materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har förflutit från det
att avtalet slöts. Lag (1993:1298).

11 § Sekretess gäller i myndighets verksamhet avseende internationellt
utvecklingsbistånd för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden,
om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om
uppgiften röjs. Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag
från sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo
år. Beträffande handling som anger villkoren i avtal, slutet mellan
enskild och myndighet, gäller sekretessen dock längst till dess två år
har förflutit från det avtalet slöts.

12 § Sekretess gäller i myndighets verksamhet avseende hälso-
eller sjukvård för sådan uppgift om viss varas tillverkning
eller innehåll, som har lämnats till myndigheten för att
användas som upplysning om eller underlag för behandling eller
annan liknande åtgärd, om det kan antas att tillverkaren eller
försäljaren lider skada om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2003:461).

13 § Sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om
uppfinning eller företagshemlighet, om annat inte följer av gällande
lagstiftning om patent.

Sekretess gäller för sådan uppgift angående uppfinning som har lämnats
till myndighet enligt lagstiftning om arbetsgivares rätt till
arbetstagares uppfinningar. Om patent har sökts på uppfinningen,
gäller dock sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess
enligt första stycket.

Sekretess gäller i ärende om registrering av mönster för uppgift om
mönstret, om sökanden har begärt det och ej annat följer av gällande
lagstiftning om mönsterskydd.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt andra
stycket första meningen i högst tjugo år.

14 § Sekretess gäller i ärende om registrering eller inskrivning i
fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel för uppgift om pris och
betalningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Lag (2001:385).
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15 § Sekretess gäller för uppgift som en part i en arbetstvist
har lämnat till en medlare eller till Medlingsinstitutet, om
uppgiftslämnaren har gjort förbehåll om detta.

Sekretess gäller hos Medlingsinstitutet även för uppgift i ett
kollektivavtal om en parts affärs- eller driftförhållanden
eller en annan enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att parten eller den enskilde
lider skada eller men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2000:165).

16 § Sekretess gäller i ärende om utredning av fartygs sammanstötning med
annat fartyg eller av tillbud till sådan händelse för uppgift som angår
sammanstötningen eller tillbudet och härrör från det fartyg som ärendet
avser, om fartygets befälhavare eller redare begär det. Sekretess gäller
dock inte, om sjöförklaring eller annan sådan undersökning beträffande
båda fartygen sker samtidigt. Sekretess gäller inte heller, om sådan
undersökning beträffande det andra fartyget har ägt rum förut eller
tillgång annars finns till motsvarande uppgift rörande det andra fartyget.

Handläggs ärende som anges i första stycket vid annan myndighet än domstol,
tillämpas 12 kap. 3 § första stycket hos den myndigheten.

I fråga om uppgift i allmän handling upphör sekretessen enligt denna
paragraf när motsvarande uppgift rörande det andra fartyget har blivit
tillgänglig och senast när fem år har förflutit från det att
sammanstötningen eller tillbudet skedde. Lag (1990:716).

17 § Sekretess gäller hos domstol i mål eller ärende i
domstolens rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet för
uppgift om myndighets eller enskilds affärs- eller
driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör
lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I mål eller ärenden
enligt 13 § tredje stycket, 23 § andra stycket, 60 och 63 §§
konkurrenslagen (1993:20) gäller dock sekretess för uppgift om
sådana förhållanden redan om det kan antas att den som
uppgiften rör lider skada om uppgiften röjs.

Första stycket tillämpas inte, om annan sekretessbestämmelse
till skydd för samma intresse är tillämplig på uppgiften och
innebär att sekretess inte skall gälla.

För uppgifter som avses i första stycket och som lämnas vid ett
förhör enligt 26 § eller 50 § lagen (1999:116) om
skiljeförfarande gäller sekretess hos domstol, om en part begär
det och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
den som uppgiften rör lider skada.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (1999:121).

18 § Sekretess gäller för sådan uppgift om enskilds affärs-
eller driftförhållanden som har lämnats enligt 19-21 §§ lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller i ärende om
underrättelse och information eller bistånd enligt konventio-
nerna den 26 september 1986 om tidig information vid en
kärnenergiolycka och om bistånd i händelse av en kärnteknisk
olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen samt
konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter av
industriolyckor, om det kan antas att den enskilde lider skada
om uppgiften röjs. Regeringen kan för särskilt fall förordna om
undantag från sekretessen, om den finner det vara av vikt att
uppgiften lämnas.
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I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (1999:388).

19 § Sekretess gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för
uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan
antas att den som uppgiften rör lider skada om uppgiften röjs.
Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild
enligt vad som föreskrivs i konkurslagen (1987:672).
Föreskrifterna i 14 kap. 1-3 §§ får inte i fråga om denna
sekretess tillämpas i strid med avtal som ingåtts med utländsk
myndighet eller utländskt organ.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2006:697).

20 § Sekretess gäller i ärende om granskning av film eller videogram för
uppgift ur filmen eller videogrammet. Sekretessen upphör att gälla när
beslut i saken har vunnit laga kraft. Lag (1990:896).

21 § Sekretess gäller i verksamhet som består i tillsyn över
stiftelser, för uppgift om stiftelses affärs- eller
driftförhållanden eller om annan enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att stiftelsen eller
den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i verksamhet som består i administrativa
tjänster som utförs efter överenskommelse med en stiftelse, för
uppgift om annan enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år, såvitt angår uppgift om enskilds personliga
förhållanden, och annars i högst tjugo år. Lag (2002:1124).

22 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister
för uppgift om registrerad pantbrevshavare, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör
lider skada.

Trots sekretessen får uppgift lämnas till den som senast har
beviljats lagfart för den fastighet som uppgiften rör eller, om
fastigheten är upplåten med tomträtt, till den som enligt
fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare.
Lag (2003:259).

23 § Sekretess gäller hos kommuner och landsting i verksamhet
som avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap eller planering enligt
förfogandelagen (1978:262), för uppgift om

1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiften röjs,

2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som
har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med
den som är föremål för verksamheten.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2006:630).
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24 § Sekretess gäller i Insättningsgarantinämndens verksamhet för
uppgift om

1. affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens
verksamhet avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften
röjs,

2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt
i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens
verksamhet avser eller med ett utländskt institut med filial i
Sverige som endast omfattas av ett utländskt garantisystem.

I den mån regeringen föreskriver det, gäller sekretess hos
Insättningsgatantinämnden för sådan uppgift om affärs- eller
driftförhållanden och andra ekonomiska eller personliga förhållanden
som myndigheten erhållit på grund av avtal med företrädare för ett
utländskt garantisystem. Föreskrifterna i 14 kap. 1-3 §§ får inte
i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från
sekretessen enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt
att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (1996:1117).

25 § Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende
enligt lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende med-
verkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister för uppgift
som tillkommit eller inhämtats med anledning av en rättstvist
enligt lagen, om det kan antas att den enskildes ställning som
part i tvisten försämras om uppgiften röjs. Lag (1997:380).

26 § Om en uppgift som omfattas av sekretess hos
Läkemedelsförmånsnämnden enligt 6 § första stycket 1 har
lämnats till ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett
landsting i samband med sådana överläggningar som avses i 9 och
13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., gäller
sekretessen även hos landstinget eller kommunen. Detta gäller
dock inte om en sekretessbestämmelse till skydd för samma
intresse ändå är tilllämplig på uppgiften hos landstinget eller
kommunen. Lag (2002:164).

27 § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift i ett
upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna
kommersiellt intresse,

1. om det av särskild anledning kan antas att verket inte
tidigare har offentliggjorts i den mening som avses i lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

2. om det av särskild anledning kan antas att verket har kommit
in till myndigheten utan rättighetshavarens samtycke, och

3. om ett röjande av uppgiften innebär ett upphovsrättsligt
förfogande,

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
rättighetshavaren lider skada.

Vid tillämpningen av första stycket skall ett verk som har
tillhandahållits enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller
har lämnats från en myndighet till en annan inte därigenom
anses offentliggjort. Lag (2000:87).

28 § Sekretess gäller i Riksrevisionens verksamhet avseende
granskning av hur enskild mottagare använt statsbidrag för
uppgift om

1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas
att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
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2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som
har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med
den som är föremål för myndighetens granskning.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2002:1027).

29 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
elcertifikatsregistret enligt lagen (2003:113) om elcertifikat
för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om
ställningen på ett certifikatkonto, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada.

Detsamma gäller i verksamhet som avser förande av
utsläppsrättsregister enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter för uppgift som lämnar eller bidrar till
upplysning om ställningen på ett konto i registret.
Lag (2004:1203).

30 § Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift
om enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid sådan
forskning som efter överenskommelse bedrivs i samverkan med en
enskild, om det måste antas att den enskilde har deltagit i
samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs.

Sekretess enligt första stycket gäller även hos en annan
myndighet som tillsammans med ett universitet eller en högskola
deltar i forskningssamverkan med en enskild.

Sekretess enligt första och andra styckena hindrar inte att en
uppgift lämnas till en annan part som deltar i den
forskningssamverkan som uppgiften hänför sig till.

Första stycket gäller inte om uppgiften har lämnats i ett
ärende om ansökan om patent eller registrering av mönster. I
sådant fall gäller sekretess endast om uppgiften omfattas av
sekretess enligt 13 §.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från
sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tio år. Lag (2007:474).

9 kap. Sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds
förhållanden av såväl personlig som ekonomisk natur

1 § Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden i myndighets verksamhet, som avser
bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt
fastställande av underlag för bestämmande av skatt. Motsvarande
sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser förande av
eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
för uppgift som har tillförts databasen. Motsvarande sekretess
gäller även hos kommun eller landsting för uppgift som har
lämnats dit i ett ärende om förhandsbesked i skatte- eller
taxeringsfråga samt hos Försäkringskassan för uppgift som har
lämnats dit i ett ärende om särskild sjukförsäkringsavgift.
Uppgift hos Tullverket får dock lämnas ut, om det står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller
men. I myndighets verksamhet som avser förande av eller uttag
ur tulldatabasen enligt lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet gäller sekretess för uppgift
som har tillförts databasen, om det inte står klart att
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uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller
men. För uppgift i mål hos domstol gäller sekretessen enligt
första-femte meningarna endast om det kan antas att den
enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma
gäller uppgift som med anledning av överklagande hos domstol
registreras hos annan myndighet enligt 15 kap. 2 § första
stycket 3 eller 4. Har uppgift i mål hos domstol erhållits från
annan myndighet och är den sekretessbelagd där, gäller dock
denna sekretess hos domstolen, om uppgiften saknar betydelse i
målet.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan
direkt skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt
skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift,
prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
skattetillägg och förseningsavgift samt expeditionsavgift och
tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Med
verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet
som avser bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

Sekretessen gäller inte beslut, varigenom skatt eller
pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för
bestämmande av skatt fastställs, om inte beslutet meddelas i
ärende om

1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,

2. beskattning av utländska experter, forskare eller andra
nyckelpersoner när beslutet har fattats av
Forskarskattenämnden, eller

3. trängselskatt.

I beslut, varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för
bestämmande av sådan skatt fastställs, gäller sekretessen dock
endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat
och tidpunkten för denna passage.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild
enligt vad som föreskrivs i lag om förfarande vid beskattning,
lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet eller lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. I rådets
förordning (EG) 1383/2003 av den 22 juli 2003 om
tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra
intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder
som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella
rättigheter finns bestämmelser om att uppgift i vissa fall får
lämnas till enskild. Vidare får utan hinder av sekretessen
uppgift i ärende om revision lämnas till en förvaltare i den
reviderades konkurs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till
registrerat trossamfund gäller dock sekretessen i högst sjuttio
år. Lag (2006:422).

2 § /Upphör att gälla U:2008-01-01/
Sekretess gäller i

1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om
skatt, tull eller avgift samt annan verksamhet som avser
tullkontroll och som inte faller under 1 §,

2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,

3. ärende om anstånd med erläggande av skatt

för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden.

I fråga om sekretess enligt denna paragraf tillämpas 1 § första
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stycket tredje-sjätte meningarna.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende som avses i första
stycket 2 och 3. Sekretessen gäller inte heller beslut om
kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild
skattekontroll i vissa branscher.

Utan hinder av sekretessen får uppgift i ärende om revision
lämnas till förvaltare i den reviderades konkurs. I
förordningen (EG) nr 1383/2003 finns bestämmelser om att
uppgift i vissa fall får lämnas till enskild.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2006:577).

2 § /Träder i kraft I:2008-01-01/
Sekretess gäller i

1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om
skatt, tull eller avgift samt annan verksamhet som avser
tullkontroll och som inte faller under 1 §,

2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,

3. ärende om anstånd med erläggande av skatt,

4. ärende enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden.

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter för uppgift
om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon honom närstående lider skada eller men.

I fråga om sekretess enligt denna paragraf tillämpas 1 § första
stycket fjärde-åttonde meningarna.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende som avses i första
stycket 2 och 3 samt andra stycket. Sekretessen gäller inte
heller beslut om kontrollavgift eller om undantag från
skyldigheter enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
eller beslut om kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om
särskild skattekontroll i vissa branscher.

Utan hinder av sekretessen får uppgift i ärende om revision
eller enligt lagen om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter lämnas till förvaltare i den enskildes
konkurs. I rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli
2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks
göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka
åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa
immateriella rättigheter finns bestämmelser om att uppgift i
vissa fall får lämnas till enskild.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2007:593).

3 § Sekretess enligt 1 och 2 §§ gäller också, i den mån riksdagen har
godkänt avtal härom med främmande stat eller mellanfolklig organisation,
i ärende om handräckning eller bistånd som myndighet lämnar åt
myndighet eller annat organ i den staten eller mellanfolklig
organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda
paragrafer.
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Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal härom med
främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i
verksamhet som avses i 1, 2 eller 19 § för sådan uppgift om enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över
på grund av avtalet. Föreskrifterna i 14 kap. 1--3 §§ får inte i fråga
om denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt andra
stycket i högst tjugo år. Lag (1992:1775).

4 § Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos myndighet
som avser framställning av statistik för uppgift som avser
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan
hänföras till den enskilde. Detsamma gäller annan jämförbar
undersökning som utförs av Riksrevisionen eller, i den
utsträckning regeringen föreskriver det, av någon annan
myndighet. Uppgift som behövs för forsknings- eller
statistikändamål och uppgift, som inte genom namn, annan
identitetsbeteckning eller därmed jämförbart förhållande är
direkt hänförlig till den enskilde, får dock lämnas ut, om det
står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften
rör eller någon honom närstående lider skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år, såvitt angår uppgift om enskilds personliga
förhållanden, och annars i högst tjugo år. Lag (2002:1027).

5 § Sekretess gäller hos Riksbanken i ärenden enligt
lagstiftningen om valutareglering och betalningar till och från
utlandet för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde lider skada eller men.

Sekretess gäller i ärende om studiestöd och i ärende hos
Centrala studiestödsnämnden om lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar för uppgift om enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att
den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Såvitt
gäller annat än studiestöd under sjukdom gäller sekretessen
dock inte beslut i ärendet.

Sekretess gäller, i annat fall än som avses i andra stycket och
8 kap. 6-8 §§, i ärende om utlåning av allmänna medel för
uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om
uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte ansökan eller
beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2006:1450).

6 § Sekretess gäller hos Datainspektionen i ärende om
tillstånd eller tillsyn, som enligt lag eller annan författning
ankommer på inspektionen, och i ärende om sådant bistånd som
avses i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid
automatisk databehandling av personuppgifter, för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada
eller men om uppgiften röjs. Har uppgift, för vilken gäller
sekretess enligt vad nu har sagts, lämnats till
Justitiekanslern, gäller sekretessen också där.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1998:205).
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7 § Sekretess gäller i myndighets verksamhet för enbart
teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning av
personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204), för
uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
Lag (1998:205).

8 § Sekretess gäller hos tillståndsmyndigheten på postområdet och
hos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift som angår
särskild postförsändelse. Om sekretess inte följer av annan
bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den som är
försändelsens avsändare eller mottagare.

Sekretess gäller hos myndighet som driver televerksamhet för uppgift
som angår särskilt telefonsamtal eller annat telemeddelande. Om
sekretess inte följer av annan bestämmelse, får dock sådan uppgift
lämnas till den som har tagit del i telefonsamtalet eller annars är
telemeddelandets avsändare eller mottagare eller som innehar apparat
som har använts för telemeddelandet.

Sekretess gäller hos myndighet som handhar allmän samfärdsel för
uppgift som angår enskilds förbindelse med samfärdselverksamheten och
som inte avses i första eller andra stycket, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.
Sekretessen hos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift om
enskilds adress gäller dock endast, om det kan antas att röjande av
uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp
eller annat allvarligt men.

Sekretess gäller för uppgift vid särskild sambandstjänst inom
totalförsvaret, om uppgiften avser telemeddelande som utomstående
utväxlar på telenät.

Sekretess gäller i ärenden som avser TV-avgifter för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas
att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men
om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt
tredje och femte styckena i högst tjugo år. Lag (1996:1586).

9 § Sekretess gäller hos notarius publicus i verksamhet som
enligt lag eller annan författning ankommer på honom och som
inte avser uppgift om protest av växel eller check

1. för uppgift som det kan antas att den rättssökande har
förutsatt skall bli behandlad förtroligt,

2. för uppgift i övrigt om någons personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att han lider skada eller men om
uppgiften röjs. Lag (2000:144).

10 § Sekretess gäller hos Rättshjälpsmyndigheten,
Rättshjälpsnämnden samt Justitiekanslern i ärende om rättshjälp

1. för uppgift som angår den rättsliga angelägenhet som ärendet
avser,

2. för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden i övrigt, om det kan antas att den enskilde lider
skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2005:74).
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11 § Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet och inom
utrikesrepresentationen för uppgift i ärende om ekonomiskt bistånd,
biträde i rättslig angelägenhet eller utredning eller annat liknande
bistånd åt enskild, om

det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående
lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte
beslut i ärende om ekonomiskt bistånd.

Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet, inom
utrikesrepresentationen och hos Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) för uppgift om enskild som hänför sig
till utlandsmyndighets beredskapsplanering, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
närstående lider skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (1996:155).

12 § Sekretess gäller i ärende om någons inträde i
Advokatsamfundet, om disciplinärt ingripande mot advokat eller
om advokats uteslutning ur samfundet för uppgift om hans
ekonomiska ställning eller om annans personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften
rör lider skada eller men om uppgiften röjs.

Motsvarande sekretess gäller i ärende om godkännande eller
auktorisation av revisor eller registrering av revisionsbolag,
om disciplinärt ingripande mot godkänd eller auktoriserad
revisor eller registrerat revisionsbolag eller om upphävande av
godkännande, auktorisation eller registrering. Föreskrifterna i
14 kap. 1-3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i
strid med avtal som ingåtts med utländsk myndighet eller
utländskt organ. Sekretessen enligt detta stycke gäller inte
beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2000:443).

13 § Sekretess gäller i ärende enligt lagstiftningen om förvärv av
hyresfastighet eller om särskild förvaltning av fastighet för uppgift
om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas
att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen
gäller dock inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

14 § Sekretess gäller hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende
enligt föräldrabalken för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde lider skada eller men. Utan hinder av sekretessen får uppgift
lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

15 § Sekretess gäller hos domstol i äktenskapsmål samt mål och
ärenden enligt föräldrabalken, liksom i ärenden enligt lagen
(1999:997) om särskild företrädare för barn och ärenden enligt
lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska
vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, för
uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
om part begär det och det kan antas att den enskilde eller
någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs.
I ärenden enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för
barn och om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken, anordnande
av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken eller
förvaltarskap behövs dock inte begäran av part.
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I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretess i högst
sjuttio år. Lag (2006:461).

16 § Sekretess gäller hos domstol i mål om ansvar för
sexualbrott, utpressning, brytande av post- eller
telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning,
dataintrång, brott mot tystnadsplikt eller brott genom vilket
infektion av HIV har eller kan ha överförts samt i mål om
ersättning för skada med anledning av sådant brott, för uppgift
om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretess
gäller hos domstol även i mål om

1. ansvar för barnpornografibrott,

2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, och

3. förverkande av skildring med sådant innehåll

för uppgift om en ung person som skildras i pornografisk bild,
om det kan antas att denne eller någon denne närstående lider
skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller även i
ärende som rör i denna paragraf angivet brott. Sekretessen
enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem som är
tilltalad eller svarande.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2004:507).

17 § Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga och
ekonomiska förhållanden, om inte annat följer av 18 §

1. i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i
brottmål,

2. i angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant
mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,

3. i angelägenhet som avser registerkontroll och särskild
personutredning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),

4. i åklagarmyndighets, polismyndighets, Skatteverkets, Statens
kriminaltekniska laboratoriums, Tullverkets eller
Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga,
uppdaga, utreda eller beivra brott,

5. i Statens biografbyrås verksamhet att biträda
Justitiekanslern, allmän åklagare eller polismyndighet i
brottmål,

6. i register som förs av Rikspolisstyrelsen enligt
polisdatalagen (1998:622) eller som annars behandlas där med
stöd av samma lag,

7. i register som förs enligt lagen (1998:621) om
misstankeregister,

8. i register som förs av Skatteverket enligt lagen (1999:90)
om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar eller som annars behandlas där med stöd av
samma lag,

9. i särskilt ärenderegister över brottmål som förs av
åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till
registrering som avses i 15 kap. 1 §,

10. i register som förs av Tullverket enligt lagen (2005:787)
om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet eller som annars behandlas med stöd av samma lag,

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada
eller men.
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Sekretess enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess
rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid förhandling om
användning av tvångsmedel gäller sekretess för uppgift om vem
som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för
att den misstänkte eller någon närstående till honom eller
henne utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften
röjs. Av 12 kap. 2 § andra stycket framgår att även sekretessen
enligt första stycket 1 är begränsad hos domstol.

Sekretessen enligt första stycket gäller hos
tillsynsmyndigheten i konkurs för uppgift som angår misstanke
om brott.

Sekretess gäller i verksamhet, som avses i första stycket, för
anmälan eller utsaga från enskild, om det kan antas att fara
uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt
men om uppgiften röjs.

Utan hinder av sekretessen får en skadelidande, eller den som
den skadelidande överlåtit sin rätt till, ta del av en uppgift

1. i en nedlagd förundersökning eller i en förundersökning som
avslutats med ett beslut om att åtal inte skall väckas,

2. i en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna
i 23 kap. rättegångsbalken och som avlutats på annat sätt än
med beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med
föreläggande av ordningsbot, eller

3. i en avslutad utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

om den skadelidande, eller den som den skadelidande överlåtit
sin rätt till, behöver uppgiften för att kunna få ett anspråk
på skadestånd eller på bättre rätt till viss egendom
tillgodosett och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för den
som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne
att den inte lämnas ut.

Utan hinder av sekretessen får en uppgift också lämnas ut

1. till enskild enligt vad som föreskrivs i den särskilda
lagstiftningen om unga lagöverträdare,

2. till enskild enligt vad som föreskrivs i
säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har stöd
i den lagen,

3. enligt vad som föreskrivs i lagen (1998:621) om
misstankeregister, polisdatalagen (1998:622), lagen (1999:90)
om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar och i lagen (2005:787) om behandling av
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet samt i
förordningar som har stöd i dessa lagar,

4. till enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 §
rättegångsbalken.

Utan hinder av sekretessen får polisen på begäran av den som
lidit person- eller sakskada vid en trafikolycka lämna uppgift
om identiteten hos en trafikant som haft del i olyckan.

Utan hinder av sekretessen enligt första stycket 1 får uppgift
lämnas till konkursförvaltare, om uppgiften kan antas ha
betydelse för konkursutredningen.

Sekretess gäller inte för uppgift som hänför sig till sådan
verksamhet hos Säkerhetspolisen som avses i första stycket 1-4
eller 6 eller motsvarande verksamhet enligt äldre bestämmelser,
om uppgiften har införts i en allmän handling före år 1949. I
fråga om annan uppgift i allmän handling gäller sekretessen i
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högst sjuttio år. Lag (2006:697).

18 § Sekretessen enligt 17 § första stycket gäller inte

1. beslut huruvida åtal skall väckas, beslut om att
förundersökning inte skall inledas samt beslut om att
förundersökning skall läggas ned,

2. uppgift i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av
ordningsbot,

3. uppgift som avser omhändertagande enligt 13 § andra stycket
polislagen (1984:387).

Sekretessen enligt 17 § första stycket upphör att gälla, om
uppgiften lämnas till domstol med anledning av åtal, såvida
inte sekretess för uppgiften skall gälla hos domstolen enligt
16 § eller enligt 8 kap. 17 §, eller uppgiften uppenbarligen
saknar betydelse i målet eller finns i handling som har
erhållits från annan myndighet där sekretess gäller för
uppgiften. Lag (2002:1124).

19 § Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten i mål eller
ärende angående utsökning och indrivning samt i verksamhet
enligt lagen (1986:436) om näringsförbud, för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon honom närstående lider skada eller men. Sekretessen
gäller dock inte uppgift om förpliktelse som avses med den
sökta verkställigheten - i ett pågående mål, eller - i ett
avslutat mål, om verkställighet för annan förpliktelse söks
inom två år eller om verkställighet tidigare sökts och
uppgiften inte är äldre än två år.

Sekretess gäller inte heller beslut i ett mål eller ärende.

Motsvarande sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser
förande av eller uttag ur utsöknings- och indrivningsdatabasen
enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet för uppgift som har tillförts
databasen.

Utan hinder av sekretessen får uppgifter om en enskild lämnas
till förvaltare i den enskildes konkurs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år, såvitt angår uppgift om enskilds personliga
förhållanden, och annars i högst tjugo år. Lag (2006:697).

20 § Sekretess gäller hos domstol, för uppgift om enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden om det kan antas att
den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs,

1. i mål om kollektivavtal,

2. i mål om tillämpningen av lagen (1982:80) om
anställningsskydd, lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet, 31-33 §§ lagen (1994:260) om offentlig
anställning, 4-11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
15-28 §§ jämställdhetslagen (1991:433), 8-20 §§ lagen
(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, 3-16 §§ lagen (1999:132) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder,
3-15 §§ lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning, 6-11 och 13 §§ lagen
(2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, 3-7 §§
lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av
deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med
tidsbegränsad anställning, 5-18 §§ lagen (2003:307) om förbud
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mot diskriminering samt 6-15 §§ lagen (2006:67) om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2006:68).

21 § Sekretess gäller hos följande myndigheter för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider skada eller men om uppgiften röjs:

1. Jämställdhetsombudsmannen i ärende enligt jämställdhetslagen
(1991:433), lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i
högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och
lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever samt i annat ärende som
rör rådgivning åt enskild,

2. Jämställdhetsnämnden i ärende enligt jämställdhetslagen
(1991:433),

3. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering i ärende enligt lagen
(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, lagen (2001:1286) om likabehandling av
studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och elever samt i annat
ärende som rör rådgivning åt enskild,

4. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt lagen (1999:130)
om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen
(1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund
av funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning,

5. Handikappombudsmannen i ärende enligt lagen (1999:132) om
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av
funktionshinder, lagen (2001:1286) om likabehandling av
studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och elever samt i
verksamhet enligt lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen,

6. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
i ärende enligt lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om
likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om
förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever samt i annat ärende som rör rådgivning åt enskild,

7. Statens skolverk i ärende enligt lagen (2006:67) om förbud
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever, och

8. Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen (1997:379) om
försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i
vissa tvister.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2006:68).

22 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om
enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller
någon honom närstående lider skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo
år. Lag (1989:713).

23 § Sekretess gäller för sådan uppgift hos myndighet om
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innehav av finansiella instrument som har lämnats till
myndigheten till följd av särskilt beslut enligt 11 § lagen
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument eller till följd av 9 kap. 5 § lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank, 7 kap. 2 § lagen (2000:192)
om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), 5 kap. 2 § lagen
(2000:193) om Sjätte AP-fonden eller 14 a § första och andra
styckena lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som
uppgiften rör lider skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
20 år. Lag (2007:342).

24 § Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet
enligt alkohollagen (1994:1738) för uppgift om enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften
röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärenden om tillstånd.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (1994:1739).

25 § Sekretess gäller hos Försäkringskassan,
Premiepensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt
lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension för uppgift om

1. hur premiepensionsmedel har placerats för en enskilds
räkning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att han eller hon lider men, och

2. vad en pensionssparare har bestämt om efterlevandeskydd
enligt 10 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension.

Utan hinder av sekretess får uppgift lämnas till enskild enligt
vad som föreskrivs i lagstiftningen om inkomstgrundad
ålderspension.

Sekretess enligt första stycket 2 gäller inte sedan
pensionsspararen har avlidit.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2004:786).

26 § Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden

1. hos kommissionen för granskning av de svenska
säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet i dess
verksamhet för sådan granskning,

2. hos det nationella rådet för samordning och stöd till
drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien i den del
dess verksamhet avser kontakter med de drabbade och anhöriga
till katastrofens offer,

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada
eller men.

Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden hos kommissionen för utvärdering av
nationell krishanteringsförmåga med anledning av
naturkatastrofen i Asien i dess verksamhet för sådan
utvärdering, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs.
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I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2005:37)

27 § Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör
utredning av överträdelse av 6 eller 19 § konkurrenslagen
(1993:20) eller av artikel 81 eller 82 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, för anmälan eller annan
utsaga från enskild, om det kan antas att den enskilde lider
avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2002:591).

28 § Sekretess gäller i ärende om inkomstgaranti avseende den
som har varit riksdagsledamot eller Sveriges företrädare i
Europaparlamentet för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften
rör lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller
inte beslut i ett sådant ärende.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2003:14).

29 § Sekretess gäller i myndighets verksamhet som består i
etikprövning och tillsyn enligt lagen (2003:460) om
etikprövning av forskning som avser människor, för uppgift om

1. enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men,

2. enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den
enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Sekretessen enligt första stycket gäller inte beslut i ärenden.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt
första stycket 1 i sjuttio år och enligt första stycket 2 i
tjugo år. Lag (2003:461).

30 § Sekretess gäller hos kommuner och statliga myndigheter i
verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som
avser

1. utförande av räddningsinsatser,

2. undersökningar av olyckor, eller

3. tillsyn

för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2003:779).

31 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur register som förs enligt lagen (2006:444) om
passagerarregister för uppgift om enskilds namn och
födelsedatum samt nummer på resehandling. Sekretess i denna
verksamhet gäller också för uppgift om enskilds ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
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tjugo år. Lag (2006:445).

32 § Sekretess gäller hos Försvarsmakten i
försvarsunderrättelseverksamheten och den militära
säkerhetstjänsten samt hos Försvarets radioanstalt i
underrättelse- och säkerhetsverksamheten för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2007:665).

10 kap. Sekretess med hänsyn till intresset att bevara djur- eller
växtart

1 § Sekretess gäller för uppgift om utrotningshotad djur- eller växtart,
om det kan antas att strävanden att bevara arten inom landet eller del
därav motverkas om uppgiften röjs.

11 kap. Särskilda bestämmelser om sekretess hos regeringen, riksdagen
samt Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern

1 § Erhåller regeringen från annan myndighet uppgift, som är
sekretessbelagd där, för att regeringen skall pröva fråga om utlämnande
av uppgiften, gäller sekretessen även hos regeringen.

Regeringen kan för särskilt fall besluta att sekretessbelagd uppgift i
regeringsärende får lämnas ut.

Skall enligt särskild bestämmelse i denna lag viss angiven myndighet
pröva fråga om utlämnande av uppgift till enskild, ankommer prövningen,
såvitt gäller uppgift hos regeringen, i stället på denna. Detta gäller
dock inte, om prövningen ankommer på departementschef.

2 § Föreskrifterna i 1 kap. 2-4 §§ gäller inte för ledamot av
riksdagen såvitt avser uppgift som ledamoten har erhållit under
utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifterna om tystnadsplikt för sådan
ledamot och för tjänsteman i riksdagen finns i 10 kap. 7 §
regeringsformen samt 2 kap. 4 §, 4 kap. 17 § och 10 kap. 8 §
riksdagsordningen.

För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med riksdagens
kammare gäller sekretess enligt denna lag endast om sammanträdet har
hållits inom stängda dörrar. För uppgift som har intagits i kammarens
protokoll gäller sekretess enligt denna lag endast i fall som avses i
2 kap. För uppgift i annat riksdagens protokoll eller beslut gäller
sekretess enligt denna lag endast i de fall som avses i 2 kap., 6
kap. 6 § och, när det gäller EU-nämndens stenografiska uppteckningar
enligt 10 kap. 9 § riksdagsordningen, 3 kap. 1 §.

Erhåller riksdagen från regeringen uppgift som är sekretessbelagd
där, gäller sekretessen också hos riksdagen. Lag (2003:182).

3 § Den befogenhet som enligt bestämmelse i denna lag tillkommer
regeringen att för särskilt fall förordna om undantag från sekretess,
skall, såvitt avser uppgift hos riksdagen eller myndighet under denna,
i stället tillkomma riksdagen. Såvitt avser uppgift hos myndighet
under riksdagen tillkommer befogenheten det utskott som bereder
ärenden som rör myndigheten.

Erhåller riksdagen från annan myndighet uppgift, som är sekretessbelagd
där, för att riksdagen skall pröva fråga om utlämnande av uppgiften,
gäller sekretessen även hos riksdagen.
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Även i annat fall än som avses i första stycket får riksdagen förordna
om undantag från sekretess i fråga om uppgift hos riksdagen.

4 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern
i deras tillsyn över offentlig verksamhet och hos Justitiekanslern i
hans verksamhet för att bevaka statens rätt eller tillhandagå
regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter endast
i den mån det följer av andra--femte stycket. Sekretess gäller inte
i något fall beslut av justitieombudsman varigenom ärende avgörs.

Erhåller justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet,
som anges i första stycket, från myndighet uppgift som är
sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos ombudsmannen
eller Justitiekanslern. Förekommer uppgiften i sådan handling som
har upprättats med anledning av verksamheten, gäller sekretess hos
ombudsmannen eller Justitiekanslern dock endast i den mån det
kan antas att allmänt eller enskilt intresse lider avsevärd skada
eller betydande men om uppgiften röjs.

Erhåller justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet,
som anges i första stycket, uppgift från enskild, gäller

1. sekretess enligt 2 kap. i den mån det kan antas att riket lider
betydande men om uppgiften röjs,

2. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden i den
mån uppgiften skulle ha varit sekretessbelagd hos myndighet som
ärendet får anses avse och det kan antas att den som uppgiften rör
eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften
röjs.

Sekretess gäller även i Justitiekanslerns verksamhet för att bevaka
statens rätt för uppgift från enskild i den mån uppgiften erhållits
med anledning av rättstvist och det kan antas att det allmännas
ställning som part försämras om uppgiften röjs.

Har justitieombudsman eller Justitiekanslern beslutat inleda
förundersökning, tillämpas 5 kap. 1 § och 9 kap. 17 och 18 §§ i
verksamhet som anges i första stycket och som utövas av honom i
egenskap av åklagare. Lag (1994:595).

5 § Regeringen får föreskriva att sekretess, motsvarande den som
enligt 4 § gäller hos Justitiekanslern, skall gälla i verksamhet
som bedrivs av särskild undersökningskommission som regeringen
har tillsatt.

12 kap. Särskilda bestämmelser om sekretess hos domstolar m.m.

1 § Erhåller domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande
verksamhet från domstol eller annan myndighet uppgift som är
sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos domstolen.

Första stycket tillämpas inte, om en sekretessbestämmelse till
skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos
den mottagande domstolen. Om uppgiften omfattas av sekretess
enligt 7 kap. 1 eller 1 a § gäller dock sekretessen enligt
första stycket om den ger ett starkare skydd för uppgiften.

Erhåller domstol uppgift från ett sådant organ som avses i
lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ
för att domstolen skall pröva fråga om utlämnande av uppgiften,
gäller sekretess för uppgiften om inte domstolen finner att
uppgiften skall lämnas ut enligt nämnda lag. Lag (2006:854).

2 § Sekretess enligt 6 kap., 7 kap. 17 och 18 §§, 8 kap. 1 och
3-11 §§ samt 9 kap. 8-11 och 14 §§ gäller inte hos domstol i
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dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet.

Sekretess enligt 9 kap. 17 § första stycket 1 gäller hos
domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet
endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående
till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

Första och andra styckena gäller inte om domstolen har fått
uppgiften för att pröva om den kan lämnas ut. Lag (2004:507).

3 § Sekretess för uppgift i mål eller ärende i domstols
rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att gälla i
målet eller ärendet, om uppgiften förebringas vid offentlig
förhandling i samma mål eller ärende. Detta gäller dock inte
sekretess enligt 5 kap. 6 § och 7 kap. 48 §.

Förebringas sekretessbelagd uppgift som avses i första stycket
vid förhandling inom stängda dörrar, består sekretessen under
den fortsatta handläggningen, om domstolen inte förordnar
annat. Sedan domstolen har skilt målet eller ärendet från sig,
består sekretessen endast om domstolen i domen eller beslutet
har förordnat om det. Sådant förordnande skall alltid meddelas
för uppgift för vilken sekretess gäller enligt 9 kap. 3 § andra
stycket, om det skulle strida mot avtal som avses där att
uppgiften röjs.

Fullföljs talan i mål eller ärende vari domstol har meddelat
förordnande om att sekretess för uppgift skall bestå, skall den
högre rätten pröva förordnandet när den skiljer målet eller
ärendet från sig. Lag (2005:699).

4 § Sekretess för uppgift i mål eller ärende i domstols rättskipande
eller rättsvårdande verksamhet upphör att gälla i målet eller ärendet,
om uppgiften tas in i dom eller annat beslut i samma mål eller ärende.

Första stycket tillämpas inte, om domstolen i domen eller beslutet har
förordnat att sekretessen skall bestå. Sådant förordnande skall
alltid meddelas för uppgift för vilken sekretess gäller enligt
9 kap. 3 § andra stycket, om det skulle strida mot avtal som avses
där att uppgiften röjs. Förordnande att sekretessen skall bestå får
inte omfatta domslutet eller motsvarande del av annat beslut, såvida
inte rikets säkerhet eller annat intresse av synnerlig vikt
oundgängligen påkallar det. Angår målet eller ärendet någons civila
rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot någon för brott,
gäller dessutom att förordnande som omfattar domslut eller motsvarande
del av annat beslut får meddelas endast om riket befinner sig i krig
eller krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda
förhållanden råder.

Har domstol meddelat förordnande enligt andra stycket, gäller
sekretessen också hos domstol eller annan myndighet som får del
av domen eller beslutet. Denna bestämmelse tillämpas dock inte,
om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är
tillämplig på uppgiften hos mottagaren.

Fullföljs talan mot dom eller beslut vari domstol har meddelat
förordnande enligt andra stycket, skall den högre rätten pröva
förordnandet när den skiljer målet eller ärendet från sig.
Lag (1990:318).

5 § Sekretess gäller hos domstol i dess rättskipande eller
rättsvårdande verksamhet för uppgift om

1. innehållet i ännu inte meddelad dom eller i annat ännu inte
meddelat beslut,

2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar
angående dom eller annat beslut.
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Vad som sägs i första stycket om sekretess för innehållet i dom
och annat beslut och för vad som har förekommit vid överläggning
inom stängda dörrar gäller också i fråga om jurys svar på fråga
huruvida brott föreligger samt i fråga om juryns överläggning.

6 § Om synnerliga skäl talar för det, får regeringen i annat fall
än som avses i 5 § föreskriva att sekretess skall gälla hos
statlig myndighet för uppgift om

1. innehållet i ännu inte avkunnat eller expedierat beslut, i
vilket ändring kan sökas hos domstol,

2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar
angående sådant beslut.

7 § För personal i myndighets telefonväxel gäller sekretess för
uppgift som har inhämtats vid tjänstgöringen och som avser
telefonsamtal till eller från annan person hos myndigheten.

13 kap. Överföring av sekretess i vissa fall

1 § Erhåller myndighet i verksamhet, som avser tillsyn eller
revision, från annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där,
gäller sekretessen också hos den mottagande myndigheten.

2 § Erhåller myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om
disciplinansvar eller skiljande från anställning eller i annat
jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten från annan myndighet
uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos den
mottagande myndigheten.

3 § Erhåller myndighet i sin forskningsverksamhet från annan myndighet
uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos den
mottagande myndigheten.

4 § Får en arkivmyndighet för arkivering från någon annan
myndighet en uppgift som är sekretessbelagd där, gäller
sekretessen också hos arkivmyndigheten.

Får ett enskilt organ som avses i 1 kap. 8 § tredje stycket
första meningen för förvaring en handling som härrör från en
myndighet och som innehåller en uppgift som är sekretessbelagd
hos myndigheten, gäller sekretessen också hos det enskilda
organet.

Erhåller Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska
delar för förvaring en allmän handling enligt lagen (1999:288)
om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan
eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
som innehåller en uppgift som är sekretessbelagd, skall
sekretessen fortsätta att gälla. Lag (1999:958).

5 § Erhåller myndighet i verksamhet, som avser sådan
förhandling med arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 5 §,
från annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller
sekretessen också hos den mottagande myndigheten.

Erhåller regeringen i verksamhet som avser uppföljning av
myndigheters arbetsgivarpolitik från annan myndighet uppgift
som är sekretessbelagd där enligt första stycket eller enligt 6
kap. 5 §, gäller sekretessen även hos regeringen.
Lag (1999:327).

6 § Bestämmelserna i 1-5 §§ tillämpas inte, om en
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sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är
tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Om
uppgiften omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 eller 1 a §
skall dock bestämmelserna i 1-5 §§ tillämpas om de ger ett
starkare skydd för uppgiften.

Bestämmelserna i 1-5 §§ tillämpas inte om uppgiften upptas i
beslut hos den mottagande myndigheten. Lag (2006:854).

14 kap. Bestämmelser om vissa begränsningar i sekretessen och
om förbehåll

1 § Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas till regeringen eller
riksdagen. Sekretess hindrar inte heller att uppgift lämnas till
annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

2 § Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall än som
avses i 1 § lämnas till myndighet, om uppgiften behövs där för

1. förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller
skiljande från anställning eller annat jämförbart rättsligt
förfarande vid myndigheten mot någon rörande hans deltagande i
verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer,

2. omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet där
uppgiften förekommer, eller

3. tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften
förekommer.

Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller
skriftligt yttrande av sakkunnig till domstol eller myndighet
som bedriver förundersökning i brottmål.

Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress,
telefonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av
fotografisk bild av enskild lämnas till en myndighet, om
uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen
(1970:428). Uppgift hos myndighet som driver televerksamhet om
enskilds telefonnummer får dock, om den enskilde hos
myndigheten begärt att abonnemanget skall hållas hemligt och
uppgiften omfattas av sekretess enligt 9 kap. 8 § tredje
stycket, lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften
finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller
sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl.

Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott
lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan
myndighet som har att ingripa mot brottet, om fängelse är
föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda annan
påföljd än böter.

För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 c-6 och
34 §§, 8 kap. 8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4
eller 7 §, 8 § första eller andra stycket eller 9 § gäller vad
som föreskrivs i fjärde stycket endast såvitt angår misstanke
om

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i ett år,

2. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år eller

3. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök
till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1
kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168),

om inte annat följer av sjätte-åttonde styckena.
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Sekretess enligt 7 kap. 1 c §, 4 § eller 34 § hindrar inte att
uppgift som angår misstanke om brott

1. enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller

2. som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av
kvinnor,

mot någon som inte har fyllt arton år lämnas till
åklagarmyndighet eller polismyndighet.

Sekretess enligt 7 kap. 4 § första och tredje styckena hindrar
vidare inte att uppgift, som angår misstanke om

1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen
(1968:64),

2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel eller

3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av
alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738),

till den som inte fyllt arton år, lämnas till åklagarmyndighet
eller polismyndighet.

Sekretess som avses i sjunde stycket hindrar vidare inte att
uppgift som behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande
lämnas till polismyndighet när någon som kan antas vara under
arton år påträffas av personal inom socialtjänsten under
förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och
allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling. Detsamma
gäller om den unge påträffas när han eller hon begår brott.

Sekretess enligt 7 kap. 1 c § och 4 § första och tredje
styckena hindrar inte att uppgift om enskild, som inte fyllt
arton år eller som fortgående missbrukar alkohol, narkotika
eller flyktiga lösningsmedel, eller närstående till denne
lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för
att den enskilde skall få nödvändig vård, behandling eller
annat stöd. Detsamma gäller i fråga om lämnande av uppgift om
gravid kvinna eller närstående till henne, om det behövs för en
nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
Lag (2007:243).

3 § Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd
uppgift lämnas till myndighet, om det är uppenbart att
intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det
intresse som sekretessen skall skydda.

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 7 kap.
1 c-6 och 34 §§, 8 kap. 8 § första stycket och 9 och 15 §§ samt
9 kap. 4 och 7 §§, 8 § första och andra styckena och 9 §. Inte
heller gäller första stycket, om utlämnandet strider mot lag
eller förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd av
personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2006:854).

4 § Sekretess till skydd för enskild gäller inte i förhållande till
den enskilde själv och kan i övrigt helt eller delvis efterges av honom.
Vad nu har sagts gäller dock inte om annat följer av bestämmelse i
denna lag.

Sekretess för uppgift till skydd för en underårig gäller även i
förhållande till vårdnadshavaren och får inte efterges av denne, om
det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs
för vårdnadshavaren. Lag (1989:385).

5 § Sekretess hindrar inte att sökande, klagande eller annan part i
mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet tar del av handling
eller annat material i målet eller ärendet. Handling eller annat
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material får dock inte lämnas ut, i den mån det av hänsyn till allmänt
eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift
i materialet inte röjs. I sådant fall skall myndigheten på annat sätt
lämna parten upplysning om vad materialet innehåller, i den mån det
behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt och det kan
ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen skall skydda.

Sekretess hindrar aldrig att part i mål eller ärende tar del av dom
eller beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess
begränsning i parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla
omständigheter som läggs till grund för avgörande av mål eller ärende.

Första och andra styckena tillämpas inte, om avvikande bestämmelser
har meddelats i lag. Lag (1991:575).

6 § Sekretess hindrar inte att den som är misstänkt för brott
eller mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt
förfarande har inletts lämnar uppgift till sitt ombud eller
biträde i saken eller till annan enskild, om det behövs för att
han eller hon skall kunna ta till vara sin rätt.

Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol
eller i ett beslut i ett sådant ärende lämnas till ett
offentligt ombud enligt bestämmelser i rättegångsbalken.
Lag (2003:1147).

7 § Sekretess enligt 6 kap. 1--5, 7 och 8 §§, 7 kap. 8, 10 och 11 §§
samt 8 kap. 2 och 8--10 §§ utgör inte hinder mot att myndighet
fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyldighet att lämna
information till företrädare för arbetstagarorganisation eller till
skyddsombud. Denna sekretess hindrar inte heller att myndighet
lämnar sådan information till ledamot i skyddskommitté som
behövs för hans uppdrag eller till deltagare i särskilt organiserad
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe
som behövs för verksamheten.

Är den, som erhåller uppgift med stöd av första stycket, knuten till
myndigheten på det sätt som anges i 1 kap. 6 §, gäller för honom
samma förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften som gäller hos
myndigheten.

En företrädare för en arbetstagarorganisation får utan hinder av
förbudet lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens
styrelse. Har ett skyddsombud, en skyddskommittéledamot eller en
deltagare i särskilt organiserad arbetsanpassnings- och
rehabiliteringsverksamhet utsetts av sådan lokal
arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 2 och 8 §§
arbetsmiljölagen (1977:1160), får ombudet, ledamoten eller
deltagaren utan hinder av förbudet lämna uppgiften vidare till en
ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i
arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation till vilken
den lokala organisationen hör. Rätten att lämna uppgift vidare
gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om
förbudet. I sådant fall gäller förbudet också för denne.

Utan hinder av att förbud gäller enligt denna lag att lämna ut
eller utnyttja uppgift får företrädare för arbetstagarorganisation,
skyddsombud, ledamot av skyddskommitté eller den som deltar i
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe
utnyttja uppgiften för sitt uppdrag. Därvid får han dock inte röja
uppgiften för annan. Lag (1994:1690).

8 § Regeringen får, förutom när det särskilt anges i bestämmelse om
sekretess, för särskilt fall förordna om undantag från sekretess när
det är påkallat av synnerliga skäl.

9 § Finner myndighet att sådan risk för skada, men eller annan olägenhet,
som enligt bestämmelse om sekretess utgör hinder att lämna uppgift till
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enskild, kan undanröjas genom förbehåll som inskränker den enskildes
rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, skall myndigheten
uppställa sådant förbehåll när uppgiften lämnas till honom.

Samtycker enskild till att uppgift, för vilken sekretess gäller till
skydd för honom själv, lämnas till annan enskild endast under
förutsättning att förbehåll som anges i första stycket uppställs,
skall myndigheten uppställa förbehållet när uppgiften lämnas ut.

10 § /Upphör att gälla U:2008-01-01/
Myndighet får uppställa förbehåll, som inskränker enskild
mottagares rätt att lämna uppgift vidare eller utnyttja
uppgift, också när

1. myndigheten enligt 5 § lämnar sekretessbelagd uppgift till
part, ställföreträdare, ombud eller biträde,

2. myndigheten med stöd av 7 § första stycket lämnar uppgift
till någon som inte är knuten till myndigheten på det sätt som
anges i 1 kap. 6 §,

3. myndigheten med stöd av 7 kap. 1 a §, 9 kap. 1 § femte
stycket tredje meningen, 9 kap. 2 § fjärde stycket, 9 kap. 17 §
åttonde stycket eller 9 kap. 19 § fjärde stycket lämnar uppgift
till konkursförvaltare.

Förbehåll enligt första stycket 1 får inte innebära förbud mot
att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att
lämna muntlig upplysning till part, ställföreträdare, ombud
eller biträde.

Har förbehåll uppställts enligt första stycket 2, skall i fråga
om förbehållet gälla vad som föreskrivs i 7 § tredje och fjärde
styckena angående förbud att lämna ut eller utnyttja uppgift.

Ett förbehåll enligt första stycket 3 får inte innebära ett
förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren
skall kunna fullgöra de skyldigheter som åvilar honom eller
henne i anledning av konkursen.

Förordnande av regeringen eller riksdagen för särskilt fall om
undantag från sekretess för uppgift får förenas med villkor att
förbehåll som anges i första stycket skall uppställas vid
utlämnande av uppgiften. Lag (2006:854).

10 § /Träder i kraft I:2008-01-01/
Myndighet får uppställa förbehåll, som inskränker enskild
mottagares rätt att lämna uppgift vidare eller utnyttja
uppgift, också när

1. myndigheten enligt 5 § lämnar sekretessbelagd uppgift till
part, ställföreträdare, ombud eller biträde,

2. myndigheten med stöd av 7 § första stycket lämnar uppgift
till någon som inte är knuten till myndigheten på det sätt som
anges i 1 kap. 6 §,

3. myndigheten med stöd av 7 kap. 1 a §, 9 kap. 1 § femte
stycket tredje meningen, 9 kap. 2 § femte stycket, 9 kap. 17 §
åttonde stycket eller 9 kap. 19 § fjärde stycket lämnar uppgift
till konkursförvaltare.

Förbehåll enligt första stycket 1 får inte innebära förbud mot
att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att
lämna muntlig upplysning till part, ställföreträdare, ombud
eller biträde.

Har förbehåll uppställts enligt första stycket 2, skall i fråga
om förbehållet gälla vad som föreskrivs i 7 § tredje och fjärde
styckena angående förbud att lämna ut eller utnyttja uppgift.
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Ett förbehåll enligt första stycket 3 får inte innebära ett
förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren
skall kunna fullgöra de skyldigheter som åvilar honom eller
henne i anledning av konkursen.

Förordnande av regeringen eller riksdagen för särskilt fall om
undantag från sekretess för uppgift får förenas med villkor att
förbehåll som anges i första stycket skall uppställas vid
utlämnande av uppgiften. Lag (2007:593).

11 § Om uppgift som omfattas av sekretess utgör sådan
miljöinformation som avses i 2 § lagen (2005:181) om
miljöinformation hos vissa enskilda organ gäller sekretessen
inte, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse
från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om
uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen
skall skydda.

Sekretess enligt 6 och 8–10 kap. gäller inte för uppgift om
utsläpp i miljön. Lag (2005:183).

15 kap. Bestämmelser om registrering och utlämnande av allmänna
handlingar m.m.

Allmänna bestämmelser

1 § När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos
myndighet skall handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är
uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet.
I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får
dock registrering underlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det
utan svårighet kan fastställas om handling har kommit in eller
upprättats.

Om särskilda skäl föreligger får regeringen föreskriva undantag från
registreringsskyldighet enligt första stycket i fråga om handlingar av
visst slag som hos myndighet förekommer i betydande omfattning.

I 13 § finns bestämmelser om undantag från registreringsskyldigheten i
fråga om vissa upptagningar för automatisk databehandling. Lag (1982:183).

2 § Beträffande handling som registrerats enligt 1 § skall av registret
framgå

1. datum, då handlingen kom in eller upprättades,

2. diarienummer eller annan beteckning som har åsatts handlingen,

3. i förekommande fall från vem handlingen har kommit in eller till
vem den har expedierats,

4. i korthet vad handlingen rör.

Vid registrering skall dock uppgift enligt första stycket 3 eller 4
utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga
delar skall kunna företes för allmänheten.

Regeringen får beträffande visst register föreskriva att föreskriften
i andra stycket inte skall tillämpas, om denna annars skulle omfatta
flertalet i registret upptagna handlingar.

3 § Kan det antas att hinder mot utlämnande av uppgift i allmän handling
föreligger enligt sekretessbestämmelse i denna lag eller annan författning,
får myndighet utmärka detta genom särskild anteckning. Sådan anteckning
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skall innehålla beteckningen hemlig samt ange tillämplig bestämmelse,
dagen för anteckningen och den myndighet, som har låtit göra den.

Har genom förordning meddelats föreskrift att fråga om utlämnande till
enskild av allmän handling, som är av synnerlig betydelse för rikets
säkerhet, får prövas endast av viss myndighet, skall handling som
avses med sådan föreskrift så snart det kan ske förses med anteckning
enligt första stycket. Anteckningen skall innehålla uppgift om vilken
myndighet som är behörig att pröva fråga om utlämnande.

4 § Myndighet skall på begäran av enskild lämna uppgift ur allmän
handling som förvaras hos myndigheten i den mån hinder inte möter på
grund av bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets
behöriga gång.

Bestämmelser om tillhandahållande av allmän handling finns i 2 kap.
12 § tryckfrihetsförordningen.

5 § Myndighet skall på begäran av annan myndighet lämna uppgift som den
förfogar över i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelse om
sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.

6 § Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att
fråga om utlämnande av allmän handling till enskild prövas av den
myndighet som förvarar handlingen, om det inte är föreskrivet att
prövningen skall ankomma på annan myndighet.

Svarar viss befattningshavare vid myndighet enligt arbetsordning eller
särskilt beslut för vården av handling, ankommer det på honom att i
första hand pröva fråga om handlingens utlämnande till enskild. I
tveksamma fall skall han hänskjuta frågan till myndigheten, om det
kan ske utan omgång. Vägrar han att lämna ut handling eller lämnar
han ut handling med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att
yppa dess innehåll eller annars förfoga över den, skall han,
om sökanden begär det, hänskjuta frågan till myndigheten. Sökanden
skall underrättas om att han kan begära detta och att beslut av
myndigheten krävs för att ett avgörande skall kunna överklagas.
Lag (1989:171).

7 § Beslut varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran
att få ta del av handling eller lämnat ut allmän handling med
förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll
eller annars förfoga över den, får överklagas av sökanden. Om
inte annat följer av andra-fjärde styckena, överklagas beslutet
hos kammarrätten eller, såvitt gäller kammarrätts beslut i där
väckt ärende, hos Regeringsrätten. Har beslutet meddelats av
organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket eller 9 § tillämpas
bestämmelserna i 23-25 §§ och 30 § första meningen
förvaltningslagen (1986:223) om överklagande.

Har beslut som avses i första stycket meddelats av tingsrätt
och rör det handling i domstols rättskipande eller
rättsvårdande verksamhet, överklagas det hos hovrätten.
Motsvarande beslut av hovrätt i där väckt eller dit överklagat
ärende överklagas hos Högsta domstolen. Vid överklagande av
tingsrätts eller hovrätts beslut tillämpas i övrigt
bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av beslut.
Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten skall
pröva tingsrättens beslut.

Första och andra styckena gäller inte för beslut av riksdagen,
regeringen, Högsta domstolen eller Regeringsrätten.

Att beslut av statsråd skall överklagas hos regeringen
föreskrivs i 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen.
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Angående rätt att överklaga beslut av myndighet som lyder under
riksdagen är särskilt föreskrivet. Lag (2005:699).

8 § Beslut varigenom myndighet har avslagit annan myndighets begäran
att få ta del av handling eller på annat sätt få del av uppgift får
överklagas i samma ordning som gäller i fråga om överklagande enligt
7 §. Överklagandet görs hos regeringen, om beslutet har meddelats av
en statlig myndighet och överklagas av en annan statlig myndighet.

Första stycket gäller inte för beslut av riksdagen, regeringen, Högsta
domstolen eller Regeringsrätten.

Har i lag eller förordning meddelats bestämmelse som avviker från
föreskrifterna i första stycket, gäller den bestämmelsen.

I fråga om beslut som har meddelats av myndighet som lyder under
riksdagen är särskilt föreskrivet. Lag (1989:171).

Särskilda bestämmelser om upptagningar för automatisk databehandling

9 § Myndighet som i sin verksamhet använder automatisk databehandling
skall ordna denna med beaktande av den i tryckfrihetsförordningen stadgade
rätten att ta del av allmänna handlingar. Därvid skall myndigheten
särskilt beakta

1. att allmänna handlingar bör hållas åtskilda från andra handlingar,

2. att skyddet av sekretessbelagda uppgifter i upptagningar som är
allmänna handlingar bör vara sådant att insynen enligt
tryckfrihetsförordningen inte försvåras,

3. att uppgifter i upptagningar som är allmänna handlingar inte bör
innehålla förkortningar, koder och liknande som kan försvåra för den
enskilde att ta del av handlingen,

4. att det bör framgå när uppgifter tillförts en upptagning som är
allmän handling och, om de ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt
detta skett.

Myndigheten skall vidare ordna databehandlingen med beaktande av det
intresse som enskilda kan ha att själva utnyttja terminal eller annat
tekniskt hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna
handlingar. Lag (1991:188).

10 § Myndighet skall på begäran bereda enskild tillfälle att själv
använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel som myndigheten
förfogar över för att ta del av upptagning för automatisk databehandling.
Sådan skyldighet föreligger dock inte, om sökanden därigenom får
tillgång till upptagning som inte anses som allmän handling hos
myndigheten eller om hinder möter på grund av bestämmelse om
sekretess, på grund av fara för förvanskning eller förstöring
eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.

I fråga om beslut, varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran
enligt första stycket, tillämpas vad som är föreskrivet om
överklagande av beslut som avses i 7 § första stycket. Lag (1989:171).

11 § Varje myndighet skall för allmänheten hålla tillgänglig
beskrivning av de register, förteckningar eller andra
anteckningar hos myndigheten som förs med hjälp av automatisk
databehandling (ADB-register). Sådan skyldighet föreligger dock
inte i fråga om ADB-register som inte till någon del anses som
allmän handling hos myndigheten. Myndigheten är inte heller
skyldig att tillhandahålla beskrivning som uppenbarligen skulle
vara av ringa betydelse för enskildas rätt att ta del av
allmänna handlingar hos myndigheten.

Beskrivning som avses i första stycket skall ge upplysning om
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1. ADB-registrets benämning,

2. ADB-registrets ändamål,

3. vilka typer av uppgifter i ADB-registret som myndigheten har
tillgång till och på vilket sätt dessa uppgifter normalt
inhämtas,

4. hos vilka andra myndigheter ADB-registret är tillgängligt
för överföring till läsbar form,

5. vilka terminaler eller andra tekniska hjälpmedel som enskild
själv kan få utnyttja hos myndigheten,

6. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen
skall tillämpa på uppgifter i ADB-registret,

7. vem som hos myndigheten kan lämna närmare upplysningar om
ADB-registret och dess användning i myndighetens verksamhet,

8. rätt till försäljning av personuppgifter.

I beskrivningen skall dock uppgift enligt andra stycket
utelämnas, om det behövs för att beskrivningen i övriga delar
skall kunna företes för allmänheten. Lag (1998:205).

12 § Myndighet skall på begäran av enskild lämna de särskilda upplysningar
som den enskilde behöver för att kunna ta del av upptagningar för
automatisk databehandling som anses som allmänna handlingar hos
myndigheten. Sådan skyldighet föreligger dock inte i den mån hinder
möter av hänsyn till arbetets behöriga gång. Lag (1982:183).

13 § Om upptagning för automatisk databehandling förs in i ett
ADB-register som är tillgängligt för flera myndigheter för överföring
i läsbar form, är endast den myndighet som gör införingen
registreringsskyldig enligt 1 §. Lag (1982:183).

14 § Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende
använder sig av en upptagning för automatisk databehandling,
skall upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet
i läsbar form, om inte särskilda skäl föranleder annat.
Lag (1998:205).

16 kap. Om ansvar på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden för brott mot
tystnadsplikt

1 § Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7
kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1-8 samt 5 § 1 och 3
tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt
3 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall
av uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda
frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2
tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 §
första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är
begränsad, är de där tystnadsplikten följer av

1. beslut enligt 10 kap. 7 § tredje
stycket andra meningen
regeringsformen

2 kap. 4 § andra stycket                        såvitt avser uppgift
riksdagsordningen eller beslut enligt           vars röjande kan antas
4 kap. 17 § eller 10 kap. 8 §                   sätta rikets säkerhet
riksdagsordningen                               i fara eller annars
                                                skada landet
2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförord-
ningen eller 2 kap. 3 § yttrande-
frihetsgrundlagen

3. denna lag enligt

2 kap. 1 §                              såvitt avser uppgift vars
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                                        röjande kan antas sätta rikets
                                        säkerhet i fara eller annars
                                        skada landet allvarligt

3 kap. 1 §                              såvitt avser uppgift hos
                                        Riksbanken

5 kap. 1 §                              såvitt avser uppgift om
                                        kvarhållande av försändelse på
                                        befordringsföretag, hemlig
                                        teleavlyssning och hemlig
                                        teleövervakning eller hemlig
                                        kameraövervakning på grund av
                                        beslut av domstol,
                                        undersökningsledare eller
                                        åklagare

5 kap. 2--4 §§

5 kap. 7 §                              såvitt avser uppgift om
                                        kvarhållande av försändelse på
                                        befordringsföretag, hemlig
                                        teleavlysning och hemlig
                                        teleövervakning eller hemlig
                                        kameraövervakning på grund av
                                        beslut av domstol eller
                                        åklagare

5 kap. 8 §

5 kap. 9 §

5 kap. 10 §

7 kap. 1 §

7 kap. 1 a §

7 kap. 1 b §

7 kap. 1 c §                            såvitt avser uppgift om
                                        annat än verkställigheten av
                                        beslut om omhändertagande
                                        eller beslut om vård utan
                                        samtycke

7 kap. 2 §                              såvitt avser uppgift i anmälan
                                        till Hälso- och sjukvårdens
                                        ansvarsnämnd

7 kap. 4 §                              såvitt avser uppgift om annat
                                        än verkställigheten av beslut
                                        om omhändertagande, beslut om
                                        vård utan samtycke eller
                                        beslut om sluten ungdomsvård
7 kap. 6 §
7 kap. 9 §                              såvitt avser uppgift som
                                        hänför sig till annat än
                                        ärende om tillrättaförande av
                                        elev eller skiljande av elev
                                        från vidare studier

7 kap. 11 § första eller andra
stycket samt femte stycket, i
den del det avser tillämpning
av första eller andra stycket

7 kap. 12 § andra stycket

7 kap. 14 § första stycket

7 kap. 15 § första eller tredje stycket

7 kap. 21 §                             såvitt avser uppgift vars
                                        röjande kan antas medföra fara
                                        för att någon utsätts för våld
                                        eller annat allvarligt men
7 kap. 29 §
7 kap. 34 §
7 kap. 37 §
7 kap. 38 §
7 kap. 39 §
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7 kap. 40 §                             såvitt avser uppgift om annat
                                        än verkställigheten av beslut
                                        om vård utan samtycke

7 kap. 48 §

7 kap. 49 §

7 kap. 50 §

7 kap. 51 §

8 kap. 3 §, 4 § andra
stycket första meningen,
5 § första stycket 2 eller
6 § första stycket 2

8 kap. 6 § andra stycket                såvitt avser uppgift om andra
                                        ekonomiska eller personliga
                                        förhållanden än affärs- eller
                                        driftförhållanden för den som
                                        trätt i affärsförbindelse
                                        eller liknande förbindelse med
                                        den som är föremål för
                                        myndighetens verksamhet

8 kap 7 § först stycket 2
eller 8 § första stycket

8 kap. 8 § andra eller                  såvitt avser uppgift som
tredje stycket                          hänför sig till affärsmässig
                                        utlåningsverksamhet

8 kap. 9 §, 12 § första stycket,
13 § eller 15 § första stycket

8 kap. 21 §                             såvitt avser uppgift om
                                        enskilds personliga
                                        förhållanden vars röjande kan
                                        vålla allvarligt men
8 kap. 23 § första stycket 2

8 kap. 28 § första stycket 2

/Upphör att gälla U:2008-01-01/
9 kap. 1-4 §§

/Träder i kraft I:2008-01-01/
9 kap. 1 §, 2 § första stycket
eller tredje stycket, i den del
det tredje stycket avser
sekretessen enligt första
stycket, samt 3 eller 4 §

9 kap. 6 §                              såvitt avser uppgift om
                                        registrerads förhållanden

9 kap. 7 §, 8 § första eller andra
stycket, 9 § eller 10 § första
stycket 1
9 kap. 11 §                             såvitt avser uppgift som
                                        hänför sig till ärende om
                                        annat än ekonomiskt bistånd
                                        till enskild

9 kap. 26 § första stycket 1            såvitt avser uppgift om
                                        enskilds personliga
                                        hållanden

9 kap. 31 §                             såvitt avser uppgift om
                                        enskilds namn och
                                        födelsedatum samt nummer
                                        på resehandling

12 kap. 5 eller 7 §

4. förbehåll enligt 14 kap. 9 eller
10 § denna lag

5. förordnande med stöd av
5 kap. 4 § eller 23 kap. 10 §
femte stycket rättegångsbalken

6.8 kap. 4 § första stycket andra
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meningen rättegångsbalken

7. har upphävts genom lag (1999:301).

8. 2 kap. 8-10 §§ lagen
(1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens
område

9. 6 kap. 20 § lagen (2003:389)         såvitt avser uppgift om
om elektronisk kommunikation            innehållet i ett elektroniskt
                                        meddelande eller annan uppgift
                                        som angår ett särskilt sådant
                                        meddelande

6 kap. 21 § lagen (2003:389) om         såvitt avser uppgift om
elektronisk kommunikation               kvarhållande av försändelse på
                                        befordringsföretag eller om
                                        hemlig teleavlyssning och
                                        hemlig teleövervakning på
                                        grund av beslut av domstol,
                                        undersökningsledare eller
                                        åklagare

10. 19 § första stycket 1 och 3
postlagen (1993:1684)

11. 15 kap. 2 § socialtjänstlagen
(2001:453)

12. förordnande med stöd av 7 §
lagen (1999:988) om förhör m.m.
hos kommissionen för granskning
av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet

13. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544)
om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap.

14. 7 kap. 20 a §
försäkringsrörelselagen (1982:713),
20 b §  lagen (1972:262) om
understödsföreningar och 5 kap.
15 § lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige
Lag (2007:325).

Bilaga

I enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 § skall vad som föreskrivs i
tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet
i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som
nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos
organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till
numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av
vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ                                   Verksamhet

Arbetslöshetskassor enligt              prövning av ärenden om
lagen (1997:239) om                     arbetslöshetsersättning
arbetslöshetskassor                     (SFS 1997:238)

Besiktningsorgan enligt                 fordonskontroll (SFS 2002:574)
fordonslagen (2002:574)

Bolag, föreningar, samfällig-           prövning av frågor om ledighet
heter, registrerade trossamfund         och förmåner för totalförsvars-
och organisatoriska delar av            pliktiga som fullgör civilplikt
sådana samfund eller andra              (SFS 1994:1809)
enskilda där totalförsvars-
pliktiga fullgör civilplikt
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Chalmers tekniska högskola aktie-       all verksamhet
bolag

Familjemedicinska institutet i          all verksamhet
Sverige, ideell förening

Folkbildningsrådet                      fördelning av statsbidrag mellan
                                        folkhögskolor och studieförbund
                                        (SFS 1976:1046)

Folkbildningsförbundet                  fördelning av statliga medel
                                        mellan länsbildningsförbunden
                                        för stöd till kulturverksamhet
                                        genom ideella föreningar (SFS
                                        1976:1046)

Frökontrollen Mellansverige             certifiering av utsäde (SFS
Aktiebolag                              2000:1330)

Föreningen Bildkonst Upphovsrätt i      fördelning av statliga medel till
Sverige (BUS)                           bild- och formkonstnärer (SFS
                                        1992:318)

Föreningen Svenska Artisters och        fördelning av statliga medel till
Musikers Intresseorganisation           utövande konstnärer på
(SAMI)                                  musikområdet för utlåning genom
                                        det allmänna biblioteksväsendet
                                        av verk som de har medverkat i
                                        (SFS 1992:318)

Föreningen Svenska Tonsättares          fördelning av statliga medel till
Internationella Musikbyrå (STIM)        upphovsmän på musikområdet för
                                        utlåning av deras verk genom det
                                        allmänna biblioteksväsendet (SFS
                                        1992:318)

Handelshögskolan i Stockholm            statligt stöd i form av
                                        utbildningsbidrag för
                                        doktorander (SFS 1976:1046)

Hjälpmedelsinstitutet                   all verksamhet (SFS 1998:1214)

Högskolan för lärarutbildning och       all verksamhet
kommunikation i Jönköping aktie-
bolag

Högskolan i Jönköping Service           all verksamhet
aktiebolag

Ingenjörshögskolan i Jönköping          all verksamhet
aktiebolag

Institutet för professionell            prövning av frågor om
utveckling av läkare i Sverige          tillhandahållande och fördelning
(IPULS)                                 av platser till
                                        specialistkompetenskurser som
                                        ingår i läkares vidareutbildning
                                        och som anordnas med statliga
                                        medel (SFS 1998:531)

Internationella Handelshögskolan        all verksamhet
i Jönköping aktiebolag

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag         ärenden om TV-avgifter (SFS
                                        1989:41)

Kungliga Svenska Aeroklubben            besiktning och tillsyn av
                                        luftfartyg samt utfärdande och
                                        förnyande av luftvärdighetsbevis
                                        (SFS 1957:297)

Landsorganisationen i Sverige           statligt stöd i form av bidrag
                                        till studerande vid
                                        korttidsstudier (SFS 1976:1046)

Länsbildningsförbunden                  statligt stöd till
                                        kulturverksamhet genom
                                        ideella föreningar (SFS
                                        1976:1046)

Musikaliska akademien                   statligt stöd till utbildnings-
                                        och utgivningsverksamhet (SFS
                                        1976:1046 och 1992:318)
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Notarius publicus                       all verksamhet som Notarius publicus
                                        (SFS 1981:1363)

Posten Aktiebolag                       medverkan vid val (SFS 1993:1689 och
                                        1993:1690), folkomröstning
                                        (SFS 1993:1696), särskild postdelgiv-
                                        ning (SFS 1993:1688), tullkontroll
                                        (SFS 1993:1698), utlämnande av körkort
                                        (SFS 1993:1695) samt handläggning av
                                        flyttningsanmälningar (SFS 1993:1699)

Statens Bostadsfinansierings-           förvaltning av de lån som anges
aktiebolag, SBAB och SBAB,              i bilagan till lagen (1996:1179)
Statens Bostadslåneaktiebolag           om ändrade förutsättningar för
samt det av staten ägda bolag           vissa statligt reglerade
som övertar ansvaret för de             bostadslån m.m. samt lån enligt
statligt finansierade bostadslånen      förordningen (1989:858) om
                                        ersättningslån för bostadsändamål,
                                        i den mån handlingarna inkommit
                                        eller upprättats före den 1
                                        januari 1997, och för tiden därefter
                                        sådana handlingar i låneärenden
                                        enligt förordningen (1983:1021) om
                                        tilläggslån för ombyggnad av
                                        bostadshus, m.m. som överlämnas av
                                        Boverket samt handlingar i ärenden
                                        om icke utbetalda bostadslån till
                                        ny- eller ombyggnad enligt
                                        nybyggnadslåneförordningen
                                        (1986:692) för bostäder eller
                                        ombyggnadslåneförordningen
                                        (1986:693) för bostäder

Stiftelsen Chalmers tekniska hög-       all verksamhet
skola

Stiftelsen framtidens kultur            all verksamhet

Stiftelsen för forskning inom           all verksamhet
områden med anknytning till
Östersjöregionen och Östeuropa

Stiftelsen för internationalisering     all verksamhet
av högre utbildning och forskning

Stiftelsen för Internationella          all verksamhet
institutet för industriell
miljöekonomi vid Lunds universitet

Stiftelsen för kunskaps- och kom-       all verksamhet
petensutveckling

Stiftelsen för miljöstrategisk          all verksamhet
forskning

Stiftelsen för vård- eller allergi-     all verksamhet
forskning

Stiftelsen högskolan i Jönköping        all verksamhet

Stiftelsen Innovationscentrum           all verksamhet

Stiftelsen Norrlandsfonden              förvaltningen av statligt
                                        reglerade regionala
                                        utvecklingslån och loka-
                                        liseringslån som beslutats
                                        enligt förordningen
                                        (1990:642) om regional-
                                        politiskt företagsstöd
                                        eller motsvarande äldre
                                        bestämmelser (SFS 1998:775)

Stiftelsen Svenska Filminstitutet       all verksamhet utom
                                        verksamhet som avser
                                        fördelning av stöd
                                        enligt filmavtal

Stiftelsen Svenska institutet           all verksamhet

Stiftelsen Svensk-norska                statligt stöd i form av
samarbetsfonden                         stipendier (SFS 1992:318)

Stiftelsen Nordiska museet              prövning av anställnings-
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                                        och arbetsvillkor och andra
                                        frågor som rör statligt
                                        reglerad anställning hos
                                        stiftelsen (SFS 1992:318)
                                        samt prövning av ansökningar
                                        om tillstånd till utförsel
                                        av vissa äldre kulturföremål
                                        (SFS 1988:950)

Stiftelserna Stockholms                 prövning av anställnings-
internationella                         och arbetsvillkor och andra
fredsforskningsinstitut (SIPRI),        frågor som rör statligt
Tekniska museet och WHO                 reglerad anställning hos
Collaborating Center on                 stiftelsen (SFS 1992:318)
International Drug Monitoring

Svenska föreningen Norden               statligt stöd i form av bidrag
                                        till resor och stipendier (SFS
                                        1976:1046)

Svenska institutet i Rom                statligt stöd i form av
                                        stipendier

Svenska kyrkan och dess                 verksamhet som bedrivs enligt
organisatoriska delar                   begravningslagen (1990:1144)
                                        samt fördelning och användning
                                        av den statliga ersättning
                                        som Svenska kyrkan erhåller
                                        enligt 4 kap. 16 § lagen
                                        (1988:950) om kulturminnen
                                        m.m.

Svenska språknämnden                    prövning av anställnings- och
                                        arbetsvillkor och andra frågor
                                        som rör statligt reglerad
                                        anställning hos nämnden (SFS
                                        1992:318).

Sveriges författarförbund            fördelning av statliga medel till
                                        författare och översättare för
                                        utnyttjande av deras verk i form
                                        av talböcker och taltidningar
                                        (SFS 1992:318)

Sveriges Riksidrottsförbund             fördelning av statsbidrag till
                                        idrottsverksamhet (SFS 1995:361)

Synskadades Riksförbund                 ärenden om tilldelning eller
                                        återtagande av dispositionsrätt
                                        till ledarhund samt ärenden om
                                        tilldelning och återtagande av
                                        ledarhund (SFS 2005:340)

Tjänstemännens Centralorganisation      statligt stöd i form av bidrag
                                        till studerande vid
                                        korttidsstudier (SFS 1976:1046).
Lag (2005:1145).

Övergångsbestämmelser

1980:100

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

2. Genom denna lag upphävs lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten
att utbekomma allmänna handlingar, lagen (1977:1035) om ansvar på
tryckfrihetsförordningens område för brott mot tystnadsplikt samt lagen
(1976:428) om bemyndigande att meddela föreskrifter om tystnadsplikt
vid konsumentverket.

3. Innehåller den nya lagen hänvisning till viss lagstiftning och har
denna lagstiftning trätt i stället för äldre lagstiftning, skall
hänvisningen avse även den äldre lagstiftningen.
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4. Förbehåll som myndighet enligt äldre bestämmelser har meddelat vid
utlämnande av allmän handling skall fortfarande gälla. I fråga om sådant
förbehåll tillämpas nya lagens föreskrifter i 16 kap. 1 § 4 om förbehåll
enligt 14 kap. 9 eller 10 § samma lag.

5. Sekretess gäller för uppgift som har tillförts registret rörande vissa
alkoholbrott m.m. Uppgift får dock lämnas ut för forskningsändamål, om det
står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider men.
Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen, om
den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Bestämmelserna i 14 kap.
3 § första stycket tillämpas inte i fråga om sekretess enligt denna punkt.

6. Sekretess gäller i ärende enligt äldre bestämmelser angående rätt
för enskild att inköpa alkoholhaltiga drycker för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio
år.

7. Har i författning, som har tillkommit genom beslut av Kungl. Maj:t
ensam eller regeringen eller av förvaltningsmyndighet eller kommun,
meddelats särskild föreskrift om förbud att röja eller utnyttja vad
någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt,
får regeringen upphäva föreskriften eller ändra den, om ändringen
innebär att sådan tystnadsplikt inte längre föreskrivs i den särskilda
bestämmelsen. Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet eller
kommun att enligt vad nu har sagts upphäva eller ändra sådan föreskrift,
om föreskriften har meddelats av förvaltningsmyndigheten eller kommunen.

8. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift
som har ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall hänvisningen
i stället avse den nya bestämmelsen.

1982:523

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om ansvar för åsidosättande av tystnadsplikt enligt
1 § lagen (1978:480) om ansvarighet i försöksverksamhet med närradio
eller 11 § lagen (1981:509) om ansvarighet för radiotaltidningar.

1984:393

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I fråga om
utredning som dessförinnan har gjorts enligt 6 § andra stycket lagen
(1973:558) om tillfälligt omhändertagande gäller äldre bestämmelser.

1984:922

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Äldre bestämmelser gäller dock beträffande uppgift om omhändertagande
som dessförinnan har gjorts enligt 3 § lagen (1973:558) om tillfälligt
omhändertagande.

Äldre bestämmelser gäller också i fråga om sådan uppgift som har
omfattats av bestämmelser om sekretess hos statens
skeppsprovningsanstalt.

1986:345

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser gäller
alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till ärenden enligt
tidigare lagstiftning angående omsorger om vissa psykiskt
utvecklingsstörda eller till ärenden enligt lagen (1985:569) om
införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
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utvecklingsstörda m.fl. eller lagen (1993:388) om införande av
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Lag (1993:392).

1987:1161

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2. I fråga om avtal som avses i .9 kap. 3 § första stycket och som har
träffats före ikraftträdandet tillämpas bestämmelsen även om riksdagen
inte har godkänt avtalet.

1989:118

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet av enskilt organ som avses i 1 kap.
8 § andra stycket tillämpas dock vad som gällde då.

1990:1470

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Har en kommun och en
landstingskommun med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen
(1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) kommit
överens om att under år 1991 föra över ansvaret för sådan hälso- och
sjukvård som avses i den nya 18 § hälso- och sjukvårdslagen tillämpas
den nya bestämmelsen från och med den dag övertagandet av
vårdinrättningen skedde.

1991:434

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om uppgifter som
hänför sig till mål och ärenden enligt lagen )1979:1118) om jämställdhet
mellan kvinnor och män i arbetslivet.

1991:987

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 8 kap. 5 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla
sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna
till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt
fondkommissionslagen (1979:748).

1991:1113

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller
alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till ärenden om
uppföljningsansvar enligt 3 kap. 18 § skollagen (1985:1100) eller
motsvarande tidigare lagstiftning.

1991:1126

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om uppgifter om statligt stöd i marknadsreglerande
syfte hos Regleringsföreningarna Föreningen för mejeriprodukter, ekonomisk
förening, Svensk kötthandel, förening u.p.a., Sveriges oljeväxtintressenter,
förening u.p.a., Sveriges potatisintressenter, ekonomisk förening,
Svensk sockerhandel, ekonomisk förening, Svensk spannmålshandel,
ekonomisk förening och Svensk ägghandel, förening u.p.a.

1991:1565

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Punkten 2 skall dock
tillämpas i sin äldre lydelse i fråga om tystnadsplikter som anges
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i den lydelsen.

1991:1916

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande i fråga om beslut i ärende som avses i 9 kap. 1 §
tredje stycket punkterna 2--4 i den äldre lydelsen.

1991:1964

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om beslut av utskrivningsnämnd eller psykiatriska
nämnden samt i fråga om ärenden enligt lagstiftningen om viss psykiatrisk
vård.

1992:319

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller
alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till 6 och 12 a--12 c §§
lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom
Utbildningsdepartementets verksamhetsområde i dess lydelse före den
1 juli 1992.

1993:337

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. Intill dess lagen (1992:1119) om teknisk kontroll träder i kraft skall
rätten att ta del av handlingar i stället tillämpas i verksamhet enligt
lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning.
Lag (1993:609).

1993:392

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller
alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till verksamhet enligt
tidigare lagstiftning om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda.

1993:437

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då den kommit ut från
trycket i Svensk författningssamling.

1993:738

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande i ärenden om bostadsbidrag enligt lagen (1988:786)
om bostadsbidrag.

1993:1298

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. I fråga om aktiebolag i vilka kommuner eller landsting själva
eller gemensamt innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller
mindre än två tredjedelar av de med aktierna förenade rösterna och
i fråga om ekonomiska föreningar i vilka det också finns andra
medlemmar än kommuner eller landsting skall de nya föreskrifterna i
1 kap. 9 § dock tillämpas först från och med den 1 januari 1998.

3. Bestämmelserna i 15 kap. 7 § om överklagande tillämpas inte på
beslut som har meddelats före ikraftträdandet enligt 1 eller 2.

1994:136

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1980:100 (66 av 71)2007-11-05 19:04:52



SFST

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om uppgifter
som hänför sig till mål om tillämpningen av lagen (1976:600) om
offentlig anställning.

3. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om uppgifter
som hänför sig till ärenden enligt lagen (1986:442) mot etnisk
diskriminering. Lag (1994:596).

1994:443

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Beslut som meddelats av
kammarrätt och hovrätt före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser.

1994:1482

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. I fråga om handlingar som har upprättats hos eller inkommit till
riksdagens finansutskott före ikraftträdandet gäller 6 kap. 5 § och
11 kap. 2 § i sin äldre lydelse.

1994:1695

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser bilagan, den 1 juli 1995
och i övrigt den 1 januari 1995.

2. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om uppgifter som
hänför sig till ärenden om prövning av frågor om förmåner och
ledighet för en vapenfri tjänstepliktig.

1994:2069

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller
alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till sådana ärenden som
avses i 7 kap. 12 § sekretesslagen (1980:100) i dess lydelse före den
1 juli 1994.

1995:532

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om uppgifter som hänför sig till ärenden, vilka
har anhängiggjorts före ikraftträdandet.

1996:628

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som
hänför sig till sådana angelägenheter som avses i 9 kap. 17 § första
stycket 2 i den äldre lydelsen.

1997:299

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. I fråga om
uppgifter som anförtrotts före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

1997:522

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre
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föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgiftstillägg för
utgiftsåret 1997 och tidigare år.

1998:152

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter
som avses i paragrafen i dess lydelse före den 1 juli 1998.

1998:205

1. Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998.

2. I fråga om behandling av personuppgifter för vilken
datalagen (1973:289) är tillämplig efter den 24 oktober 1998
gäller dock fortfarande 7 kap. 16 §, 9 kap. 6 och 7 § samt 14
kap. 3 § i deras äldre lydelse.

1998:624

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 5 kap. 5 § den 1 juli
1998, såvitt avser 5 kap. 1 § och 9 kap. 17 § den 1 april 1999
och i övrigt den dag regeringen bestämmer. Lag (1999:93).

2. Vid tillämpningen av 7 kap. 17 § skall med register även
avses register som förs enligt lagen (1963:197) om allmänt
kriminalregister och lagen (1965:94) om polisregister m.m.

3. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla

a) i verksamhet som avser folkbokföringen för uppgift som
hänför sig till vapenregister och som har tillförts
folkbokföringen före ikraftträdandet och

b) såvitt avser sådana förbehåll som avses i 16 kap. 1 § 12 som
meddelats före ikraftträdandet.

1999:151

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande om uppgifter som hänför sig till mål och
ärenden enligt lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering.

1999:301

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 1 § den 1
oktober 1999, i fråga om bestämmelsen i bilagan om fördelning
och användning av den statliga ersättning som Svenska kyrkan
erhåller enligt 4 kap. 16 § lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m. den 1 januari 2002, och i övrigt den 1 januari 2000.

2. Äldre bestämmelser om sekretess gäller fortfarande i fråga
om uppgifter som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2000:144

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen i 9 kap.
9 § gäller i sin äldre lydelse för uppgifter som hänför sig
till tiden före avvecklingen av den allmänna advokatbyrån.

2000:201

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för uppgift om innehav av
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finansiella instrument som lämnats före ikraftträdandet.

2001:460

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Den upphävda punkten 7 gäller i sin lydelse enligt SFS
1992:350 för uppgifter som hänför sig till tiden före den
1 januari 2000. Lag (2001:1134).

2002:164

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002. Äldre bestämmelser
skall alltjämt gälla med avseende på uppgifter som omfattas av
sekretess hos Riksförsäkringsverket och som före
ikraftträdandet lämnades till ett landsting eller en kommun.

2002:593

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre föreskrifter
gäller i fråga om uppgifter i ärenden om upphandling som
påbörjats före ikraftträdandet.

2002:1124

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

2. Äldre bestämmelser i 9 kap. 1 § tillämpas alltjämt i fråga
om beslut som fattats av skattemyndighet eller Riksskatteverket
enligt 27 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
rörande avyttring av aktier i fåmansföretag.

2003:461

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelserna i 8
kap. 12 § gäller i sin äldre lydelse i fråga om uppgifter som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2004:175

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla såvitt avser
beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472).

2004:507

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om uppgifter om prövning av
anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör
statligt reglerad anställning hos Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien, i fråga om uppgifter om statligt stöd i
marknadsreglerande syfte hos Regleringsföreningen Svensk fisk,
ekonomisk förening samt i fråga om uppgifter om prövning av
ärenden om skördeskadeskydd hos Stiftelsen Lantbrukarnas
skördeskadeskydd.

2004:631

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Vad som sägs om arvsskatt och gåvoskatt i 9 kap. 1 § andra
stycket i dess äldre lydelse skall fortfarande tillämpas.
Lag (2004:1348).
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2004:786

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där
handlingar omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.

2005:37

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt
uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk
författningssamling.

2005:74

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för uppgift i
ärende som finns kvar hos Domstolsverket efter ikraftträdandet.

2005:485

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre bestämmelser
gäller alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till
verksamhet som rör övervakning enligt insiderstrafflagen
(2000:1086).

2005:977

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har
fattats före ikraftträdandet.

2005:1145

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och skall i fråga
om Stiftelsen Svenska Filminstitutet tillämpas på handlingar
som från den tidpunkten inkommer till eller upprättas hos
institutet.

2006:17

Denna lag träder i kraft den 7 februari 2006. Äldre
bestämmelser från tiden före den 1 juli 2005 gäller alltjämt i
fråga om uppgifter som hänför sig till verksamhet som rör
övervakning enligt insiderstrafflagen (2000:1086).

2006:461

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Den äldre lydelsen av 9 kap. 15 § tillämpas i fråga om mål
som anhängiggjorts vid domstol före ikraftträdandet.

2006:697

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där
handlingar omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.

2006:1450

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
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2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärende om
rekryteringsbidrag enligt den upphävda lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

2007:531

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärende
hos statlig myndighet om innehav av aktier eller andelar i
auktoriserad marknadsplats.

2007:628

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. För uppgifter i
sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna
omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt gäller
bestämmelsen i 7 kap. 14 § fjärde stycket i sin äldre lydelse.
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Föreskrifter med stöd av 2 kap. 2 § sekretesslagen

1 § Förekommer uppgifter för vilka gäller sekretess enligt 2
kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) i en allmän handling och
angår uppgifterna

1. landskapsinformation som gäller militärgeografiska
förhållanden,

2. rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk eller
underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,

3. planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och
andra hinder,

4. underrättelseverksamheten inom underrättelse- och
säkerhetstjänsten,

5. militärtekniska forskningsresultat,

gäller sekretessen för uppgifterna under 1-3 i högst
etthundrafemtio

år och för uppgifterna under 4 och 5 i högst sjuttio år.
Förordning (1991:1756).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 11 § sekretesslagen

1 a § Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos
följande myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress,
hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter
avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som
utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till
personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom
eller henne lider men:

Regeringskansliet, såvitt avser personal i verksamhet som rör
handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och
upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott,

domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom
Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,
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Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid
domstolar, hyresnämnder och arrendenämnder,

Justitiekanslern,

Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium,
polismyndigheterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens
myndigheter,

Kustbevakningen,

Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten,

Försäkringskassan,

socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för
personaladministrativ verksamhet, såvitt avser personal som
verkar inom socialtjänsten,

den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och
sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de
andra myndigheter som svarar för personaladministrativ
verksamhet, såvitt avser hälso- och sjukvårdspersonal,

Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk
och rättspsykiatrisk verksamhet,

Socialstyrelsen,

Statens institutionsstyrelse,

Migrationsverket,

Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna samt
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet,
såvitt avser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

Jordbruksverket, såvitt avser personal i verksamhet som rör
uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av
försöksdjur,

Smittskyddsinstitutet, såvitt avser personal i verksamhet som
rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av
försöksdjur,

Livsmedelsverket, såvitt avser veterinärer, övrig personal i
besiktningsveterinärorganisationen och personal i annan
inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott
och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt
producerade livsmedel och nya livsmedel,

Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som avser
ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och
förarprov för körkort. Förordning (2007:496).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 15 § sekretesslagen

1 b § Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser
registrering av betydande del av befolkningen, för

1. uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs,

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till den enskilde lider men.

I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i
högst sjuttio år.

Verksamheten avser

1. lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndigheternas
informationssystem
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2. kommunala fastighetsregister

3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala
register för nationella identitetskort

4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

5. Statens löne- och pensionsverkets pensionsregister

6. Vägverkets vägtrafikregister

7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets
personal

8. röstlängdsregister

9. det centrala hundregistret
Förordning (2005:671).

Föreskrifter med stöd av 8 kap. 5 § sekretesslagen

1 c § Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen
(1980:100) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som
erhållits enligt avtal med:

Securities and Investments Board i Storbritannien,
avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24
augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,

The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas
förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,

Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars
1994,

Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg,
avsiktsförklaring den 19 juli 1994,

Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i
Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

Securities and Investments Board, Personal Investment Authority
Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited
och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien,
avsiktsförklaring den 16 maj 1995,

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland,
avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,

De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den
21 september 1995,

Her Majesty's Treasury och Securities and Investments Board i
Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

Securities and Investments Board, Securities and Futures
Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i
Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,

The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas
förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,

Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna
tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation
and Supervision of International Futures Markets and Clearing
Organisations den 3 februari 1997,

Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring
den 7 november 1997,

Bank of England och Financial Services Authority i
Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,

Securities and Futures Commission i Hong Kong,
avsiktsförklaring den 12 september 1998,

Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna
tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on
the Exchange of Information and Surveillance of Securities
Activities den 26 januari 1999,

Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i
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december 1999,

Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i
december 1999,

Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland,
Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och
Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6
april 2000,

Securities Market Commission of the Republic of Latvia i
Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,

centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska
unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,

Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,

Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring
den 25 juni 2001,

centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska
unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,

Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april
2003,

FjármálaeftirlitiD (FME) i Island, avsiktsförklaring i december
2003,

Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari
2004,

Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland,
Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark,
avsiktsförklaring i mars 2004,

Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3
juni 2004,

New York State Banking Department, Memorandum of Understanding
i juni 2005,

Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark,
Memorandum of Understanding den 23 november 2005,

Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz,
Memorandum of Understanding i april 2006,

Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den
31 augusti 2006,

Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 20 februari 2007.
Förordning (2007:146).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 1 a § sekretesslagen

1 d § Sekretess enligt 7 kap. 1 a § första stycket
sekretesslagen (1980:100) gäller inte för uppgifter i följande
register:

bankregistret som förs av Bolagsverket,

biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),

diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),

diarium över ansökningar om registrering av varumärke enligt
varumärkeslagen (1960:644),

EEIG-registret som förs av Bolagsverket,

europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,

europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,

filialregistret som förs av Bolagsverket,

föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
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företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,

försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,

försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,

mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,

registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som
förs av Bolagsverket,

stiftelseregister som förs av länsstyrelserna,

varumärkesregistret som förs av Patent- och
registreringsverket.
Förordning (2007:736).

Föreskrifter med stöd av 8 kap. 6 § sekretesslagen

2 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan
till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som
består i utredning, planering, prisreglering,
tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på
produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i
övrigt, för uppgifter om

1. en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar
eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde
lider skada om uppgifterna röjs,

2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som
har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med
den som är föremål för myndighetens verksamhet.

I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i
högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.

Av 8 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) framgår att regeringen
för särskilt fall kan förordna om undantag från sekretess som
har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det
vara av vikt att uppgifterna lämnas.

Föreskrifter med stöd av 9 kap. 4 § sekretesslagen

3 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna
paragraf, i följande av myndighet utförda undersökningar, för
uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.
Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en
längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndigheter          Undersökning            Särskilda begränsningar
                                                i sekretessen

1. Socialberedningen    undersökningar rörande  sekretessen gäller endast
(S 1980:07)             missbrukare             uppgifter om enskildas
                                                personliga förhållanden

Utredningen (Ju 1986:C) undersökningar rörande  sekretessen gäller endast
för översyn av reglerna långtidsdömda           uppgifter om enskildas
för straffverk-                                 personliga förhållanden
ställighet för lång-
tidsdömda

Utredningen             undersökningar om
(Fi 1986:06)            tillämpningen av
för översyn av lagen    betalningssäkrings-
(1978:880) om           institutet
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betalningssäkring för
skatter, tullar och
avgifter

Praxisutredningen       undersökningar om       sekretessen gäller endast
(Ku 1993:08)            praxis i asylärenden    uppgifter om enskildas
                                                personliga förhållanden

Barnpornografi-         utredningens under-     sekretessen gäller endast
utredningen             sökning om pedofili     uppgifter om
(Ju 1994:14)                                    enskildas personliga
                                                förhållanden

Utredningen             undersökningar rörande  sekretessen gäller endast
(A 1996:01) om          utländska medborgare    uppgifter om enskildas
möjligheterna att       som sökt sig till       personliga förhållanden
i s.k. anknytnings-     Sverige och deras i
ärenden använda         Sverige bosatta s.k.
belastnings-            anknytningspersoner
uppgifter om i
Sverige bosatta
personer

1996 års Smittskydds-   undersökningar om       sekretessen gäller endast
kommitté (S 1996:07)    tillämpningen av        uppgifter om enskildas
                        smittskyddslagens       personliga förhållanden
                        (1988:1472) bestäm-
                        melser om tvångs-
                        åtgärder

Kommissionen            enkätundersökning om
(UD 1997:05) om         egendom av judiskt
judiska tillgångar      ursprung som förts
i Sverige vid           till Sverige före
tiden för andra         och under andra
världskriget            världskriget

Utredningen             undersökningar om       sekretessen gäller endast
(S 1997:14) om          tillämpningen, och om   uppgifter om enskildas
steriliseringar         konsekvenserna av       personliga förhållanden
                        tillämpningen för den
                        enskilde, av 1934 och
                        1941 års steriliserings-
                        lagar

Fastighetsbeskatt-      undersökningar om sam-
ningskommittén          bandet mellan priser
(Fi 1998:06)            för bostadsrätter och
                        egenskaper hos bostads-
                        rättsföreningar
                        respektive bostads-
                        rätter

Utredningen
(Ku 1998:05) om ny-     undersökningar om       sekretessen gäller endast
hetsförmedlingen        information till        uppgifter om enskildas
till vissa sär-         drabbade personer       personliga förhållanden
skilt drabbade i
samband med brand-
katastrofen i
Göteborg

1998 års sexualbrotts-  undersökningar av       sekretessen gäller endast
kommitté                straffmätning och       uppgifter om enskildas
(Ju 1998:03)            straffvärdes-           personliga förhållanden
                        bedömning i sexual-
                        brottmål

Kommittén om dom-       enkätundersökning       sekretessen gäller endast
stolschefens roll       om domstolsledning      uppgifter om enskildas
och utnämningen av      och utnämningen av      personliga förhållanden
högre domar             domare
(Ju 1998:08)

Utredningen om över-    undersökning av rätts-
syn av lagstiftningen   väsendets tillämp-
om olaga diskrimine-    ning av 16 kap. 9 §
ring m.m.               brottsbalken
(Ju 1999:10)            (olaga diskrimine-
                        ring

Utredningen för över-   undersökningar av be-
syn av processuella     slutsprocessen i för-
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regler inom social-     tidspensionsärenden
försäkringen, m.m.      enligt lagen
(S 1998:06)             (1962:381) om
                        allmän försäkring

Personskadekommittén    undersökningar av be-
(Ju 1999:04)            slutsprocessen i för-
                        tidspensionsärenden
                        enligt lagen (1962:381)
                        om allmän försäkring

Utredningen om över-    undersökning om verk-
syn av reglerna om      samhet som bedrivs av
skattskyldighet i       ideella föreningar
mervärdesskatte-
lagen m.m.
(Fi 1999:03)

Kommittén för över-     undersökning av gri-
syn av utlännings-      panden och domar av-
lagens bestämmelser     seende 10 kap. 2 a
om anhöriginvandring    och 5 §§ utlännings-
(UD 2000:03)            lagen (1989:529) samt
                        6 kap. 8 och 9 §§
                        brottsbalken

Kommittén för hemlösa   undersökning om
(S 1998:09)             situationen för
                        hemlösa utanför
                        storstadsregionerna

Kommittén om till-      undersökningar hos
synen över polisen och  polisen och åklagar-
åklagarväsendet m.m.    väsendetom klagomål,
(Ju 2000:15)            brottsanmälningar och
                        förundersökningar
                        rörande anställda
                        inom polisen och
                        åklagarväsendet

LVM-utredningen         undersökningar om       sekretessen gäller endast
(S 2002:04)             tillämpningen av        uppgifter om enskildas
                        lagen (1988:870) om     personliga förhållanden
                        vård av missbrukare
                        i vissa fall

Egendomsskatte-         ekonomiska
kommittén (Fi 2002:06)  undersökningar inom
                        fastighetsskatte-,
                        förmögenhetsskatte-
                        och arvs- och
                        gåvoskatteområdet

Dentalmaterialutred-    undersökningar om       sekretessen gäller endast
ningen (S 2002:09)      tillämpningen av        uppgifter om enskildas
                        och konsekvenserna      personliga förhållanden
                        för den enskilde av
                        tillämpningen av
                        6 och 7 §§
                        tandvårdsförordningen
                        (1998:1338)

Mervärdesskattesats-    ekonomiska
utredningen             undersökningar om
(Fi 2002:11)            hushållens inkomster
                        och utgifter

Kriminalvårds-          undersökningar rörande  sekretessen gäller
kommittén               straffverkställighet    endast uppgifter om
(Ju 2002:13)                                    enskildas personliga
                                                förhållanden

Rattfylleri-            undersökningar av       sekretessen gäller
utredningen             straffmätning och       endast uppgifter om
(Ju 2003:12)            påföljdsval i           enskildas personliga
                        rattfyllerimål samt     förhållanden
                        av verkställighet
                        av rattfylleridomar

Sociala barn-           undersökningar om       sekretessen gäller
och ungdomsvårds-       barn- och ungdomsvård   endast uppgifter om
kommittén                                       enskildas personliga

(S 2003:6)                                      förhållanden
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Patientdatautred-       enkätundersökning       sekretessen gäller
ningen (S 2003:03)      om patientjournaler     endast uppgifter om
                                                enskildas personliga
                                                förhållanden

Tonnageskatte-          undersökning av         sekretessen gäller
utredningen             rederiers skatte-       endast uppgifter om
(Fi 2004:20)            och bokslutsvariabler   enskildas ekonomiska
                        samt brutto- och        förhållanden
                        nettotonnage på
                        rederiers fartyg

2005 års                undersökning rörande    sekretessen gäller
barnpornografi-         brottsrubricering       endast uppgifter om
utredning               och påföljder vid       enskildas personliga
(Ju 2005:07)            barnpornografibrott     förhållanden

Utredningen om ett      undersökning rörande
nytt tandvårdsstöd      tandvårdskonsumtion
för vuxna
(S 2005:08)

LSS-kommittén
(S 2004:06)             undersökningar rörande
                        fördelning och
                        spridning av
                        kostnaderna för och
                        tillgången till
                        insatser enligt lagen
                        (1993:387) om stöd och
                        service till vissa
                        funktionshindrade och
                        enligt lagen (1993:389)
                        om assistansersättning

Utredningen om          undersökningar          sekretessen gäller
dokumentation och       rörande övergrepp       endast uppgifter
stöd till enskilda      och vanvård av          om enskildas
som utsatts för         enskilda vid            personliga
övergrepp och           institutioner och       förhållanden
vanvård inom den        familjehem inom den
sociala barnavården     sociala barnavården
(S 2006:05)

2. sjukvårdsin-         miljömedicinska,        sekretessen gäller endast
rättningar, utbild-     socialmedicinska,       uppgifter om enskildas
ningsanstalter och      psykiatriska eller      personliga förhållanden
forskningsin-           andra medicinska
rättningar              studier

3. Riksskatteverket     verkets undersökning av
                        utfallet av 1981
                        års allmänna
                        fastighetstaxering

4. Brottsförebyggande   kriminologiska
rådet                   undersökningar

5. utbildnings-         sociologiska,           sekretessen gäller endast
anstalter och           psykologiska,           uppgifter om enskildas
forskningsin-           pedagogiska eller       personliga förhållanden
rättningar              andra beteende-
                        vetenskapliga eller
                        samhällsveten-
                        skapliga studier

6. Vägverket            haveriundersökningar

7. Boverket             undersökning av         sekretessen gäller
                        byggnaders tekniska     endast uppgifter om
                        utformning              enskildas personliga
                                                förhållanden

8. Institutet för       utvärdering av arbets-
arbetsmarknadspolitisk  marknadspolitiskt moti-
utvärdering             verade åtgärder och av
                        arbetsmarknadens funk-
                        tionsrätt

9. Livsmedelsekono-     ekonomiska undersökningar
miska institutet        inom jordbruks- och
                        livsmedelsområdet
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10. Statens räddnings-  undersöknngar av
verk                    olyckshändelser och
                        räddningsinsatser

11. Statens             undersökningar inom     sekretessen gäller
institutionsstyrelse    missbruks- och          endast uppgifter om
                        ungdomsvården under     enskildas personliga
                        uppföljning efter       förhållanden
                        avslutad vård

12. Statskontoret       undersökning om         sekretessen gäller
                        medborgarnas syn på     endast uppgifter om
                        den offentliga          enskildas personliga
                        förvaltningen           förhållanden

                        undersökning av         sekretessen gäller
                        effekterna av           endast uppgifter om
                        förnyelsen av den       enskildas personliga
                        arbetslivsinriktade     förhållanden
                        rehabiliteringen

                        uppdrag att utvärdera   sekretessen gäller
                        informationsutbyte      endast uppgifter om
                        mellan myndigheter      enskildas personliga
                                                förhållanden

                        undersökning av         sekretessen gäller
                        folkhögskolesatsningar  endast uppgifter om
                        för arbetslösa          enskildas personliga
                        inskrivna i             förhållanden
                        aktivitetsgarantin
                        och för arbetslösa
                        ungdomar

                        undersökning av         sekretessen gäller
                        finansiell samordning   endast uppgifter om
                        inom                    enskildas personliga
                        rehabiliteringsområdet  förhållanden

                        undersökning av         sekretessen gäller
                        insatser för            endast uppgifter om
                        funktionshindrade inom  enskildas personliga
                        arbetsmarknadspolitiken förhållanden

                        undersökning av         sekretessen gäller
                        försöksverksamhet med   endast uppgifter om
                        avidentifierade         enskildas personliga
                        ansökningshandlingar    förhållanden
                        och en studie om
                        rekrytering med
                        mångfaldsperspektiv

13. Regeringskansliet   undersökningar i        sekretessen gäller
                        Justitiedepartementet   endast uppgifter om
                        dels om utvisning på    enskildas personliga
                        grund av brott (Ju      förhållanden
                        2001:J), dels om
                        påföljdsval och
                        straffmätning vid
                        vållande till annans
                        död, grovt brott, och
                        vållande till
                        kroppsskada eller
                        sjukdom, grovt brott

                        undersökningar om       sekretessen gäller
                        effekter av             endast uppgifter om
                        förändringar inom       enskildas personliga
                        skatte-, bidrags- och   eller ekonomiska
                        socialavgiftsområdet,   förhållanden
                        om inkomst- och
                        förmögenhetsfördelning
                        samt om
                        fördelningseffekter av
                        de offentliga
                        välfärdssystemen

                        undersökningar om       sekretessen gäller
                        utveckling, förändring  endast uppgifter om
                        samt effekter av        enskildas personliga
                        åtgärder inom områdena  eller ekonomiska
                        jakt och fiske, djur,   förhållanden
                        jord- och skogsbruk,
                        livsmedel, landsbygd,
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                        miljö och
                        naturresurser, energi,
                        kommunikationer,
                        näringsverksamhet,
                        arbetsmarknad samt
                        undervisning och
                        utbildning

14. Statens             undersökningar och      sekretessen gäller endast
strålskyddsinstitut     studier i beredskaps-   uppgifter om enskildas
                        och miljömålsarbetet    personliga förhållanden

15. Socialstyrelsen     undersökningar om
                        hälso- och sjukvårdens
                        behov av läkare,
                        sjuksköterskor,
                        barnmorskor och
                        röntgensjuksköterskor
                        samt tandvårdens behov
                        av tandläkare och
                        tandhygienister på
                        kort och lång sikt

16. Rådet för           undersökningar av
forsknings- och         ansökningar om och
utvecklingssamarbete    deltagande i
inom EU                 EU-programmen för
                        forskning och teknisk
                        utveckling

17. Statens
folkhälsoinstitut       undersökningar om
                        folkhälsan och dess
                        bestämningsfaktorer

18. Konsumentverket     undersökningar av       sekretessen gäller
                        produktrelaterade       endast uppgifter om
                        olycksfall              enskildas personliga
                                                förhållanden

19. Åklagarmyndigheten  undersökning            sekretessen gäller
                        rörande                 endast uppgifter om
                        straffmätning och       enskildas personliga
                        påföljdsval i mål       förhållanden
                        om misshandel,
                        grov misshandel,
                        olaga hot, grovt
                        olaga hot, rån
                        och grovt rån samt
                        grov fridskränkning
                        och grov
                        kvinnofridskränkning

20. Forum för levande
historia                enkätundersökning
                        bland lärare dels om
                        Förintelsen, dels om
                        hedersrelaterat våld
                        eller förtryck
                        sekretessen gäller
                        endast uppgifter om
                        enskildas personliga
                        förhållanden
Förordning (2007:696).

Föreskrifter med stöd av 11 kap. 5 § sekretesslagen

3 a § Sekretess motsvarande den som enligt 11 kap. 4 §
sekretesslagen (1980:100) gäller hos Justitiekanslern, gäller i
den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning
av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).
Förordning (1996:1089).

Föreskrifter med stöd av 12 kap. 6 § sekretesslagen

4 § Sekretess enligt 12 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100)
gäller hos
arrendenämnderna,
hyresnämnderna,
Statens va-nämnd.
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Föreskrifter med stöd av 15 kap. 1 § sekretesslagen

5 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår
nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap.
1 § första stycket sekretesslagen (1980:100).

Myndigheter                  Sekretessbelagda handlingar som inte
                                behöver registreras

arbetslöshetskassorna           handlingar i ärenden om
                                arbetslöshetsersättning

Arbetsmiljöverket               handlingar som skall ingå i
                                informationssystemet om
                                arbetsskador och statistiskt
                                primärmaterial

Fiskeriverket                   statistiskt primärmaterial och
                                handlingar som utgör underlag för
                                tillsyn av fiskerinäringen

Försäkringskassan               handlingar i försäkringsärenden
                                och samlingsräkningar med bilagor
                                för tandvård, läkarvård eller annan
                                sjukvård samt statistiskt
                                primärmaterial

Försvarsmakten                  patientjournaler som rör
                                totalförsvarspliktiga och anställd
                                personal

Institutet för
tillväxtpolitiska studier       statistiskt primärmaterial

Kommerskollegium                ansökningar och andra handlingar i
                                licensärenden avseende
                                import och export av varor

kommunala myndigheter och       handlingar i ärenden om
trafikhuvudmän                  färdtjänst och riksfärdtjänst

Kriminalvården                  handlingar som utgör underlag till
                                det centrala kriminalvårdsregistret
                                och handlingar som hör till journaler
                                som upprättats för enskilda i
                                kriminalvårdsverksamhet samt
                                transportbeställningar

Kustbevakningen                 anmälningar från sjöfarten om
                                fartygs ankomst till svenska
                                orter

landstingskommunala             bevis om högkostnadsskydd
myndigheter och kommunala       för patientavgifter i öppen
myndigheter i kommuner          hälso- och sjukvård
som inte ingår i ett
landsting

Läkemedelsverket                statistiskt primärmaterial

länsarbetsnämnderna             handlingar i ärenden rörande enskilda
                                arbetssökande

Migrationsverket                av verket rekvirerade personbevis,
                                utdrag ur belastningsregister och
                                misstankeregistret samt kontroll-
                                besked från Rikspolisstyrelsens
                                säkerhetsavdelning

Naturvårdsverket                provresultat som utgör underlag till
                                jägarexamensregistret och handlingar
                                som avser inbetalningar för jaktkort

polismyndigheterna              anteckningar om det löpande
                                polisarbetet, sådana protokoll enligt
                                27 och 28 §§ polislagen (1984:387)
                                eller enligt lagen (1976:511) om
                                omhändertagande av berusade personer
                                m.m. som avser avvisanden,
                                avlägsnanden, omhändertaganden,
                                gripanden eller fängselanvändning och
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                                som inte registreras i särskilda
                                ärenden samt underrättelser från
                                kriminalvården om permissioner

Premiepensionsmyndigheten       handlingar i försäkringsärenden
                                enligt lagen (1998:674) om inkomst-
                                grundad ålderspension

Riksbanken                      statistiskt primärmaterial

Rikspolisstyrelsen              handlingar som utgör underlag för belast-
                                ningsregistret, misstankeregistret, krimi-
                                nalunderrättelseregister, DNA-register,
                                fingeravtrycksregister, signalements-
                                register och andra register angående
                                brott, handlingar som utgör underlag
                                för sådan särskild undersökning som
                                avses i 14-16 §§ polisdatalagen (1998:622),
                                framställningar om fingeravtrycks-
                                undersökning samt statistiskt primärma-
                                terial

sjukhus och andra               patientjournaler, läkarvårdskvitton
inrättningar för vård           samt samlingsräkningar
av patienter                    eller motsvarande handlingar
                                som upprättas i samband med patientbesök

Skatteverket                    deklarationer, kontrolluppgifter och
                                andra handlingar som avser taxering
                                eller fastställande av skatt eller
                                avgift eller som rör anstånd med eller
                                krav på att lämna handlingar för dessa
                                ändamål eller handlingar som avser
                                beräkning, jämkning eller
                                återbetalning av skatt eller
                                handlingar som ingår i
                                informationssystemet om transporter av
                                sprit och cigaretter

Smittskyddsinstitutet           remisser avseende patientprov

socialnämnderna och de          handlingar som hör till enskildas
nämnder som svarar för          personakter
verksamhet enligt
lagen (1993:387) om
stöd och service till
vissa funktionshindrade

Socialstyrelsen                 statistiskt primärmaterial och anmälningar
                                till donationsregistret

Statens arbetsgivarverk         förslag till kollektivavtal

Statens institutionsstyrelse    handlingar som hör till personakter som
                                har upprättats för enskilda

Statens jordbruksverk           statistiskt primärmaterial

Statistiska centralbyrån        statistiskt primärmaterial

Totalförsvarets pliktverk       patientjournaler som rör totalförsvars-
                                pliktiga

Tullverket                      handlingar som angår klarering av varor
                                och transportmedel, handlingar som
                                innehåller bokningsuppgifter inhämtade från
                                transportföretag samt handlingar som ingår
                                i informationssystemet om transporter
                                av sprit och cigaretter

åklagarmyndigheterna            utdrag ur folkbokföringsdatabasen, utdrag
                                ur belastningsregistret, misstankeregistret
                                och andra register som förs med stöd av
                                polisdatalagen (1998:622), utdrag ur
                                vägtrafikregistret samt rekvisitioner av
                                sådana utdrag
Förordning (2007:496).

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § sekretesslagen

6 § Följande myndigheter skall i den utsträckning som framgår
nedan inte tillämpa föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycket

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1980:657 (12 av 36)2007-11-05 19:04:55



SFST

sekretesslagen (1980:100).

Myndigheter                  Register

allmänna domstolarna            diarier över ärenden om kvarhållande av
                                försändelser på befordringsanstalt och om
                                hemlig teleavlyssning, hemlig
                                teleövervakning och hemlig kameraövervakning

allmänna                        diarier över mål enligt
förvaltningsdomstolarna         smittskyddslagen (2004:168) och
                                enligt lagen (1972:119) om
                                fastställande av könstillhörighet
                                i vissa fall

beskickningar och konsulat      samtliga diarier
samt delegationer hos
mellanfolkliga
organisationer, dock
inte Sveriges ständiga
representation vid
Europeiska unionen (EU)

Försvarsmakten, Försvarets      diarier över underrättelser inom
materielverk, Försvarets        försvarets underrättelse-
radioanstalt och Total-         och säkerhetstjänst
försvarets forsknings-
institut

polismyndigheterna              diarier över ärenden om kvarhållande av
                                försändelse på befordringsanstalt och om
                                hemlig teleavlyssning, hemlig
                                teleövervakning och hemlig kameraövervakning

Regeringskansliet               diarium över krypterade meddelanden,
                                diarium över handlingar som rör
                                myndigheters krigsorganisation och
                                beredskapsförberedelser och diarier hos
                                Utrikesdepartementet över handlingar som
                                kommit in eller upprättats i andra än
                                administrativa och konsulära ärenden och
                                handelsärenden

Rikspolisstyrelsen              diarier över underrättelser inom den
                                särskilda polisverksamheten för hindrande
                                och uppdagande av brott mot
                                rikets säkerhet m. m.

Skatteverket                 diarium över ärenden om könsbyte

Socialstyrelsen                 diarium över ärenden som handläggs av
                                Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga,
                                sociala och medicinska frågor

Steriliseringsersättnings-      diarium över ärenden om ersättning
nämnden                         till steriliserade

Sveriges ständiga               samtliga diarier, utom diarium
representation vid              över EU-institutionernas
Europeiska unionen (EU)         officiella dokument och diarier
                                över handlingar som kommit in
                                eller upprättats i administrativa
                                ärenden och handelsärenden

Tullverket                      diarier över ärenden om
                                kvarhållande av försändelse på
                                befordringsanstalt och om hemlig
                                teleavlyssning, hemlig
                                teleövervakning och hemlig
                                kameraövervakning

åklagarmyndigheterna            diarier över ärenden om kvarhållande av
                                försändelse på befordringsanstalt och om
                                hemlig teleavlyssning, hemlig
                                teleövervakning och hemlig kameraövervakning
                                samt diarier över förundersökningar som rör
                                brott mot rikets säkerhet
Förordning (2006:1131).
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Utlämnande till enskilda av handlingar som är av synnerlig
betydelse för rikets säkerhet

7 § Frågan om utlämnande till en enskild av en allmän handling
som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte
annat följer av andra stycket, endast prövas av

1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller
uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § eller 5
kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) och som angår polisens
verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets
säkerhet,

2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller
uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 1 §
sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en
svensk myndighet,

3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller
andra uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 §
sekretesslagen än som avses i 1.

I de fall sådana handlingar som avses i första stycket förvaras
i Statsråds- beredningen, skall en begäran om utlämnande av en
sådan handling till en enskild prövas av statsministern.

Hinder möter inte mot att frågan hänskjuts till regeringens
prövning. Förordning (1994:23).

Bilaga

Verksamheten består i           Särskilda begränsningar i sekretessen

1. utredning, planering,
tillståndsgivning, pris-
reglering, tillsyn och
stödverksamhet hos
regeringen i frågor som rör
näringslivet

2. utredning och planering
hos kommitté eller särskild
utredare som har tillkallats
med stöd av regeringens
bemyndigande i
frågor som rör näringslivet

3. stöd som handhas av          sekretessen gäller inte beslut i ärenden
Arbetsmarknadsverket och
planering hos verket i
frågor som rör byggnads-
verksamhet

4. utredning och tillsyn
med avseende på samkörning
mellan kraftverk samt
behovet, tillgången eller
distributionen av
kraft inom riket

5. prisreglering på
jordbrukets och fiskets
områden

6. bidrag till utvecklings-     sekretessen gäller inte beslut i ärenden
arbete som Statens jordbruks-
verk tar befattning med

7. utredning, planering,
tillståndsgivning och
tillsyn som handhas av
Kommerskollegium

8. stöd som handhas av
Export- kreditnämnden

9. utredning, planering,        sekretessen enligt 2 § första
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tillståndsgivning, tillsyn      stycket 1 gäller inte vid
och stödverksamhet hos          Elsäkerhetsverkets tillsyn
Verket för                      över produktsäkerheten hos
näringslivsutveckling,          varor som är avsedda för
Verket för innovationssystem,   konsumenter eller kan antas
Institutet för                  komma att användas av
tillväxtpolitiska studier,      konsumenter, om intresset av
Sveriges geologiska             allmän kännedom om förhållande
undersökning, Rymdstyrelsen,    som rör risk för skada på
Statens kärnkraftinspektion,    person har sådan vikt att
Programrådet för forskning      uppgiften bör lämnas ut
för ett avfallssnålt
samhälle, Affärsverket
svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket, Statens
energimyndighet, Styrgruppen
för Food from Sweden och
Myndigheten för utländska
investeringar i Sverige

10. utredning, planering och    sekretessen enligt 2 § första
tillsyn med avseende på         stycket 1 gäller inte för
ägarfrågor och ägarspridning    uppgifter i tillsynsverksamheten,
samt sådan verksamhet som       om intresset av allmän
bedrivs av bolag                kännedom om förhållande som
där staten direkt eller         rör människors hälsa, miljön eller
genom förmedling av annat       redligheten i handeln eller
bolag äger aktier               ett liknande allmänintresse har
                                sådan vikt att de bör lämnas ut

11. utredning och planering
med avseende på lokaliserings-
politiska frågor inom ramen
för den av riksdagen
godkända ordningen för
lokaliseringssamråd enligt
överenskommelser mellan
regeringen och organisa-
tioner som företräder
näringslivet

12. utredning, tillstånds-      sekretessen enligt 2 § första
givning och tillsyn enligt      stycket 1 gäller inte för
lagen (1992:1119) om            uppgifter i tillsynsverksamheten,
teknisk kontroll eller          om intresset av allmän
enligt motsvarande äldre        kännedom om förhållande som rör
bestämmelser                    människors hälsa, miljön eller
                                redligheten i handeln eller
                                ett liknande allmänintresse har
                                sådan vikt att de bör lämnas ut

13. utredning, planering,
tillsyn och stöd som
handhas av
Krisberedskapsmyndigheten

14. har upphävts genom förordning (2000:1134).

15. utredning i frågor om
energibesparande åtgärder
inom transportsektorn eller
om upphandling av olönsam
interregional trafik på
järnväg

16. utredning, planering        sekretessen enligt 2 § första
och tillsyn som handhas av      stycket 1 gäller inte för
Konsumentverket eller           uppgifter i tillsynsverksamheten,
Konsumentombudsmannen           om intresset av allmän
                                kännedom om förhållande som rör
                                människors hälsa, miljön eller
                                redligheten i handeln eller ett
                                liknande allmänintresse har
                                sådan vikt att de bör lämnas ut

18. prisreglering och
utredning hos
Läkemedelsförmånsnämnden
enligt lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1980:657 (15 av 36)2007-11-05 19:04:55



SFST

20. tillsyn som utövas av            sekretessen enligt 2 §
Vägverket                               första stycket 1 gäller
                                        inte vid Vägverkets tillsyn
                                        över produktsäkerheten hos
                                        varor som är avsedda för
                                        konsumenter eller kan antas
                                        komma att användas av
                                        konsumenter, om intresset
                                        av allmän kännedom om
                                        förhållande som rör risk
                                        för skada på person har
                                        sådan vikt att uppgiften
                                        bör lämnas ut

22. tillståndsgivning och       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt virkesmätnings-
lagen (1966:209) och skogs-
vårdslagen (1979:429)

23. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1992:1300) om
krigsmateriel, kungörelsen
(1961:567) med närmare
bestämmelser om befordran
av krigsmateriel med
luftfartyg och utredning,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla
användningsområden och
av tekniskt bistånd samt
utredning som handhas av
Försvarets radioanstalt
till stöd för
tillståndsgivning hos
Inspektionen för
strategiska produkter
enligt samma lag, eller
enligt motsvarande
äldre bestämmelser

24. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1939:174) om
tillverkning, införsel
och försäljning av
gasskyddsmateriel

25. tillståndsgivning och       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lotterilagen
(1994:1000) och kasinolagen
(1999:355) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser samt utredning
och planering som handhas
av Lotteriinspektionen

26. tillståndsgivning och       sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt förordningen     i ärenden
(1956:413) om klassificering
av kött, lagen (2006:805) om    sekretessen enligt 2 § första
foder och animaliska            stycket 1 gäller inte för
biprodukter, förordningen       uppgifter i tillsynsverksamheten,
(2006:814) om foder och         om intresset av allmän kännedom
animaliska biprodukter, de      om förhållande som rör människors
föreskrifter som meddelats      hälsa, miljön eller redligheten i
med stöd av förordningarna      handeln eller ett liknande
och de EG-bestämmelser som      allmänintresse har sådan vikt att
kompletteras av lagen samt      de bör lämnas ut
förordningen (1997:969) om
import- och exportreglering,
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

27. tillståndsgivning för       sekretessen gäller endast enligt 2 §
nya verksamheter med            första stycket 1
påverkan på miljön
enligt 17 kap.
miljöbalken

28. utredning, planering,       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillståndsgivning, tillsyn      med undantag för beslut i ärenden
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och stöd inom jorbrukets,       om exportbidrag, produktionsbidrag
rennäringens och fiskets        och stöd till marknadsföring
områden som handhas av
Statens jordbruksverk,
Fiskeriverket, Kust-
bevakningen och läns-
styrelsen

29. tillståndsgivning och       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1984:3) om kärnteknisk
verksamhet och förordningen
(1984:14) om
kärnteknisk verksamhet
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

30. tillståndsgivning och       sekretessen gäller inte beslut
tillsyn som handhas av          i ärenden
Luftfartsstyrelsen

31. utredning, planering,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt
lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja
och kol och
lagen (1985:635) om
beredskapslagring av
naturgas eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

32. tillståndsgivning och       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt strålskydds-
lagen (1988:220) eller          sekretessen enligt 2 § första stycket
enligt motsvarande äldre        1 gäller inte för uppgifter i
bestämmelser                    tillsynsverksamheten, om intresset
                                av allmän kännedom om förhållande
                                som rör människors hälsa, miljön eller
                                redligheten i handeln eller ett
                                liknande allmänintresse har
                                sådan vikt att de bör lämnas ut

33. tillståndsgivning och       sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt                  i ärenden
livsmedelslagen (2006:804),
livsmedelsförordningen          sekretessen enligt 2 § första
(2006:813), förordningen        stycket 1 gäller inte för
(2006:812) om offentlig         uppgifter i tillsynsverksamheten,
kontroll av livsmedel som       om intresset av allmän kännedom
importeras från ett tredje      om förhållande som rör
land, kungörelsen (1974:271)    människors hälsa, miljön eller
om kontroll vid utförsel av     redligheten i handeln eller
livsmedel eller enligt          ett liknande allmänintresse har
motsvarande äldre               sådan vikt att de bör lämnas ut
bestämmelser, de
föreskrifter som meddelats
med stöd av förordningarna
och kungörelsen och de
EG-bestämmelser som
kompletteras av
livsmedelslagen samt
tillståndsgivning och
kontroll enligt rådets
förordning (EEG) nr 2377/90
av den 26 juni 1990 om
inrättandet av ett
gemenskapsförfarande för att
fastställa gränsvärden för
högsta tilllåtna restmängder
av veterinärmedicinska
läkemedel i livsmedel med
animaliskt ursprung

34. tillsyn över hälso-         sekretessen enligt 2 § första stycket
skyddet enligt miljöbalken      1 gäller inte om intresset av allmän
och förordningen                kännedom om förhållande som rör
(1998:900) om tillsyn           människors hälsa, miljön eller
enligt miljöbalken              redligheten i handeln eller ett
                                liknande allmänintresse har sådan
                                vikt att de bör lämnas ut

35. utredning,                  sekretessen gäller inte beslut
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tillståndsgivning och           i ärenden
tillsyn enligt
lagstiftningen om djurskydd,
epizooti, zoonoser, kontroll
av husdjur, provtagning på
djur, införsel och utförsel
av levande djur, behörighet
att utöva veterinäryrket
och EG-bestämmelser som
kompletteras av
lagstiftningen samt enligt
förordningen (1994:1313) om
avgifter vid veterinär
yrkesutövning eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser och
förordningen (1971:810) med
allmän veterinärinstruktion

36. uppföljnings- och
stödverksamhet hos
länsstyrelserna,
Socialstyrelsen och
Krisberedskapsmyndigheten i
frågor som rör förberedelser
enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings
åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

37. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1961:181) om försäljning
av teknisk sprit m.m.

39. utredning, tillståndsgivning     sekretessen enligt 2 §
och tillsyn enligt läkemedelslagen      första stycket 1 gäller
(1992:859) eller enligt motsvarande     inte vid tillsyn över
äldre bestämmelser, tillsyn enligt      produktsäkerheten hos
lagen (1993:584) om medicintekniska     varor som är avsedda
produkter eller enligt motsvarande      för konsumenter eller
äldre bestämmelser, tillståndsgivning   kan antas komma att
och tillsyn enligt lagen (1996:1152)    användas av konsumenter,
om handel med läkemedel m.m. och        om intresset av allmän
lagen (2006:496) om blodsäkerhet,       kännedom om förhållande
tillsyn enligt rådets förordning (EG)   som rör risk för skada
nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om       på person har sådan
förhindrande av att handeln med         vikt att uppgiften bör
vissa viktiga mediciner avleds till     lämnas ut
Europeiska unionen, tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 726/2004 av den
31 mars 2004 om inrättande av
gemenskapsförfaranden för godkännande
av och tillsyn över humanläkemedel
och veterinärmedicinska läkemedel
samt om inrättande av en europeisk
läkemedelsmyndighet eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser,
tillsyn enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 816/2006 av
den 17 maj 2006 om tvångslicensiering
av patent för tillverkning av
läkemedelsprodukter för export till
länder med folkhälsoproblem samt
tillsyn enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1901/2006
av den 12 december 2006 om läkemedel
för pediatrisk användning och om
ändring av förordning (EEG) nr
1768/92, direktiv 2001/20/EG,
direktiv 2001/83/EG och förordning
(EG) nr 726/20048

40. tillståndsgivning och               sekretessen gäller inte
tillsyn enligt lagen                    beslut i ärenden
(1992:860) om kontroll
av narkotika,
Europaparlamentets och
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rådets förordning (EG)
nr 273/2004 av den 11
februari 2004 om
narkotikaprekursorer,
Rådets förordning (EG)
nr 111/2005 av den 22
december 2004 om regler
för övervakning av
handeln med
narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen
och tredjeländer,
eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser, samt
tillståndsgivning
och tillsyn enligt
lagen (1999:42) om
förbud mot vissa
hälsofarliga varor

41. tillståndsgivning för       sekretessen gäller inte
marinvetenskaplig forskning     beslut i ärenden
 enligt 7 kap. 23 §
miljöbalken

42. tillsyn enligt
fartygssäkerhetslagen
(2003:364) och
fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438)

43. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1966:314) om kontinental-
sockeln

44. tillsyn enligt              sekretessen gäller inte beslut i ärenden
förordningen (1977:945)
om trädgårdsväxters
sundhet, sortäkthet och
kvalitet

45. utredning som handhas       sekretessen gäller inte beslut i stöd-
av Skogsstyrelsen i fråga om    ärenden
produktionsförhållande hos
svenska sågverk och
producenter av skogs-
odlingsmaterial samt
stöd inom skogsbrukets
område som handhas av
Skogsstyrelsen

46. tillståndsgivning för       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
miljöfarlig verksamhet enligt
9 kap. 6 § miljöbalken och för  sekretessen enligt 2 § första stycket 1
hantering av farligt avfall     gäller inte för uppgifter i tillsyns-
enligt avfallsförordningen      verksamheten, om intresset av allmän
(2001:1063) eller motsvarande   kännedom om förhållande som rör
äldre bestämmelser samt         människors hälsa, miljön eller redlig-
tillsyn över miljöfarlig        heten i handeln eller ett liknande
verksamhet och hantering av     allmänintresse har sådan vikt att de bör
farligt avfall enligt miljö-    lämnas ut
balken och förordningen
(1998:900) om  tillsyn enligt
miljöbalken

47. tillsyn enligt
förordningen (1991:93)
om införande av OECD:s
principer om god laboratoriesed

48. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon

49. tillsyn enligt
lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar

50. tillsyn över sådan          sekretessen enligt 2 § första stycket
dumpning och förbränning        1 gäller inte om intresset av allmän
av avfall som anges i           kännedom om förhållande som rör
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15 kap. 31 § miljöbalken        människors hälsa, miljön eller
                                redligheten i handeln eller ett
                                liknande allmänintresse har sådan
                                vikt att de bör lämnas ut

51. tillståndsgivning och       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1971:1204) om
byggnadstillstånd m.m.

52. utredning, tillstånds-   sekretessen gäller inte beslut i ärenden
givning och tillsyn i fråga
om kemiska produkter och        sekretessen enligt 2 § första stycket
biotekniska organismer          1 gäller inte för uppgifter i
enligt miljöbalken,             tillsynsverksamheten, om intresset
tillsyn i fråga om kemiska      av allmän kännedom om förhållande
produkter och biotekniska       som rör människors hälsa, miljön eller
organismer enligt               redligheten i handeln eller ett
förordningen (1998:900)         liknande allmänintresse har
om tillsyn enligt               sådan vikt att de bör lämnas ut
miljöbalken samt utredning
och tillståndsgivning enligt
andra till miljöbalken
anslutande förordningar om
kemiska produkter och
biotekniska organismer

53. stöd enligt förordningen    sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1985:855) om statligt stöd
till vissa tjänsteresor och
förordningen (1985:856) om
statligt stöd till viss
datakommunikation eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

54. tillståndsgivning och
tillsyn enligt tullagen
(2000:1281) eller motsvarande
äldre bestämmelser samt
utredning vid inrättande eller
indragning av tullkontor och
vid fastställande av
förrättnings- eller
farledsvaruavgift

55. stöd enligt förordningen    sekretessen gäller inte beslut
(2000:281) om regionalt         i ärenden
transportbidrag eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
samt stöd till linjesjö-
farten på Gotland

56. tillståndsgivning och
tillsyn enligt förordningen
(2006:311) om transport av
farligt gods eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

57. tillsyn enligt förordningen
(1975:49) om gemensam
kontrollstämpel m.m. för
arbeten av guld, silver och
platina

58. tillståndsgivning och       sekretess för ingivna undersöknings-
tillsyn enligt minerallagen     resultat enligt 14 kap. 3 §
(1991:45), lagen (1985:620)     minerallagen skall gälla i högst fyra år
om vissa torvfyndigheter och
lagen (1978:160) om vissa
rörledningar eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

59. stöd enligt förordningen    sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1993:555) om statligt stöd
till skogsbruket eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

60. stöd enligt förordningen    sekretessen gäller endast enligt 2 §
(1991:978) om statsbidrag till  första stycket 1
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produktion av vissa läromedel
eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser

61. utredning som handhas
av Naturvårdsverket i samband
med ansökan om medel ur
EG:s LIFE-fond

62. tillståndsgivning och               sekretessen enligt 2 §
tillsyn med stöd av lagen               första stycket 1 gäller
(1988:868) om brandfarliga              inte vid tillsyn över
och explosiva varor eller               produktsäkerheten hos
motsvarande äldre                       varor som är avsedda för
bestämmelser                            konsumenter eller kan
                                        antas komma att användas
                                        av konsumenter, om
                                        intresset av allmän
                                        kännedom om förhållande
                                        som rör risk för skada på
                                        person har sådan vikt att
                                        uppgiften bör lämnas ut

63. tillståndsgivning och       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt bilskrotnings-
lagen (1975:343), lagen         sekretessen enligt 2 § första stycket 1
(2001:1080) om motorfordons     gäller inte för uppgifter i tillsyns-
avgasrening och motorbränslen   verksamheten, om intresset av allmän
samt förordningen (2001:1085)   kännedom om förhållande som rör
om motorfordons avgasrening     människors hälsa, miljön eller redlig-
eller motsvarande äldre         heten i handeln eller ett liknande
bestämmelser                    allmänintresse har sådan vikt att de bör
                                lämnas ut

64. stöd enligt förordningen    sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1998:653) om statligt stöd
till energiteknik,
förordningen (1998:654) om
energiteknikbidrag och
förordningen (2003:564) om
bidrag till åtgärder för en
effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

65. utredning och               sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1996:786) om tillsyn
över hälso- och sjukvården

                                sekretessen gäller inte för uppgifter
                                som avses i 26 § första
                                stycket lagen (1996:786) om tillsyn över
                                hälso- och sjukvården

66. utredning, tillstånds-      sekretessen gäller inte beslut i ärenden
givning och tillsyn enligt
utsädeslagstiftningen och
växtskyddslagstiftningen

67. tillsyn enligt lagen
(1975:1083) om uppgifts-
skyldighet rörande
mottagande av olja eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

68. tillsyn enligt              sekretessen gäller inte för uppgifter
tobakslagen (1993:581)          som ingår i information som skall
eller enligt motsvarande        spridas till konsumenter enligt
äldre bestämmelser              3 § tobaksförordningen (2001:312)

69. tillståndsgivning
enligt 3 kap. 11 §,
andra stycket, 5 kap.
9 1 andra stycket eller
7 kap. 17 § årsredovisningslagen
(1995:1554) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

70. utredning, planering
och tillsyn enligt lagen
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(1976:295) om skyldighet
för näringsidkare att
medverka vid lagring för
försörjningsberedskap

71. stöd enligt presstöds-      sekretessen gäller endast enligt 2 §
förordningen (1990:524),        första stycket 1
förordningen (1993:567)
om statligt stöd till
kulturtidskrifter eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

72. stöd genom garantier
vilket handhas av Riksgälds-
kontoret eller Statens
bostadskreditnämnd

73. stöd som handhas av         sekretessen gäller endast enligt
Vetenskapsrådet, Forsknings-    2 § första stycket 1
rådet för arbetsliv och
socialvetenskap samt
Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande

74. stöd enligt lagen           sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid
energiproduktion och därtill
anslutande förordning

75. stöd enligt förordningen    sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(2001:770) om sjöfartsstöd
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

76. utredning enligt            sekretessen gäller inte beslut i ärenden
förordningen (1985:738)
om dumpnings- och
subventionsundersökningar

77. planering, tillstånds-
givning och tillsyn enligt
ransoneringslagen (1978:268)

78. planering och tillsyn
enligt förfogandelagen
(1978:262)

79. stöd enligt förordningen
(1981:665) om
exportkreditfinansiering med
statligt stöd, förordningen
(1981:666) om statligt stöd
för kredit vid försäljning
inom landet i vissa fall
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

80. utredning om ekonomiska
förhållanden i ärenden om
tillstånd till biluthyrning
enligt lagen (1998:492)
om biluthyrning eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

81. stöd enligt förordningen    sekretessen gäller endast enligt
(1993:449) om statligt          2 § första stycket 1
litteraturstöd eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

82. stöd enligt förordningen
(1978:507) om
industrigarantilån
m.m., förordningen (1998:996)
om sysselsättningsbidrag,
förordningen (2007:61) om
regionalt investeringsstöd,
förordningen (2000:282) om
småföretagsstöd, förordningen
(2000:283) om regionalt
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bidrag till
företagsutveckling samt
förordningen (2000:284) om
stöd till kommersiell service
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

83. utredning och tillsyn       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
enligt lagen (1992:1514)
om måttenheter, mätningar       sekretessen enligt 2 § första
och mätdon eller enligt         stycket 1 gäller inte för uppgifter
motsvarande äldre               i tillsynsverksamheten, om intresset
bestämmelser och enligt         av allmän kännedom om förhållande
lagen (1999:779) om             som rör människors hälsa, miljön
handel med                      eller redligheten i handeln eller
ädelmetallarbeten               ett liknande allmänintresse har
                                sådan vikt att de bör lämnas ut

84. utredning om ekonomiska
förhållanden i ärenden om
trafiktillstånd enligt
yrkestrafiklagen
(1998:490) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

85. tillsyn som utövas          sekretessen gäller inte beslut i ärenden
av Nämnden för offentlig
upphandling

86. stöd enligt förordningen    sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1998:222) om statligt stöd
till energiforskning

87. stöd i form av              sekretessen gäller inte beslut i ärenden
arbetsstipendier till
läromedelsförfattare

88. tillståndsgivning och       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1979:357) om
yrkesmässig försäljning
av dyrkverktyg

90. tillståndsgivning           sekretessen gäller inte beslut i ärenden
och tillsyn enligt
skogsvårdsförordningen
(1993:1096) avseende
införsel av skogsodlings-
material

91. utredning, tillståndsgivning
och tillsyn i fråga om genetiskt
modifierade organismer enligt
miljöbalken, förordningen
(2002:1086) om utsättning av
genetiskt modifierade organismer
i miljön och förordningen
(2000:271) om innesluten
användning av genetiskt
modifierade organismer samt
tillsyn i fråga om genetiskt
modifierade organismer enligt
förordningen (1998:900) om
tillsyn enligt miljöbalken

                                        sekretessen enligt 2 §
                                        första stycket 1 gäller
                                        inte om intresset av
                                        allmän kännedom om
                                        förhållande som rör
                                        människors och djurs
                                        hälsa, miljön eller ett
                                        liknande allmänintresse
                                        har sådan vikt att
                                        uppgifterna bör lämnas ut

                                        sekretessen gäller inte
                                        heller i övrigt beslut i
                                        ärenden eller i ärenden
                                        om tillstånd och anmälan
                                        för en allmän beskrivning
                                        av de genetiskt
                                        modifierade organismerna,
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                                        för uppgift om vem som
                                        bedriver den verksamhet
                                        som omfattas av ärendet
                                        och dennes adress, för
                                        uppgift om verksamhetens
                                        syfte och var
                                        verksamheten bedrivs, för
                                        uppgift om klassificering
                                        i riskkategori, för
                                        uppgift om skyddsåtgärder,
                                        för planer för övervakning
                                        av de genetiskt
                                        modifierade organismerna
                                        och för nödsituationer
                                        samt för sådan
                                        riskbedömning som avses i
                                        1 kap. 6 § förordningen
                                        (2002:1086) om utsättning
                                        av genetiskt modifierade
                                        organismer i miljön och
                                        7 § förordningen
                                        (2000:271) om innesluten
                                        användning av genetiskt
                                        modifierade organismer
                                        eller uppgifter som en
                                        ansvarig myndighet har
                                        erhållit i enlighet med
                                        artiklarna 4, 9 och 12
                                        i Europaparlamentets och
                                        rådets förordning (EG)
                                        nr 1946/2003 av den 15
                                        juli 2003 om
                                        gränsöverskridande
                                        förflyttning av genetiskt
                                        modifierade organismer
                                        och som omfattas av de
                                        begränsningar i
                                        sekretessen som följer
                                        av artikel 16 samma
                                        förordning

92. stöd enligt förordningen
(1996:880) om finansiering
genom stiftelsen Industri-
fonden eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

93. tillsyn enligt lagen
(1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

94. tillsyn enligt lagen
(1974:191) om bevaknings-
företag

95. beredskapsplanering för
livsmedelsförsörjning

96. utredning, planering och
stödverksamhet enligt lagen
(1992:1537) om finansiering av
framtida utgifter för använt
kärnbränsle m.m. eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

98. utredning, planering och    sekretessen gäller inte beslut i ärenden
stödverksamhet hos läns-
styrelserna i frågor som rör
näringslivet

99. tillståndsgivning och       sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn som rör handel med
skjutvapen enligt vapenlagen
(1996:67)

100. stöd enligt förordningen   sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1982:1228) om statligt bidrag
för investeringar som rör
distribution av fjärrvärme och
förordningen (1983:1109) om
statligt stöd för vissa
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energiprojekt eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

101. planering och tillsyn
som handhas av Försvarets
materielverk vid uppbyggnad
och kontroll av företags
säkerhetsskydd

102. tillsyn över               sekretessen gäller inte beslut i ärenden
vattenverksamhet enligt
miljöbalken och
förordningen (1998:900)
om tillsyn enligt
miljöbalken

103. stöd enligt förordningen   sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1983:1108) om statligt bidrag
till installationer för
uppvärmning m.m.

104. tillståndsgivning och   sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1983:1097) med
vissa bestämmelser om
larmanläggningar m.m.

105. utredning hos
Försvarets materielverk
för bedömning av
företag inför framtida
materielleveranser

106. tillståndsgivning och      sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1991:336) om
vissa dryckesförpackningar,
tillsyn över verksamhet
som avser import och
återvinning av dryckes-
förpackningar av aluminium
samt över handhavande av
statliga medel för
företagshälsovård
inom lantbruket

107. tillståndsgivning          sekretessen gäller inte beslut i ärenden
och tillsyn enligt
miljöbalken och
annan lagstiftning i
fråga om åtgärder som
rör djur och växter
som tillhör skyddade arter

108. stöd i form av             sekretessen gäller inte beslut i ärenden
projektbidrag enligt
förordningen (1976:528)
om bidrag till konstnärer
eller bidrag till projekt
på filmområdet enligt
förordningen (1989:500)
om vissa särskilda
insatser på kulturområdet

109. utredning,                 sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och           i ärenden
tillsyn som handhas av
Post- och telestyrelsen

110. utredning enligt lagen     sekretessen gäller inte i ärende
(1990:712) om undersökning      som avses i 8 kap. 16 §
av olyckor och förordningen     sekretesslagen
(1990:717) om undersökning
av olyckor eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser, särskild
utredning som har tillsatts
av regeringen för att
utreda en sådan olycka
som avses i 2 § nämnda lag
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samt tillsyn som handhas
av Statens haverikommission

111. tillståndsgivning och              sekretessen gäller inte
tillsyn  som handhas av                 beslut i ärenden
Järnvägsstyrelsen

112. tillsyn som utövas         sekretessen gäller inte beslut i ärenden
av Granskningsnämnden för
radio och TV samt utredning,
tillståndsgivning och
tillsyn som handhas av
Radio- och TV-verket

113. utredning och tillsyn
som handhas av Kammarkollegiet

114. utredning, tillstånds-     sekretessen gäller inte beslut i ärenden
givning och tillsyn som
handhas av Revisorsnämnden

115. tillståndsgivning och      sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn vid registrering av
fastighetsmäklare enligt
fastighetsmäklarlagen
(1995:400)

116. utredning och planering
som handhas av sjöräddnings-
centralen i Göteborg enligt
föreskrifter om informations-
skyldighet för vissa fartyg

117. utredning och                      sekretessen gäller inte beslut
stödverksamhet enligt                   i ärenden
förordningen (2007:14) om
förvaltning av EG:s
strukturfonder eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

118. utredning och tillsyn enligt       sekretessen gäller inte
lagen (1994:1708) om EG:s               beslut i ärenden
förordningar om strukturstöd och
om stöd till utveckling av              sekretessen enligt 2 §
landsbygden, lagen (1994:1710) om       första stycket 1 gäller
EG:s förordningar om                    inte om intresset av
jordbruksprodukter, förordningen        allmän kännedom om
(1999:1148) om EG:s förordningar        förhållande som rör
om jordbruksprodukter, lagen            människors och djurs
(1995:551) om EG:s förordning om        hälsa, miljön,
ekologiskt framställda produkter,       redligheten i handeln
förordningen (1995:702) om EG:s         eller ett liknande
förordning om ekologiskt                allmänintresse har
framställda produkter, lagen            sådan vikt att
(1995:1336) om skydd för                uppgifterna bör
beteckningar på jordbruksprodukter      lämnas ut
och livsmedel, m.m. och förordningen
(1995:1345) om skydd för
beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel, m.m.

119. utredning och tillsyn   sekretessen gäller inte beslut i ärenden
enlig lagen (1999:381)
om åtgärder för att
förebygga och begränsa
följderna av allvarliga
kemikalieolyckor

120. utredning som handhas
av Livsmedelsekonomiska
institutet

121. utredning,                 sekretessen enligt 2 § första
tillståndsgivning och tillsyn   stycket 1 gäller inte om
i fråga om växtskyddsmedel      intresset av allmän kännedom
och biocidprodukter enligt      om förhållande som rör
bestämmelserna om               människors och djurs hälsa,
bekämpningsmedel och tillsyn    miljön eller ett liknande
i miljöbalken, förordningen     allmänintresse har sådan vikt
(2006:1010) om växtskyddsmedel,
förordningen (2000:338) om      att uppgifterna bör lämnas ut
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biocidprodukter och             sekretessen gäller inte heller
förordningen (1998:900) om      i övrigt beslut i ärenden eller
tillsyn enligt miljöbalken      i ärenden om godkännande eller
                                registrering av växtskyddsmedel
                                eller biocidprodukter för en
                                allmän beskrivning av
                                produkterna och produkternas
                                namn, för uppgift om vem som
                                ansökt om godkännande eller
                                registrering och dennes adress,
                                för uppgift om vem som
                                tillverkat ett verksamt ämne,
                                för uppgift om namn på och
                                halten av ett verksamt ämne i
                                en produkt, för uppgifter om
                                benämning på sådana andra ämnen
                                i en produkt som betraktas som
                                farliga och därigenom påverkar
                                bedömningen av produkten, för
                                fysikaliska och kemiska
                                uppgifter om produkter och
                                deras verksamma ämnen, för
                                uppgifter om hur produkter
                                eller deras verksamma ämnen
                                kan göras oskadliga, för
                                sammanfattande uppgifter om
                                resultaten av försök som har
                                krävts för att fastställa ett
                                verksamt ämnes eller en
                                produkts effektivitet och dess
                                effekter på människor, djur
                                och miljö eller effekter i
                                fråga om resistens, för
                                uppgifter om åtgärder som bör
                                vidtas för att minska riskerna
                                i samband med användning och
                                annan hantering av produkter
                                samt för uppgifter om
                                analysmetoder beträffande en
                                produkts verksamma ämnen,
                                föroreningar eller
                                formuleringsämnen som har
                                toxikologisk eller miljömässig
                                betydelse eller beträffande
                                resthalter som är en följd av
                                godkänd användning och som har
                                toxikologisk eller miljömässig
                                betydelse

122. utredning och planering som        sekretessen gäller endast
handhas av Banverket i fråga            enligt 2 § första stycket 1
om tilldelning av
infrastrukturkapacitet enligt
järnvägslagen (2004:519)                sekretessen gäller inte
eller enligt motsvarande                beslut i ärenden
äldre bestämmelser

123. utredning och tillstånds-          sekretessen gäller inte beslut
givning enligt 12 kap. 8 §              i ärenden
första eller andra stycket aktie-
bolagslagen (1975:1385)

124. utredning och                      sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning enligt                i ärenden
7 kap. 4 § första stycket
bokföringslagen (1999:1078)
samt utredning i
anmälningsärende enligt
7 kap. 3 a § samma lag

125. tillsyn enligt 7 § lagen           sekretessen gäller inte beslut
(1994:847) om tekniska egen-            i ärenden
skapskrav på byggnadsverk, m.m.

126. utredning av behovet av
narkotikaklassificering enligt
narkotikastrafflagen (1968:64)
och klassificering av varor
enligt lagen (1999:42) om
förbud mot vissa hälsofarliga
varor
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127. utredning,
tillståndsgivning och tillsyn
i fråga om  typgodkännande
enligt fordonslagen (2002:574)

128. utredning, planering och
uppföljning hos Banverket
rörande trafik- och
transportutveckling samt
infrastruktur

129. utredning, planering och           sekretessen gäller inte
tillsyn som handhas av                  beslut i ärenden
Sjöfartsverket och som avser
den civila sjöfarten och
hamnskyddet

130. tillsyn enligt                     sekretessen enligt 2 §
produktsäkerhetslagen (2004:451)        första stycket 1 gäller
                                        inte, om intresset av
                                        allmän kännedom om
                                        förhållande som rör risk
                                        för skada på person har
                                        sådan vikt att uppgiften
                                        bör lämnas ut

131. tillsyn enligt lagen               sekretessen enligt 2 §
(1996:18) om vissa säkerhets-           första stycket 1 gäller
och miljökrav på fritidsbåtar           inte, om intresset av
                                        allmän kännedom om
                                        förhållande som rör risk
                                        för skada på person har
                                        sådan vikt att uppgiften
                                        bör lämnas ut

132. tillsyn enligt lagen               sekretessen enligt 2 §
(1998:1707) om åtgärder mot             första stycket 1 gäller
buller och avgaser från mobila          inte vid tillsyn över
maskiner                                produktsäkerheten hos
                                        varor som är avsedda för
                                        konsumenter eller kan
                                        antas komma att användas
                                        av konsumenter, om
                                        intresset av allmän
                                        kännedom om förhållande
                                        som rör risk för skada på
                                        person har sådan vikt att
                                        uppgiften bör lämnas ut

133. utredning, planering,              sekretessen gäller inte
tillståndsgivning och tillsyn           beslut i ärenden
enligt lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

134. utredning och planering
enligt förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap
eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser

135. utredning enligt förordningen      sekretessen enligt 2 §
(2005:209) om producentansvar för       första stycket 1 gäller
elektriska och elektroniska             inte om intresset av
produkter och tillsyn i fråga om        allmän kännedom om
producentansvar för elektriska och      förhållande som rör
elektroniska produkter enligt           människors hälsa, miljön
förordningen (1998: 900) om             eller redligheten i
tillsyn enligt miljöbalken              handeln eller ett
                                        liknande allmänintresse
                                        har sådan vikt att
                                        uppgifterna bör lämnas ut

136. tillståndsgivning och tillsyn
enligt EG-förordningar om ekonomiska
sanktioner och enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen
(1996:95) om vissa internationella
sanktioner samt utredning till stöd
för sådan tillståndsgivning och
tillsyn
Förordning (2007:496).
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Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Affärsverket svenska kraftnät                           9
Aktier                                                  10
Allvarliga kemikalieolyckor                             119
Arbetslivsforskning                                     9, 73

Arbetsmarknadsverket                                    3
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare              87
Avfall                                                  46, 50
Avgaser                                                 63

Banverket                                               122, 128
Bekämpningsmedel                                        121

Beredskapslagring                                       31
Beredskapsplanering                                     95, 134
Bevakningsföretag                                       94
Bilskrotningslagen                                      63
Biluthyrning

Biocidprodukter                                         121

Biotekniska organismer                                  80
                                                        52
Bolag, statligt                                         10
Brandfarliga varor                                      62
Byggnadstillstånd                                       51
Byggnadsverksamhet                                      3
Byggprodukter                                           125
Datakommunikation                                       53
Djur                                                    35, 107
Dryckesförpackningar                                    106
Dumpning                                                50
Dumpnings- och subventionsundersökningar                76
Dyrkverktyg                                             88

EG:s LIFE-fond                                          61
Ekologiskt framställda produkter                        118
Ekonomiska sanktioner                                   136
Elektriska och elektroniska produkter                   135
Elsäkerhetsverket                                       9
Energibesparande åtgärder
Energiforskning                                         15
                                                        86
Energiprojekt                                           100
Energiteknik
Energiteknikbidrag                                      64
                                                        64
Epizootilagstiftning                                    35
Europeisk läkemedelsmyndighet                           39
Explosiva varor                                         62
Exportkreditfinansiering                                79
Exportkreditnämnden                                     8
Exportreglering                                         26

Farledsavgift                                           54
Farligt avfall                                          46
Farligt gods                                            56
Fartyg                                                  42
Fastighetsmäklare                                       115
Film                                                    108
Fiskeriverket                                           28
Fjärrvärme                                              100
Foder                                                   26
Fordonslagen                                            127
Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap                                         73
Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande                           73
Fritidsbåtar                                            131
Fyr- och farledsvaruavgift                              54
Förbränning                                             50
Företagshälsovård inom lantbruket                       106
Företagsstöd, regionalpolitiskt                         82
Förfogandelagen                                         78
Förorening                                              93
Förrättningsavgift                                      54
Försvarets materielverk                                 101, 105
Försvarsuppfinningar                                    49
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Försäkringskassan                                       18
Försörjningsberedskap                                   70

Garanti                                                 72
Gasskyddsmateriel                                       24
Genetiskt modifierade organismer                        91
Granskningsnämnden för radio och TV                     112
Guld                                                    57

Hamnskydd                                               129
Humanläkemedel                                          39
Husdjur                                                 35
Hälso- och sjukvård                                     65
Hälsofarliga varor                                      40, 126
Hälsoskydd                                              34

Importreglering                                         26
Industrifonden                                          92
Industrigarantilån                                      82
Institutet för tillväxtpolitiska studier                9
Investeringar                                           9, 64, 100
Investeringar på energiområdet                          64
Investeringsstöd                                        82

Jordbruk                                                28, 118
Järnvägstrafik                                          15
Järnvägsstyrelsen                                       111
Kammarkollegiet                                         113
Kasino                                                  25
Kemikalier                                              119
Kemiska produkter                                       52
Kol                                                     31
Kommersiell service                                     82
Kommerskollegium                                        7
Kommitté                                                2

Konkurrensverket                                        17

Konstnärer                                              108
Konsumentombudsmannen                                   16
Konsumentverket                                         16
Kontinentalsockeln                                      43
Kraftverk                                               4
Kraftdistribution                                       4
Krigsmateriel                                           23
Krisberedskapsmyndigheten                               13, 36
Krisberedskap                                           36, 134
Kulturtidskrifter                                       71
Kustbevakningen                                         28
Kärnbränsle                                             96
Kärnteknisk verksamhet                                  29
Kött                                                    26

Laboratoriesed                                          47
Larmanläggningar                                        104
Litteraturstöd                                          81
Livsmedel                                               33, 118, 120
Livsmedelsekonomiska institutet                         120
Livsmedelsförordningen                                  33
Lokaliseringssamråd                                     11
Lotterier                                               25
Luftfartsstyrelsen                                      30
Läkemedel                                               18, 33, 39
Läkemedelsförmånsnämnden                                18
Läkemedelslagen                                         39
Länsstyrelserna                                         28, 36, 98
Läromedel                                               60

Marinvetenskaplig forskning                             41
Materielleveranser                                      105
Medicintekniska produkter                               39
Miljöavgift                                             74
Miljöbalken                                             27, 34, 41, 46, 50,
                                                        52, 91, 102, 107
Miljöfarlig verksamhet                                  46
Miljön                                                  27
Minerallagen                                            58
Mobila maskiner                                         132
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige       9
Måttenheter                                             83
Narkotikaklassificering                                 126
Narkotikakontrollagen                                   40
Narkotikaprekursorer                                    40
Naturgas                                                31
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Naturvårdsverket
Nämnden för offentlig upphandling                       61
                                                        85
Olja                                                    31, 67
Olyckor                                                 110

Platina                                                 57
Post- och telesstyrelsen                                109
Presstödsförordningen                                   71
Prisreglering, hos regeringen                           1
Prisreglering och utredning, hos
Läkemedelsförmånsnämnden                                18
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område        5
Producentansvar                                         135
Produkter med dubbla användningsområden                 23
Produktsäkerhetslagen                                   130
Programrådet för forskning för ett avfallssnålt
samhälle                                                9
Provtagning på djur                                     35

Radio- och TV-verket                                    112
Ransoneringslagen                                       77
Regeringen                                              1
Regional utvecklingspolitik                             82
Rennäringen                                             28
Revisorsnämnden                                         114
Riksgäldskontoret                                       72
Risk- och sårbarhetsanalys                              134
Rymdstyrelsen                                           9
Rådet för arbetslivsforskning                           14
Rörledningar                                            58

Salmonella                                              35
Silver                                                  57
Sjöfart                                                 42, 55, 75, 129
Sjöfartsverket                                          129
Sjöräddningscentralen i Göteborg                        116
Skatteverket                                            123, 124
Skjutvapen                                              99
Skogsbruket                                             59
Skogs- och jordbrukets forskningsråd                    73
Skogsodlingsmaterial                                    45, 90
Skogsstyrelsen                                          45
Skogsvård                                               22, 90
Småföretagsstöd                                         82
Statens bostadskreditnämnd                              72
Statens energimyndighet                                 9
Statens haverikommission                                110
Statens jordbruksverk                                   6, 28
Statens kärnkraftinspektion                             9
Statsbidrag                                             19
Strukturfonder                                          117
Strålskyddslagen                                        32
Styrgruppen för Food from Sweden                        9
Sveriges ekonomiska zon                                 48
Sysselsättningsbidrag                                   82
Sågverk                                                 45
Säkerhetsskydd                                          101
Särskild utredare                                       2

Teknikupphandling                                       64
Teknisk kontroll                                        12
Teknisk sprit                                           37
Tekniskt bistånd                                        23
Tjänsteresor                                            53
Tobakslagen                                             68
Torvfyndigheter                                         58
Trafiktillstånd                                         84
Transportbidrag                                         55
Trädgårdsväxter                                         44
Tullagen                                                54
Tullkontor                                              54
Tullförrättning                                         54
Täktverksamhet                                          41

Upphandling                                             85
Uppvärmning                                             103
Utsläpp av koldioxid                                    133
Utsäde                                                  66

Vapenlagen                                              99
Vattenverksamhet                                        102
Verket för innovationssystem                            9
Verket för näringslivsutveckling                        9
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Vetenskapsrådet                                         73

Veterinär                                               35
Veterninärmedicinska läkemedel                          33
Virkesmätning                                           22
Vägverket                                               20
Växter                                                  44, 66, 107

Yrkestrafiklagen                                        84

Årsredovisningslagen                                    69

Ädelmetallarbeten                                       83
Ägarfrågor                                              10
(Förordning 2007:736).

Övergångsbestämmelser

1986:563

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts
av Permissionsutredningen, Prostitutionsutredningen och 1983
års rösträttskommitté samt i fråga om verksamhet som har
bestått i stöd enligt förordningen (1981:576) om statligt stöd
till miljöskyddsteknik, m.m. eller motsvarande äldre
bestämmelser, stöd enligt kungörelsen (1974:472) om statsbidrag
till skogsvård i norra Sverige eller tillståndsgivning och stöd
enligt förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets
rationalisering m. m.

1986:1427

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått
i stöd enligt förordningen (1977:523) om statligt stöd till
tidningar på andra språk än svenska och förordningen (1977:607)
om stöd till organisationstidskrifter eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser.

1987:981

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn som har utövats av
Länsläkarorganisationen.

1988:384

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått
i stöd enligt förordningen (1978:443) om statligt stöd till
viss kollektiv persontrafik, förordningen (1978:446) om
statligt stöd till viss skärgårdstrafik och förordningen
(1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik.

1990:1126

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering och
stödverksamhet hos Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor och
Bergslagsdelegationen, tillståndsgivning och stöd enligt
kungörelsen (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel
av fisk, fiskrom och fiskkonserver eller stöd enligt
förordningen (1975:632) om lånegaranti för
arbetsmiljöförbättringar.

1991:1756

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § dagen efter
den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från
trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1
januari 1992. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
tillståndsgivning enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv
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av svenska företag m.m. och lagen (1989:990) om tillstånd till
överlåtelse av skepp eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser samt tillsyn enligt 2 § 2 förordningen (1988:859)
med instruktion för Statens lantbrukskemiska laboratorium eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser.

1992:792

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, prisreglering
och tillsyn som har utövats av Statens pris- och
konkurrensverk.

1992:1476

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om

1. verksamhet som har utövats av Trafiksäkerhetsverket avseende
bil-, körkorts- och felparkeringsregistret,
haveriundersökningar och tillsyn,

2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och
stödverksamhet som har utövats av Statens elektriska
inspektion, Delegationen för industriell utveckling inom
informationsteknologiområdet och Delegationen för
verkstadsteknisk utveckling.

1993:824

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering,
tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Nämnden för
statens gruvegendom, tillstånd och tillsyn enligt lagen
(1987:588) om träfiberråvara samt stöd enligt förordningen
(1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag,
förordningen (1980:461) om statlig värdegaranti för fartyg och
förordningen (1982:784) om statligt rederistöd.

1993:1431

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och
tillsyn enligt förordningen (1987:477) om förbud mot handel med
Sydafrika och enligt lagen (1985:98) om förbud mot
investeringar i Sydafrika samt i verksamhet som består i stöd
enligt förordningen (1982:580) om bidrag för prospektering av
vissa mineral.

1994:1030

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre
bestämmelser om registrering av handlingar skall fortfarande
gälla i fråga om handlingar hos EG-delegationen som
registrerats före ikraftträdandet.

1995:1461

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats
enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet
gäller 1 b § i sin äldre lydelse.

1996:71

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och
tillsyn enligt vapenlagen (1973:1176).
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1996:823

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt
förordningen (1993:215) om statligt stöd till banker och andra
kreditinstitut.

1998:180

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1998.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som
utövats av Närings- och teknikutvecklingsverket enligt
förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och
teknikutvecklingsverket.

1998:223

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt
förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning.

1998:785

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning enligt
lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden.

1998:1333

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Bilagan till förordningen gäller i sin äldre lydelse i fråga
om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. eller enligt motsvarande äldre bestämmelser,
tillsyn enligt hälsoskyddslagen (1982:1080) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser, utredning och tillstånd enligt
naturvårdslagen (1964:822), tillståndsgivning och tillsyn
enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1971:1154) om förbud
mot dumpning av avfall i vatten, utredning, tillståndsgivning
och tillsyn enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter och
lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska
bekämpningsmedel och till lagarna anslutande förordningar eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning,
tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1994:900) om
genetiskt modifierade organismer samt tillsyn enligt
vattenlagen (1983:291).

1999:909

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. I fråga om handlingar som inkommit till Rikspolisstyrelsen,
Statens invandrarverk och åklagarmyndigheterna före
ikraftträdandet samt handlingar som utgör underlag till
kriminal- och polisregister som förs med stöd av
övergångsbestämmelserna till lagen (1998:620) om
belastningsregister, gäller 5 § i sin äldre lydelse.

2000:384
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om utredning och
tillsyn enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter.

2000:621

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter hos
Finansinspektionen som erhållits enligt avtal med
Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Sedlabanki Islands i Island, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
och Finansinspektionen i Finland, avsiktsförklaring den 31 maj
1994 med tillägg den 3 november 1998.

2002:617

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering,
tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Överstyrelsen för
civil beredskap.

2002:711

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2002 i fråga
om punkt 68 i bilagan och i övrigt den 1 oktober 2002. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som utövats
av Riksförsäkringsverket.

2003:374

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003, utom i fråga
om punkt 42 i bilagan som träder i kraft den 21 juli 2003.

Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om

1. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och
stödverksamhet som har utövats av Delegationen för utländska
investeringar i Sverige,

2. tillsyn som har utövats av Riksrevisionsverket och som avser
hur statsbidrag används av enskilda mottagare, samt

3. Riksrevisionsverkets kartläggning av dels omfattningen av
fusk med förmåner och bidrag av social karaktär, dels
datorrelaterade brott och datormissbruk.

2003:569

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn enligt
fartygssäkerhetslagen (1988:49).

2003:876

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om

1. tillsyn över totalisatorvadhållning som har utövats av
Riksskatteverket,

2. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Statens
jordbruksverk,
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3. utredning i ärenden enligt lagstiftningen om tillämpning av
avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart,

4. tillsyn enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser,

5. uppgifter om ersättning och andra avtalsvillkor för
samtrafik i sådana avtal som har lämnats till Post- och
telestyrelsen enligt 34 § första stycket 5 telelagen
(1993:597).

2004:550

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning
och tillsyn avseende järnvägssäkerhet som har handhafts av
Banverket.

2004:1011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om

1. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna,

2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och
stödverksamhet som har utövats av Delegationen för
energiförsörjning i Sydsverige,

3. tillståndsgivning och tillsyn som har handhafts av
Luftfartsverket.

2006:169

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i
personaladministrativ verksamhet hos Utlänningsnämnden.

2006:624

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i
personaladministrativ verksamhet hos kronofogdemyndigheterna.
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  Ny sökning  Sökresultat  Föregående  Nästa Post 1 av 1 i SFST 
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versionen. 

           SFS nr: 1990:782

     Departement/
        myndighet: Kulturdepartementet

           Rubrik: Arkivlag (1990:782)

         Utfärdad: 1990-06-07

   Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:787

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa
andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.

Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ skall tillämpas också på
statliga och kommunala beslutande församlingar.

Bestämmelserna i 3-6 samt 9 och 10 §§ skall i tillämpliga delar
gälla också

1. sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras
med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna
handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, och

2. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring
av allmänna handlingar med stöd av lagen (1999:288) om
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
Lag (1999:305).

2 § Vad som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters
arkiv skall gälla även för arkiv hos sådana organ som avses i 1
kap. 8 § andra stycket första meningen sekretesslagen
(1980:100) till den del arkivet härrör från den verksamhet som
avses i bilagan till sekretesslagen. Lag (2004:787).

2 a § Vad som enligt denna lag gäller för kommunala myndigheters
arkiv skall gälla även för arkiv hos sådana juridiska personer som
avses i 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100). Lag (1993:1296).

Arkivbildningen och dess syften

3 § En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från
myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 §
tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand
för arkivering. Upptagningar för automatisk databehandling som är
tillgängliga för flera myndigheter, så att de där utgör allmänna
handlingar, skall dock bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter,
i första hand den myndighet som svarar för huvuddelen av upptagningen.
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Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de
tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

3. forskningens behov.

Arkivvården

4 § Varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv, om inte en
arkivmyndighet med stöd av 9 § har övertagit detta ansvar.

5 § Som grund för arkivvården skall myndigheterna

1. vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till
dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård, och

2. vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder som är
lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet.

6 § I arkivvården ingår att myndigheten skall

1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av
allmänna handlingar underlättas,

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag
av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är
organiserat, dels en systematisk arkivförteckning,

3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig
åtkomst,

4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara
arkivhandlingar, och

5. verkställa föreskriven gallring i arkivet.

Arkivmyndigheterna och deras uppgifter

7 § För tillsynen av att myndigheterna och sådana organ som
avses i 1 § tredje stycket fullgör sina skyldigheter enligt
3-6 §§ skall det finnas arkivmyndigheter såväl inom den statliga
som den kommunala förvaltningen.

Arkivmyndigheterna skall dock inte ha tillsyn över riksdagens
myndigheter, regeringen, myndigheter inom regeringens kansli
eller utrikesrepresentationen. Lag (1999:305).

8 § Regeringen bestämmer vilka arkivmyndigheter som skall
finnas för tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen
över att sådana organ som avses i 2 § fullgör sina skyldigheter
enligt 3-6 §§ skall skötas av de statliga arkivmyndigheterna.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och
landstingsstyrelsen i landstinget, om inte kommunfullmäktige
eller landstingsfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller
styrelse till arkivmyndighet.

Den kommunala arkivmyndigheten skall se till att sådana
juridiska personer som avses i 1 kap. 9 § sekretesslagen
(1980:100) fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ denna lag.
I de fall flera kommuner eller flera landsting bestämmer
tillsammans i ett sådant företag fullgörs uppgiften av
arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som
kommunerna eller landstingen kommer överens om.
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Lag (1999:305).

Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje
stycket 1 fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ skall skötas
av de statliga arkivmyndigheterna i de fall det enskilda
organet förvarar ett statligt arkiv och av de kommunala
arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett
kommunalt arkiv.

De statliga arkivmyndigheterna skall också sköta tillsynen över
att Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina
skyldigheter enligt 3-6 §§ avseende handlingar som förvaras med
stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar
till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar
för förvaring, m.m. Lag (1999:305).

9 § En arkivmyndighet har rätt att överta arkivmaterial från en
myndighet som står under dess tillsyn. Övertagande kan ske både
efter överenskommelse och på grund av ett ensidigt beslut från
arkivmyndigheten.

En arkivmyndighet övertar också arkivmaterial i sådana fall som
beskrivs i 11 och 14 §§.

När en arkivmyndighet har övertagit arkivmaterial från en annan
myndighet övergår hela ansvaret för det materialet till
arkivmyndigheten.

Gallring

10 § Allmänna handlingar får gallras.

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del
av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall
kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.

Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa
allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa
bestämmelser. Lag (1998:774).

Särskilt om statliga arkiv

11 § Om en statlig myndighet har upphört och dess verksamhet
inte har förts över till en annan statlig myndighet, skall
myndighetens arkiv överlämnas till en arkivmyndighet inom tre
månader, såvida inte regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer föreskriver något annat.

I lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till
andra organ än myndigheter för förvaring finns bestämmelser om
förvaring av statliga myndigheters arkiv hos enskilda organ i
vissa fall. Bestämmelser om förvaring av allmänna handlingar
finns också i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna
handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar för förvaring, m.m. Lag (1999:305).

12 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§ får en
statlig myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant
återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

1. lag eller föreskrift som meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer, eller

2. särskilt beslut av regeringen.
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Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som lån.

13 § Statliga arkivmyndigheter får ta emot arkivmaterial också från
enskilda.

Särskilt om kommunala arkiv

14 § Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet
inte har förts över till en annan kommunal myndighet, skall
myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre
månader såvida inte kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige har beslutat något annat.

I lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till
andra organ än myndigheter för förvaring finns bestämmelser om
förvaring av kommunala myndigheters arkiv hos enskilda organ i
vissa fall. Lag (1994:1386).

15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får
en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast
genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd
av

1. lag, eller

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.

Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som
lån. Lag (1993:1296).

16 § Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får meddela
föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning
något annat inte är särskilt föreskrivet. Lag (1993:1296).

Övergångsbestämmelser

1990:782

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Arkivbeskrivningar skall vara upprättade senast vid utgången av år
1995.

För kommunala myndigheter gäller vidare att arkivförteckningar skall
vara upprättade senast vid utgången av år 1995. Detsamma gäller statliga
myndigheter som har medgivits undantag från skyldigheten enligt äldre
bestämmelser att upprätta arkivförteckning.

3. Om det föreligger särskilda skäl får regeringen medge längre anstånd
med upprättande av arkivbeskrivning och arkivförteckning än som anges i
2 ovan, dock längst till utgången av år 2000.

4. har upphävts genom förordning (1998:774).

1993:1296

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. I fråga om sådana aktiebolag i vilka kommuner eller landsting
själva eller gemensamt innehar mindre än två tredjedelar av
aktierna eller mindre än två tredjedelar av de med aktierna
förenade rösterna och sådana ekonomiska föreningar i vilka det
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också finns andra medlemmar än kommuner eller landsting skall de
nya föreskrifterna i 2 a § dock träda i kraft den 1 januari 1998.

3. I fråga om sådana juridiska personer som avses i 2 a § skall
arkivbeskrivningar och arkivförteckningar vara upprättade senast
vid utgången av år 1998. För sådana juridiska personer som avses i
punkten 2 gäller dock att arkivbeskrivningar och arkivförteckningar
skall vara upprättade senast vid utgången av år 2001.

1998:774

Denna lag träder i kraft såvitt avser 10 § den 24 oktober
1998 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

2. Om datalagen (1973:289) även efter den 24 oktober 1998 skall
tillämpas på viss behandling av personuppgifter gäller dock
10 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D...&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1990:782 (5 av 5)2007-11-05 19:04:56



SFST

 

 

Databas: SFST 

  Ny sökning  Sökresultat  Föregående  Nästa Post 1 av 1 i SFST 
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versionen. 

           SFS nr: 1984:387

     Departement/
        myndighet: Justitiedepartementet PO

           Rubrik: Polislag (1984:387)

         Utfärdad: 1984-06-07

   Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:515

Allmänna bestämmelser

Polisverksamhetens ändamål

1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och
trygghet skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän
ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd
och annan hjälp.

Polisens uppgifter

2 § Till polisens uppgifter hör att

1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller
säkerheten,

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar
därav samt ingripa när sådana har inträffat,

3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt
åtal,

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant
bistånd lämpligen kan ges av polisen,

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda
bestämmelser.

2 a § Polisen får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete
beträffande vittnen och andra hotade personer. Regeringen får
meddela föreskrifter om sådant säkerhetsarbete. I sådana
föreskrifter får det anges att även andra myndigheter får
bedriva särskilt personsäkerhetsarbete. Lag (2006:515).

Samverkan med andra myndigheter och organisationer

3 § Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete
skall också äga rum med andra myndigheter och organisationer
vilkas verksamhet berör polisverksamheten. Särskilt åligger det
därvid polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom
socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som
bör föranleda någon åtgärd av dem.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att
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ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453).

Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete.
Lag (2003:413).

Polisorganen

4 § Varje län utgör ett polisdistrikt. I varje polisdistrikt
finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten
inom distriktet. Regeringen eller den myndighet som regeringen
utser bestämmer i vad mån en polismyndighet skall bedriva
verksamhet utanför sitt distrikt.

Polismännen är tjänstemän hos polismyndigheterna, i den mån
inte annat föreskrivs av regeringen. Regeringen bestämmer vad
som avses med polisman. Lag (1998:1555).

5 § För ledningen av polismyndigheten finns en polisstyrelse.
Polisstyrelsen består av polismyndighetens chef (polischefen)
och av det antal övriga ledamöter som regeringen bestämmer.

Polisstyrelsens ledamöter utom polischefen utses av regeringen.
För dessa ledamöter skall lika många suppleanter utses.

De ledamöter och suppleanter som utses skall vara svenska
medborgare, vara bosatta inom distriktet och ha rösträtt vid
val av kommunfullmäktige. De bör utses så att erfarenhet av
kommunal verksamhet blir företrädd bland dem. Vidare bör
beaktas att de olika delarna av polisdistriktet blir
representerade. Lag (1998:1555).

5 a § Polisstyrelsen får inrätta en eller flera polisnämnder
för att under styrelsen leda polismyndigheten inom den eller de
delar av polisdistriktet som styrelsen bestämmelser.

I en polisnämnd skall ingå antingen polischefen, den
ställföreträdande polischefen eller chefen för respektive
polisområde. Vidare skall det ingå det antal ledamöter, lägst
fem och högst tio, som polisstyrelsen bestämmer. Dessa
ledamöter utses av polisstyrelsen. För de ledamöter som utses
av polisstyrelsen skall lika många suppleanter utses.

I fråga om de ledamöter och suppleanter som utses av
polisstyrelsen tilllämpas 5 § tredje stycket första och andra
meningarna. Lag (2004:1356).

6 § Har upphävts genom lag (1998:1555).

7 § Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för
polisväsendet och har tillsyn över detta. Styrelsen skall verka för
planmässighet, samordning och rationalisering inom polisväsendet.

Regeringen kan uppdra åt rikspolisstyrelsen att leda polisverksamhet för
att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Regeringen kan
också uppdra åt rikspolisstyrelsen att i särskilda hänseenden leda annan
polisverksamhet. När rikspolisstyrelsen leder polisverksamhet skall vad
som i lag eller annan författning föreskrivs om polismyndighet i
tillämpliga delar gälla även rikspolisstyrelsen. Lag (1989:445).

Förflyttning

7 a § En arbetstagare som är anställd vid Rikspolisstyrelsen för
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arbete i polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot
rikets säkerhet får förflyttas till en annan statlig anställning enligt
de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. En arbetstagare
som är polisman får därvid endast förflyttas till en annan
anställning som polisman.

Förflyttning enligt första stycket till en anställning hos en
myndighet inom något annat verksamhetsområde får ske endast
om arbetsuppgifterna är likartade eller arbetstagaren med hänsyn
till sin utbildning är lämpad för anställningen.

I mål eller ärenden om förflyttning skall 36 § andra stycket, 37 och
39 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning tillämpas.
Lag (1994:1051).

Allmänna principer för polisingripanden

8 § En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under
iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa
på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och
övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i
den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet
skall uppnås.

Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och
rättigheter som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på
bestämmelserna i första stycket.

Rapporteringsskyldighet

9 § När en polisman får kännedom om ett brott som hör under
allmänt åtal, skall han lämna rapport om det till sin förman så
snart det kan ske.

En polisman får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn
till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och
det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan
påföljd än böter. Lag (1998:27).

Vissa befogenheter för polismännen

Användning av våld

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga
och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt,
använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om våld,

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd
berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars
möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant
frihetsberövande,

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller
en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för
omfattande skada i miljön,

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon
från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller
biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan
liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av
egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i
rättegångsbalken,

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller
annat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller
ett fordons last,

6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig
tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum
eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan
eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning
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enligt vad som är föreskrivet därom, eller

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den
allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det
är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld.

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person
brukas endast om polismannen eller den som han biträder möts av
motstånd.

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter
i 24 kap. brottsbalken. Lag (2002:577).

10 a § Vad som i 15 § första stycket lagen (1976:371) om
behandlingen av häktade och anhållna m.fl. föreskrivs i fråga
om rätten att belägga någon med fängsel skall gälla även då en
polisman omhändertar eller på annat sätt inskränker någons
rörelsefrihet. Lag (1998:27).

Tillfälliga omhändertaganden, avlägsnanden m.m.

11 § Har polismyndighet enligt en särskild föreskrift befogenhet att
besluta att någon skall omhändertas, får en polisman omhänderta denne i
avvaktan på polismyndighetens beslut, om polismannen finner

1. att föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande
föreligger och

2. att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa
eller någon annan fara.

12 § Anträffas någon, som kan antas vara under arton år, under
förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk
för hans hälsa eller utveckling, får han tas om hand av en polisman för
att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller
någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden. Lag (1991:140).

12 a § Om det finns skälig anledning anta att någon skall
omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall och socialnämndens beslut om sådant
omhändertagande inte kan avvaktas med hänsyn till att det finns
en överhängande och allvarlig risk för att den enskilde kommer
till skada, får den enskilde tas om hand av en polisman för att
genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sjukhus.

Bestämmelserna i första stycket innebär ingen inskränkning i
möjligheterna att omhänderta en person enligt lagen (1976:511)
om omhändertagande av berusade personer m.m. Lag (2005:469).

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller
utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är
nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller
avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en
sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna
avvärjas.

Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda
resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas.

13 a § Om någon försöker tränga in på ett område eller i ett
utrymme till vilket tillträde har förbjudits med stöd av denna
lag eller annan författning, får en polisman avvisa eller
avlägsna honom från området eller utrymmet, när det är
nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna
upprätthållas. Detsamma gäller den som vägrar lämna ett sådant
område eller utrymme, eller som inte följer en enligt denna lag
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meddelad anvisning att följa en viss väg. Lag (1998:27).

13 b § Har polismyndigheten med stöd av 2 kap. 22 eller 23 §
ordningslagen (1993:1617) beslutat ställa in eller upplösa en
allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, får en
polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, om det
behövs för att syftet med beslutet skall uppnås.
Lag (1998:27).

13 c § Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617),
genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör
en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen
avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de
befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen skall
kunna upprätthållas.

En sådan åtgärd får vidtas utan föregående beslut av
polismyndigheten endast om det är så brådskande att
polismyndighetens beslut inte kan avvaktas. Lag (1998:27).

14 § Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild
anledning anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av
lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för
identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller
det finns anledning anta att hans uppgift om denna är oriktig.

15 § Den som har omhändertagits enligt denna lag skall underrättas om
anledningen till omhändertagandet så snart som möjligt. Den polisman som
har verkställt omhändertagandet skall så skyndsamt som möjligt anmäla
åtgärden till sin förman. Har omhändertagandet ej redan upphört skall
förmannen omedelbart pröva om det skall bestå.

Innebär förmannens beslut att den som har omhändertagits enligt 11 §
skall hållas kvar eller har ingripandet gjorts med stöd av 12 §, skall
förmannen skyndsamt underrätta polismyndigheten om omhändertagandet och
skälet till detta.

Polismyndigheten skall snarast möjligt efter ett omhändertagande enligt
11 § meddela beslut enligt vad som är föreskrivet om detta.

16 § Den som har omhändertagits enligt 11 § eller enligt 13 § andra
stycket skall förhöras så snart som möjligt.

Har omhändertagandet skett enligt 13 § andra stycket skall den
omhändertagne friges snarast möjligt efter förhöret. Den som är under
arton år får dock hållas kvar för att genom polisens försorg skyndsamt
kunna överlämnas till sina föräldrar, annan vårdnadshavare, en
tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan lämplig vuxen person.
Ingen får hållas kvar längre än sex timmar. Bedöms den omhändertagne
vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida, skall polisen gå
honom till handa med råd och upplysningar samt, om det lämpligen kan
ske, samråda med annat samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose
sådant behov.

När någon har omhändertagits enligt 14 § skall åtgärder för att hans
identitet skall fastställas skyndsamt vidtas. Den omhändertagne skall
omedelbart friges så snart han har identifierats. Han får dock inte
hållas kvar under längre tid än sex timmar eller, om det är av synnerlig
vikt att han identifieras, tolv timmar. Lag (1991:140).

17 § Vid omhändertagande enligt denna lag skall tillses att
åtgärden inte orsakar den omhändertagne större olägenhet än som
är oundviklig med hänsyn till åtgärdens syfte eller väcker
onödig uppmärksamhet. Den som har omhändertagits får inte
underkastas annan inskränkning i sin frihet än som behövs med
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hänsyn till ändamålet med åtgärden, ordning eller säkerhet. Den
omhändertagne får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn
till ordning eller säkerhet. Den som är under femton år får
dock inte tas i förvar. Lag (1998:27).

18 § Skall någon gripas enligt 24 kap. rättegångsbalken, får han inte
omhändertas eller hållas kvar enligt 13 § andra stycket.

Angående omhändertagande av berusade personer finns bestämmelser i lagen
(1976:511) om omhändertagande av berusade personer m. m.

Kroppsvisitation m.m.

19 § En polisman som med laga stöd griper eller annars
omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till
ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är
nödvändig

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål
skall kunna tas om hand, eller

2. för att hans identitet skall kunna fastställas.

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det
behövs för att söka efter

1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas
vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till
omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras
förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller

2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott
som innefattar skada på egendom, om det finns särskild
anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant
föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan
antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 §
brottsbalken. Lag (2003:858).

Särskilda befogenheter till husrannsakan och liknande åtgärder

20 § För att söka efter en person som med laga stöd skall omhändertas
får en polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller
till annat hus, rum eller ställe som tillhör eller disponeras av honom.
Detsamma gäller i fråga om en lokal som är tillgänglig för allmänheten.
Finns det synnerliga skäl att anta att den eftersökte eljest uppehåller
sig hos annan, får polismannen bereda sig tillträde även dit. På
motsvarande sätt får en polisman bereda sig tillträde till en bostad
eller något annat ställe för att söka efter ett föremål som polisen med
stöd av lag eller annan författning skall omhänderta; vad som nyss har
sagts om den eftersökte gäller därvid föremålets ägare eller innehavare.

För att söka efter någon som har intagits i en kriminalvårdsanstalt
efter att ha dömts till fängelse i minst fyra år och som har avvikit får
en polisman undersöka transportmedel på viss plats, om den avvikne kan
antas utgöra en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för
rikets säkerhet och det finns särskild anledning att anta att den
avvikne kan komma att passera platsen. En polisman har samma befogenhet
för att söka efter någon som genomgår psykiatrisk tvångsvård eller som
överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som avvikit från en
sjukvårdsinrättning, om det med hänsyn till omständigheterna finns
särskilda skäl att anta att den avvikne utgör en allvarlig fara för
annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet.

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får endast om fara är i
dröjsmål vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten. Endast om
det finns särskilda skäl får åtgärden vidtas mellan kl. 21.00 och 6.00.

I fråga om husrannsakan för eftersökande av föremål som är underkastat
beslag och av den som skall gripas, anhållas eller häktas eller hämtas
till förhör eller inställelse vid domstol finns bestämmelser i
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rättegångsbalken. Lag (1991:665).

20 a § En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning
det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål
som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om
det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant
föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap.
3 § brottsbalken. Lag (2006:387).

21 § En polisman får också bereda sig tillträde till ett hus, rum eller
annat ställe, om det finns anledning anta att någon där har avlidit
eller är medvetslös eller annars oförmögen att tillkalla hjälp. En sådan
åtgärd får vidtas även när det är nödvändigt för efterspaning av någon
som är försvunnen, om denne kan antas behöva hjälp.

22 § En polisman får stoppa ett fordon eller annat
transportmedel

1. om det finns anledning att anta att någon som färdas i
fordonet har gjort sig skyldig till brott,

2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd
ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom
friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller
underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning,

3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i
fordonet eller

4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att
kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad
som är särskilt föreskrivet. Lag (2002:577).

Särskilda befogenheter i den skyddande och förebyggande
verksamheten

23 § Kan av särskilda skäl risk anses föreligga att något brott, som
innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande
förstörelse av egendom, kommer att förövas på en viss plats, får en
polisman i syfte att avvärja brottet eller bereda skydd mot detta

1. bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe för att
söka efter sprängmedel, vapen eller något annat farligt föremål,

2. avstänga, utrymma eller förbjuda tillträde till ett hus, rum eller
annat ställe, meddela förbud mot flyttande av visst föremål eller mot
trafik med visst kommunikationsmedel eller vidta någon annan sådan
åtgärd.

Föreligger allvarlig risk för brott som avses i första stycket, får en
polisman för att söka efter ett farligt föremål även kroppsvisitera
personer som uppehåller sig på platsen.

En åtgärd som avses i denna paragraf får endast om fara är i dröjsmål
vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten. Lag (1998:27).

23 a § Polismyndigheten meddelar förordnande att vara
arrestantvakt eller passkontrollant för den som inte är
anställd som sådan inom polisväsendet och inte heller är
polisman. Ett förordnande för en arrestantvakt får avse även
bevakningsuppdrag utanför förvaringslokalen. I förordnandet
skall verksamhetens art och omfattning anges. Förordnandet får
återkallas. Lag (1998:600).

24 § I samband med allvarliga störningar av den allmänna
ordningen eller säkerheten får polismyndigheten, om det är
nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna
upprätthållas, förbjuda tillträde till visst område eller
utrymme. Detsamma gäller om det finns risk för sådana
störningar.
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Under samma förutsättningar som anges i första stycket får
polismyndigheten anvisa deltagare i en folksamling att följa en
viss väg.

Om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan
avvaktas, får en polisman, i avvaktan på polismyndighetens
beslut, meddela sådana förbud och anvisningar som avses i
första och andra stycket. Lag (1998:27).

24 a § Kan det av särskilda skäl anses finnas risk för att
brott enligt 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott kommer att begås, får en polisman, i syfte att
förhindra brottet, tillfälligt omhänderta fordonsnycklar eller
annat som behövs för färden eller, om så krävs, fordonet.

Om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda och om det
är nödvändigt för att söka efter sådan egendom som anges där,
får en polisman kroppsvisitera den person som kan komma att
göra sig skyldig till brottet och genomsöka fordonet.
Lag (2004:1032).

24 b § En polisman som har beslutat om omhändertagande av
egendom med stöd av 24 a § skall skyndsamt anmäla det till sin
förman. Förmannen skall omedelbart pröva om omhändertagandet
skall bestå. Lag (2004:1032).

24 c § Ett omhändertagande skall upphöra så snart det inte
längre finns skäl för det och får inte vara längre än 24
timmar.

Omhändertagen egendom skall återlämnas till den från vilken
egendomen omhändertogs, om det inte finns särskilda skäl att
lämna den till någon annan. Lag (2004:1032).

24 d § Hämtas inte egendomen när ett omhändertagande har
upphört får polismyndigheten under de förutsättningar som anges
i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och
hittegods m.m. förstöra egendomen eller sälja den för statens
räkning.

Den från vilken egendomen omhändertogs skall snarast efter
omhändertagandet delges underrättelse om att egendomen kan
komma att förstöras eller säljas. Om det är känt att någon
annan också berörs av omhändertagandet, skall även denne delges
en sådan underrättelse. Lag (2004:1032).

Uppgifter från transportföretag

25 § Ett transportföretag som befordrar varor, passagerare
eller fordon till eller från Sverige skall på begäran av en
polismyndighet skyndsamt lämna de aktuella uppgifter om
ankommande och avgående transporter, som företaget har tillgång
till. Transportföretaget har endast skyldighet att lämna de
uppgifter om passagerare som avser namn, resrutt, bagage och
medpassagerare samt sättet för betalning och bokning.

Polismyndigheten får begära uppgifter enligt första stycket
endast om uppgifterna kan antas ha betydelse för den
brottsbekämpande verksamheten. Lag (1998:27).

26 § Transportföretag får lämna uppgifter enligt 25 § på så
sätt att de görs läsbara för polismyndigheten genom
terminalåtkomst.
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Polismyndigheten får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst
endast i den omfattning och under den tid som behövs för att
kontrollera aktuella transporter. Polismyndigheten får inte
ändra eller på annat sätt bearbeta eller lagra uppgifter som
hålls tillgängliga på detta sätt.

Uppgifter om enskilda personer som lämnats på annat sätt än
genom terminalåtkomst, skall omedelbart förstöras, om de visar
sig sakna betydelse för utredning av eller lagföring för brott.
Lag (1998:27).

Dokumentation

27 § Protokoll skall föras över ingripande som innebär att
någon avvisas, avlägsnas, omhändertas eller grips. Protokoll
skall också föras över husrannsakan och liknande åtgärder
enligt denna lag samt vid omhändertagande av föremål.

Av protokollet skall det framgå

1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,

2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,

3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,

4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,

5. tiden för ingripandet samt

6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

Ansvarig för att protokoll upprättas är, i fråga om uppgifter
som avses i andra stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet
och i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 3 - 6, den
som är att anse som förman vid ingripandet.

I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över beslag,
husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning.
Lag (1998:27).

28 § Protokoll skall föras över ingripanden som innebär
användning av fängsel, skjutvapen, tårgas samt tekniska
hjälpmedel för att stoppa fordon eller annat transportmedel.
Ett sådant protokoll skall innehålla uppgift om skälen för
åtgärden. Ansvarig för att protokoll upprättas är den som har
fattat beslutet. Lag (1998:27).

Slutbestämmelser

29 § Vad som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även
sådan vaktpost eller annan som vid försvarsmakten tjänstgör för
bevakning eller för att upprätthålla ordning och föreskrifterna i 10 §
första stycket 1--4 även tjänsteman vid kustbevakningen som enligt
särskilda bestämmelser medverkar vid polisiär övervakning. Bestämmelsen
i 10 § första stycket 2 gäller dessutom den som annars med laga stöd
skall verkställa ett frihetsberövande och bestämmelsen i samma paragraf
första stycket 4 den som i myndighetsutövning har befogenhet att
verkställa någon sådan åtgärd som där anges. Vid ingripande med stöd av
10 § första stycket 4 tillämpas också andra stycket samma paragraf.

När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon friheten
eller avlägsnar någon, tillämpas också i 19 § 1.

Bestämmelserna i 10 a och 13 § gäller också en ordningsvakt, om inte annat
framgår av hans förordnande. Har en ordningsvakt omhändertagit någon,
gäller dock att den omhändertagne skyndsamt skall överlämnas till
närmaste polisman. I fråga om befogenhet för en tjänsteman vid
kustbevakningen att tillämpa 13 § finns särskilda bestämmelser. Lag
(1998:27).
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30 § Närmare föreskrifter för verkställighet av denna lag meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (1998:27).

Övergångsbestämmelser

1984:387

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs lagen (1972:509) om vad som avses med
polismyndighet m. m. och lagen (1973:558) om tillfälligt
omhändertagande.

3. Vad som före ikraftträdandet har föreskrivits om polisstyrelse skall
i fortsättningen gälla polismyndigheten.

4. De nya bestämmelserna om val av ledamöter och suppleanter i
polisstyrelser tillämpas först vid val som avser tid efter utgången av
år 1985. I fråga om val till polisstyrelse avseende tid till utgången av
år 1985 gäller äldre lag.

5. har upphävts genom lag (1994:1734).

1991:665

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Under tiden den 1 juli--den 31 december 1991 gäller vad som sägs i 20§
andra stycket om den som genomgår psykiatrisk tvångsvård eller den som
överlämnats till rättspsykiatrisk vård i stället den som av domstol med
stöd av 31 kap. 3 § brottsbalken överlämnats till sluten psykiatrisk
vård eller till vård i specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda.
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1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller särskilda föreskrifter om allmänna samman-
komster och offentliga tillställningar (2 kap.) samt föreskrifter
om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och
tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar
och verksamheter (3 kap.), dels i viss kollektiv persontrafik (4 kap.).

2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses

1. allmänna vägar,

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan
redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn-
verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga
för allmänheten, samt

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande
används för allmän trafik.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får
föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv,
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana
områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket,
skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap.
och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är
tillgängliga för allmänheten.

Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är
tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig
plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en
föreskrift enligt andra stycket.

2 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Definitioner

1 § Med allmän sammankomst enligt denna lag avses

1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars
hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän
eller enskild angelägenhet,
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2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att
meddela allmän eller medborgerlig bildning,

3. sammankomster som hålls för religionsutövning,

4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra
sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt

5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst skall anses som allmän krävs att den anordnas
för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller
att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde
till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

Bestämmelserna i denna lag om allmänna sammankomster gäller
även om det vid en sammankomst förekommer mindre inslag av
underhållning eller förströelse av annat slag än framförande av
konstnärligt verk.

2 § Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även
cirkusföreställningar.

3 § Med offentlig tillställning enligt denna lag avses

1. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott,

2. danstillställningar,

3. tivolinöjen och festtåg,

4. marknader och mässor, samt

5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna
sammankomster eller cirkusföreställningar.

För att en tillställning skall anses som offentlig krävs att den
anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

En tillställning till vilken tillträdet är begränsat genom krav på
inbjudan, medlemskap i en viss förening eller annat villkor är dock
att anse som en tillställning som allmänheten har tillträde till, om
tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet
uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar
av detta slag. Detsamma gäller om tillställningen med hänsyn till
omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor som gäller
för tillträdet eller andra liknande omständigheter är att jämställa
med sådan tillställning.

Krav på tillstånd eller anmälan

4 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får
inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser.

Tillstånd att anordna offentlig tillställning krävs även i
annat fall, om det är fråga om offentliga danstillställningar,
tivolinöjen, marknader eller liknande nöjestillställningar
eller tävlingar eller uppvisningar i motorsport. Om det kan ske
utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får
emellertid anordnaren befrias från skyldigheten att söka
tillstånd enligt detta stycke för tillställning av visst slag.
Ett beslut om befrielse får förenas med villkor.

En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en
cirkusföreställning får hållas utan tillstånd, om den med
hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen
och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses
förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet
eller för trafiken. Lag (2006:978).
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5 § Den som avser att inom ett område som redovisas i detaljplan
anordna en sådan allmän sammankomst utomhus eller offentlig
tillställning som det inte krävs tillstånd för enligt 4 § skall
anmäla detta.

Anmälningsskyldighet gäller också för en allmän sammankomst
som anordnas inomhus inom ett område som redovisas i detaljplan
och för en offentlig tillställning som anordnas utomhus utom
detaljplanelagt område, om det på grund av det förväntade antalet
deltagare vid sammankomsten eller tillställningen finns risk för
att ordningen störs eller säkerheten äventyras vid den eller, som
en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller för att
trafiken störs.

En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 behöver
inte anmälas, om den med hänsyn till det förväntade antalet
deltagare, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt
de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara
för ordning och säkerhet eller för trafiken.

Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken,
får anordnaren befrias från anmälningsskyldigheten i fråga om
allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar av visst
slag. Ett beslut om befrielse får förenas med villkor.

Hur ansökan om tillstånd och anmälan görs

6 § Ansökan om tillstånd att anordna och anmälan om en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning skall göras hos
polismyndigheten.

Ansökan skall göras skriftligen i god tid. Om möjligt skall
ansökan ha kommit in senast en vecka före sammankomsten eller
tillställningen.

Anmälan skall göras skriftligen eller muntligen. Om möjligt skall
anmälan ha kommit in senast fem dagar före sammankomsten eller
tillställningen.

Vad ansökan och anmälan skall innehålla

7 § Ansökan om tillstånd att anordna och anmälan om en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning skall innehålla uppgifter
om anordnaren, tiden för sammankomsten eller tillställningen,
dennas art och huvudsakliga utformning samt de åtgärder i fråga
om ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta.

Tillstånd att täcka ansiktet

7 a § Den som enligt 4 eller 5 § är skyldig att söka tillstånd
eller anmäla en allmän sammankomst som avses i 1 § första
stycket 1 får i samband med att en sådan ansökan eller anmälan
görs begära att deltagare i sammankomsten skall få tillstånd
att helt eller delvis täcka ansiktet.

En begäran skall vara skriftlig och ha kommit in till
polismyndigheten inom den tid som anges i 6 §.
Lag (2005:901).

Prövningen med anledning av ansökan, anmälan eller begäran

8 § Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd att anordna
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, om
tillstånd enligt 7 a § att helt eller delvis täcka ansiktet
samt om befrielse enligt 4 § andra stycket från skyldigheten
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att ansöka om tillstånd att anordna offentliga tillställningar.

Om den offentliga tillställningen avser tävling eller
uppvisning i motorsport eller tävling eller uppvisning på väg
med fordon och det för att genomföra tillställningen krävs
beslut av länsstyrelsen i något annat avseende, prövas dock
frågan om tillstånd av länsstyrelsen efter samråd med
polismyndigheten.

Anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
behandlas av polismyndigheten som också prövar frågor om
befrielse enligt 5 § fjärde stycket från skyldigheten att göra
anmälan om sammankomster eller tillställningar. Lag (2005:901).

9 § Polismyndigheten får förelägga anordnaren av en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning att lämna uppgifter
utöver vad ansökan, anmälan eller begäran enligt 7 a § skall
innehålla. Myndigheten får också själv sörja för den utredning
som behövs. Anordnaren är dock inte skyldig att redogöra för
innehållet i föredrag, tal eller dramatisk eller annan
framställning som är avsedd att förekomma vid sammankomsten
eller tillställningen.

Om det med anledning av en ansökan om tillstånd att anordna
eller en anmälan om en cirkusföreställning eller en offentlig
tillställning behövs en undersökning som kräver särskild
fackkunskap, får polismyndigheten anlita en sakkunnig på
anordnarens bekostnad. Lag (2005:901).

10 § Tillstånd till en allmän sammankomst får vägras endast om det
är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid
sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara
omgivning eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka
epidemi.

Tillstånd till en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
skall vägras, om sammankomsten eller tillställningen är avsedd att
hållas i ett samlingstält som inte är godkänt eller inte får användas
enligt vad som sägs i 12 § eller i ett annat tält som inte erbjuder
betryggande säkerhet mot brand och andra olycksfall.

11 § Beslut med anledning av en ansökan eller en anmälan enligt 6 §
skall meddelas skyndsamt. Beslutet skall innehålla de villkor enligt
16 § andra stycket som polismyndigheten meddelar för sammankomsten
eller tillställningen. Vidare skall beslutet innehålla uppgift om
det högsta belopp som anordnaren av en allmän sammankomst eller
offentlig tillställning kan komma att bli tvungen att betala i
ersättning för polisens kostnader för att hålla ordning.

11 a § Beslut med anledning av en begäran enligt 7 a § skall
meddelas skyndsamt.

Tillstånd skall lämnas om risken för ordningsstörningar är
obetydlig. Lag (2005:901).

Säkerheten hos tält och tivolianordningar

12 § Tält får användas vid allmänna sammankomster eller offentliga
tillställningar endast om det har betryggande brandtålighet och
stabilitet samt i övrigt tältet och dess inredning erbjuder
betryggande säkerhet mot brand eller andra olycksfall och utrymnings-
vägarna är tillfredsställande. Ett tält som är avsett för flera än
150 personer och som får uppföras utan bygglov (samlingstält) skall
vara besiktigat och godkänt.

Besiktningen skall ske innan tältet första gången tas i bruk i Sverige
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och vid regelbundet återkommande tillfällen. Om tältet har ändrats
i något avseende som har väsentlig betydelse för säkerheten, skall
det besiktigas på nytt.

Godkännande av ett samlingstält skall gälla för en tid av minst tre
och högst sju år.

Om ett tält, som är avsett att användas vid allmänna sammankomster
eller offentliga tillställningar, på grund av skada eller av någon
annan orsak inte erbjuder betryggande säkerhet mot brand och andra
olycksfall, får polismyndigheten förbjuda att tältet används vid
sådana sammankomster eller tillställningar så länge felet består.

13 § Tivolianordningar, såsom karuseller, pariserhjul, berg-
och dalbanor, bilbanor, vattenrutschkanor och liknande
personförande eller personbärande anordningar för nöjesändamål,
får användas vid allmänna sammankomster, offentliga
tillställningar eller i andra fall tillhandahållas allmänheten,
endast om de ger betryggande säkerhet mot olycksfall och om de
är besiktigade.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om provning, besiktning och förbud att
använda en tivolianordning. Lag (2005:68).

Förbud mot sammankomster och tillställningar i vissa fall

14 § Offentlig tillställning som utgör pornografisk föreställning får
inte anordnas.

15 § Regeringen får föreskriva att allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar inte får hållas inom ett visst
område, om förbudet är nödvändigt med hänsyn till att Sverige
är i krig eller krigsfara eller för att motverka epidemi eller
för att förebygga eller bekämpa epizooti enligt epizootilagen
(1999:657).

Efter regeringens bemyndigande får en länsstyrelse i fråga om
länet eller del därav föreskriva att allmänna sammankomster
inte får hållas, om förbudet är nödvändigt för att motverka
epidemi eller förebygga eller bekämpa epizooti enligt
epizootilagen (1999:657), och att offentliga tillställningar
inte får hållas, om förbudet är nödvändigt med hänsyn till att
Sverige är i krig eller krigsfara eller för att motverka
epidemi eller förebygga och bekämpa epizooti enligt
epizootilagen (1999:657).

Föreskrifter enligt andra stycket skall, såvitt avser epizooti,
föregås av samråd med Statens jordbruksverk. Lag (2005:103).

Ordningsföreskrifter

16 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning skall svara för att det råder god ordning vid
sammankomsten eller tillställningen.

Polismyndigheten får meddela de villkor som behövs för att upprätt-
hålla ordning och säkerhet vid sammankomsten eller tillställningen.
Villkoren får innefatta skyldighet för anordnaren att anlita personal.
Skyldighet för anordnaren att anlita ordningsvakter enligt lagen
(1980:578) om ordningsvakter får åläggas endast i fråga om konserter
och offentliga tillställningar. Villkoren får inte medföra att
anordnaren belastas med onödiga kostnader eller att möjligheten att
hålla sammankomsten eller tillställningen onödigtvis försvåras på
något annat sätt.
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17 § Den som inte följer de ordningsregler för en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning som skall gälla enligt
villkor som polismyndigheten har meddelat med stöd av 16 § andra
stycket är skyldig att på tillsägelse lämna sammankomsten eller
tillställningen.

18 § Vid en offentlig tillställning får spritdrycker, vin eller starköl
drickas bara om det sker vid tillåten servering av sådana drycker.
Spritdrycker, vin eller starköl som inte får drickas vid
tillställningen får inte heller förvaras i lokalen eller på platsen.

Polismyndigheten får för särskilda fall medge undantag från första
stycket.

Den som bryter mot förbudet i första stycket är skyldig att på
tillsägelse lämna tillställningen.

19 § Hypnotiska eller liknande experiment får inte utan Social-
styrelsens tillstånd förekomma vid en offentlig tillställning eller
vid en sådan allmän sammankomst som inte utgör ett led i undervis-
ningen vid gymnasieskola eller högskola eller någon annan skolform
på motsvarande nivå.

20 § Pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndigheten
användas vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
som hålls inomhus. Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet,
får dock polismyndigheten befria anordnaren från skyldigheten att
söka tillstånd för sammankomster eller tillställningar av visst slag.

21 § Chefen för polismyndigheten skall ha fritt tillträde till
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detsamma
gäller andra personer som polismyndigheten har utsett att närvara.

Polisens rätt att inställa och upplösa allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar

22 § Polismyndigheten får inställa eller upplösa en allmän samman-
komst eller offentlig tillställning som hålls i strid med ett beslut
som innebär avslag på en ansökan enligt 6 § eller i strid med en
föreskrift enligt 15 § eller ett förbud enligt 25 §.

23 § Polismyndigheten får utöver vad som sägs i 22 § upplösa

1. en allmän sammankomst, om det uppkommer svårare oordning
vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den,
i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten medför
avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av
trafiken,

2. en offentlig tillställning, om det vid den förekommer något som
strider mot lag eller om den medför oordning, fara för de närvarande
eller allvarlig störning av trafiken.

En allmän sammankomst för att framföra konstnärligt verk eller en
offentlig tillställning får också upplösas, om sammankomsten eller
tillställningen genom ljud eller på något annat sätt medför allvarlig
störning av ordningen i dess omedelbara omgivning. Detta gäller dock
inte när sammankomsten eller tillställningen äger rum i enlighet med
meddelat tillstånd.

En allmän sammankomst för att framföra konstnärligt verk eller en
offentlig tillställning får vidare upplösas, om villkor om tiden
för sammankomsten eller tillställningen som meddelats med stöd av
16 § andra stycket inte följs.

24 § En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas
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enligt 22 eller 23 § endast om mindre ingripande åtgärder har visat
sig vara otillräckliga för att hindra fortsatt lagstridigt handlande,
återställa ordningen, skydda de närvarande eller begränsa störningen
av trafiken.

Polisens rätt att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar

25 § Polismyndigheten får förbjuda att det hålls

1. en allmän sammankomst, om det vid en tidigare sammankomst
av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva
sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess
omedelbara omgivning eller om sammankomsten visat sig ha
medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning
av trafiken,

2. en offentlig tillställning, om det vid en tidigare tillställning av
samma slag har förekommit något som stred mot lag eller den har
medfört oordning, fara för de närvarande eller allvarlig störning av
trafiken, eller
3. en allmän sammankomst för att framföra konstnärligt verk eller
en offentlig tillställning, om det vid en tidigare sammankomst eller
tillställning av samma slag genom ljud eller på något annat sätt har
uppkommit allvarlig störning av ordningen i sammankomstens
eller tillställningens omedelbara omgivning och den sammankomsten
eller tillställningen inte ägt rum i enlighet med meddelat tillstånd.

Förbud enligt första stycket att hålla en sammankomst eller till-
ställning får meddelas endast om det kan befaras förekomma lagstridigt
handlande, oordning, fara för de närvarande eller störning av trafiken
och mindre ingripande åtgärder till förebyggande härav inte är
tillräckliga.

Kostnader för ordningshållning

26 § Den som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillställning
skall ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla ordning
vid tillställningen. Om det finns särskilda skäl får också den
som i vinstsyfte anordnar en allmän sammankomst åläggas en
motsvarande ersättningsskyldighet.

Ersättningsskyldigheten gäller inte sådana ideella föreningar
som anges i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen
(1999:1229).

Ersättningsskyldigheten enligt första stycket får sättas ned
eller efterges, om det finns särskilda skäl.

Polismyndigheten beslutar om ersättningsskyldighet. Därvid får
det högsta belopp som har bestämts enligt 11 § inte
överskridas.

Regeringen får meddela föreskrifter om hur polismyndighetens
kostnader för ordningshållning skall beräknas. Lag (1999:1282).

27 § Om anordnaren av en allmän sammankomst som anordnas i vinstsyfte
eller av en offentlig tillställning inte har gjort ansökan eller
anmälan som krävs enligt 4 eller 5 § eller inte har fullgjort
ansöknings- eller anmälningsskyldigheten i sådan tid att beslut
enligt 11 § har kunnat meddelas före sammankomsten eller tillställ-
ningen, skall polismyndigheten ålägga anordnaren att ersätta
myndighetens kostnader för att hålla ordning vid sammankomsten
eller tillställningen, i den mån kostnaderna beror på anordnarens
försummelse. Detsamma gäller om anordnaren inte har följt de
föreskrifter och villkor om ordning och säkerhet som har gällt för
sammankomsten eller tillställningen.

Vad som sägs i första stycket gäller även i fråga om anordnare som
inte är ersättningsskyldiga enligt 26 §.
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Om de kostnader som beror på anordnarens försummelse inte kan
beräknas med tillräcklig säkerhet, skall polismyndigheten uppskatta
dem till ett skäligt belopp.

Ersättningsskyldigheten får sättas ned eller efterges, om det finns
särskilda skäl.

Överklagande

28 § Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut enligt 8 § andra stycket får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut enligt 15 § andra stycket och
Socialstyrelsens beslut enligt 19 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om inte något annat har beslutats gäller polismyndighetens
beslut omedelbart utom när det är fråga om
ersättningsskyldighet enligt 26 eller 27 §. Lag (2005:68).

Straff m. m.

29 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. i egenskap av anordnare bryter mot kravet på tillstånd eller
anmälan i 4 eller 5 § eller mot ett villkor eller ett förbud som har
meddelats enligt 4 § andra stycket, 5 § fjärde stycket, 15 §, 16 §
andra stycket eller 25 §,

2. lämnar oriktig uppgift om något förhållande som han enligt
tillämpliga föreskrifter är skyldig att upplysa om i en ansökan
eller en anmälan eller om sådana omständigheter som polismyndigheten
kan begära uppgift om med stöd av 9 § första stycket,

3. anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i
ett tält som saknar föreskrivet godkännande eller bryter mot ett
användningsförbud eller mot ett villkor som har meddelats för
användandet,

4. anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
och därvid tillåter användning av en tivolianordning som saknar
föreskrivet godkännande eller bryter mot ett användningsförbud
eller mot ett villkor som har meddelats för användandet,

5. anordnar en offentlig tillställning i strid med 14 §,

6. anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
utan tillstånd enligt 19 eller 20 § i fall då sådant tillstånd
behövs, eller

7. anordnar eller fortsätter en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning trots att sammankomsten eller tillställningen har
inställts eller upplösts enligt 22 eller 23 §.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i 18 §
första stycket mot förtäring eller förvaring av alkoholdrycker döms
till penningböter, om inte gärningen är belagd med straff i någon
annan författning.

Har flera medverkat till en gärning som avses i första stycket skall
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23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken tillämpas.

30 § Försummelse av anmälningsskyldighet eller uppgiftsskyldighet
beträffande sådana allmänna sammankomster eller offentliga
tillställningar som får hållas utan tillstånd skall inte leda till
ansvar, om försummelsen med hänsyn till omständigheterna kan anses
ursäktlig och den inte har vållat någon olägenhet. Försummelsen
skall inte heller leda till ansvar, om sammankomsten eller
tillställningen inte har kommit till stånd.

Förverkande m. m.

31 § Om en anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning har gjort sig skyldig till en överträdelse som avses i
29 §, får vad som har uppburits i avgifter eller i någon annan
ersättning för att bevista sammankomsten eller tillställningen
förklaras förverkat efter vad som kan anses skäligt. Om ersättningen
har utgått i något annat än pengar och om den inte finns i behåll,
får i stället värdet förklaras förverkat.

Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt
första stycket, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken.
Lag (1994:1427).

32 § I fråga om beslag och förverkande av spritdrycker, vin eller
starköl hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i strid med
18 § eller med villkor enligt 16 § andra stycket första meningen
finns bestämmelser i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol-
haltiga drycker m. m.

En polisman får vid tillträdet till en offentlig tillställning liksom i
lokalen eller på platsen för tillställningen företa kroppsvisitation för
att söka efter spritdrycker, vin eller starköl, om polismyndigheten
inte har meddelat sådant undantag som sägs i 18 § andra stycket.
Kroppsvisitation får vidtas endast om det finns anledning att anta
att den som skall visiteras medför sådana drycker till tillställningen.
Detsamma gäller i fråga om en allmän sammankomst, om
polismyndigheten enligt 16 § andra stycket första meningen har
meddelat villkor som innebär förbud mot förtäring och förvaring
av sådana drycker som sägs i 18 §.

Särskilda bemyndiganden om motorsport

33 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
i fråga om motorsport meddela föreskrifter som gäller utförande
och besiktning av en anläggning eller olycksberedskap vid en sådan
anläggning eller som i övrigt behövs från säkerhetssynpunkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att andra bestämmelser än som anges i detta kapitel skall
gälla i fråga om tid för ingivande av och innehållet i ansökan eller
anmälan om tävling eller uppvisning i motorsport.

3 kap. Allmän ordning och säkerhet

Användningen av offentlig plats

1 § En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan
tillstånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte
stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för
eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte,
om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning
och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.

I fråga om allmänna vägar gäller kravet på polismyndighetens
tillstånd endast sådana åtgärder som inte är reglerade i väglagen
(1971:948).
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2 § Polismyndigheten skall inhämta yttrande från kommunen innan
tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen
avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Om kommunen för
tillstyrkan uppställer villkor enligt 15 §, får tillstånd meddelas
endast om det förenas med dessa villkor.

Kommunen skall inte höras i tillståndsärendet, om detta avser

1. mark som förvaltas av någon annan än kommunen, eller

2. annan kvartersmark än som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3, om
den är avsedd att tas i anspråk enligt nyttjanderättsavtal med
kommunen.

Åtgärder till skydd för personer och egendom

3 § Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande
anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom
på offentlig plats, skall avhjälpas utan oskäligt dröjsmål.

Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på
offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak,
rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt
att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller
egendom kommer att skadas.

Ansvaret för att åtgärderna i första och andra styckena vidtas vilar
på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på
någon annan grund är i ägarens ställe.

4 § Den som tar upp en isränna eller vak, gräver, schaktar eller
utför liknande arbete skall vidta de åtgärder som med hänsyn till
platsen för arbetet och övriga omständigheter behövs för att
förhindra att personer eller egendom kommer till skada.

5 § Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara
försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till
anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. Behovet av att
säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot olyckor med
barn skall särskilt beaktas. Anläggningens ägare eller den som till
följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens
ställe ansvarar för att anläggningen är försedd med nödvändiga
säkerhetsanordningar.

Polismyndigheten får i fråga om en särskild anläggning besluta om
de säkerhetsåtgärder som skall vidtas.

6 § Sprängning och skjutning med eldvapen får inte utan tillstånd
av polismyndigheten äga rum inom område som omfattas av
detaljplan.

Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av polismyndigheten
inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft-
eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan
skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet
används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.

Skjutbanor som inte hör till försvarsmakten får användas endast
efter tillstånd av polismyndigheten. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
utförande och besiktning av skjutbana.

7 § Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av
polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten,
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för
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skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller
egendom.

Lokala föreskrifter m. m.

8 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun
får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av
denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats.

9 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun
får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av
denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

10 § Regeringen får meddela de föreskrifter om ordningen och
säkerheten i en hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet
som bedrivs i hamnen. Regeringen får överlämna åt en kommun att
meddela sådana föreskrifter i fråga om hamnar som ägs eller
förvaltas av kommunen eller av ett av kommunen helägt företag.
I fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av någon annan får
regeringen överlämna åt länsstyrelsen att meddela sådana
föreskrifter.

Föreskrifter enligt första stycket skall ange det område i
vatten och på land inom vilket föreskrifterna skall gälla.

Vissa bestämmelser om ordningen och säkerheten på fartyg och i
hamnanläggningar finns i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd, och
inom hamnar i lagen (2006:1209) om hamnskydd. Lag (2006:1215).

11 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en
länsstyrelse får, om det på grund av särskilda förhållanden behövs
för att skydda människor mot fara för liv eller hälsa, meddela
föreskrifter för viss tid eller tills vidare om förbud mot att vistas
inom skade- eller riskområden, rasområden, gruvområden, skjutfält
eller skjutbanor eller liknande områden.

12 § Föreskrifter enligt 8--11 §§ får inte angå förhållanden som är
reglerade i denna lag eller annan författning eller som enligt lagen
eller annan författning kan regleras på något annat sätt.
Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

13 § Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva föreskrifter
som avses i 1 kap. 2 § andra stycket eller i 8 eller 9 § eller 10 §
första stycket andra meningen i detta kapitel skall omedelbart anmälas
till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall upphäva en föreskrift som strider mot denna
lag. Länsstyrelsens beslut om upphävande skall fattas inom tre
veckor från den dag kommunens beslut anmälts till länsstyrelsen.
Om det behövs längre tid för prövningen, får tiden förlängas till
högst två månader. Om tiden förlängs skall länsstyrelsen inom
treveckorstiden besluta om tillfälligt upphävande för den tid som
prövningen pågår.

Tillstånd och villkor m. m.

14 § Vid prövningen av en ansökan om tillstånd som avses i detta
kapitel eller i en lokal föreskrift skall polismyndigheten beakta vad
som krävs av hänsyn till trafiken samt till allmän ordning och
säkerhet. Om ansökan avser tillstånd att ta i anspråk en offentlig
plats för visst ändamål, skall särskild hänsyn tas till gångtrafikens
intresse.
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Ett beslut av polismyndigheten om tillstånd får förenas med de
villkor som behövs av hänsyn till trafiken samt till allmän ordning
och säkerhet. Villkoren får inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

15 § När kommunen yttrar sig enligt 2 § får den ange villkor som
behövs för att tillgodose de intressen som kommunen har att
bevaka i fråga om skötseln av den offentliga platsen,
markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. I fråga om ersättning
för användningen av en offentlig plats gäller särskilda bestämmelser.

16 § Beslut enligt 14 § gäller för viss tid eller tills vidare.
Beslutet skall innehålla de villkor som polismyndigheten har
meddelat enligt 14 § andra stycket och de villkor som kommunen har
ställt upp med stöd av 15 §. Beslut i fråga om mark som inte står under
kommunens förvaltning skall också innehålla en erinran om att medgivande
av markägare eller nyttjanderättshavare kan behövas.

Om kommunen har yttrat sig enligt 2 § skall beslutet innehålla erinran
om möjligheten att överklaga kommunens beslut enligt 10 kap. kommunal-
lagen (1991:900).

17 § Om det behövs för att förebygga oordning eller för att förhindra
att människors hälsa eller egendom skadas får polismyndigheten i ett
särskilt fall ge anvisningar eller tillsägelser till innehavaren och
besökande för användningen av sådana bad- eller campingplatser och
lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse
eller liknande som allmänheten har tillträde till. Om det är nödvändigt
får polismyndigheten förbjuda fortsatt användning.

Om det behövs föreskrifter om allmän ordning och säkerhet för
verksamhet som avses i första stycket, skall polismyndigheten
anmäla förhållandet till kommunen.

Återkallelse av tillstånd

18 § Polismyndigheten får återkalla ett tillstånd,

1. om villkor som enligt 14 § andra stycket eller 15 § gäller för
tillståndet har åsidosatts i inte ringa mån och tillståndshavaren inte
vidtar rättelse genast efter tillsägelse eller inte kan anträffas efter
rimlig efterforskning,

2. om tillstånd har meddelats enligt 1 § och det är av särskild vikt
för kommunen att det återkallas,

3. om tillståndet gäller tills vidare och återkallelse är påkallad av
hänsyn till trafiken eller till allmän ordning och säkerhet,

4. om tillståndet gäller för bestämd tid och det är av väsentlig
betydelse för trafiken eller för allmän ordning och säkerhet att det
återkallas, eller

5. om tillstånd har meddelats enligt 1 § och tillståndshavaren
åsidosatt sin skyldighet att betala avgift enligt lagen (1957:259) om
rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig
plats, m. m. och han inte betalar genast efter uppmaning.

Ett tillstånd enligt 1 § skall återkallas, om kommunens beslut om
yttrande upphävts efter överklagande.

Förelägganden

19 § Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt detta
kapitel, lokala föreskrifter eller beslut eller villkor som har
meddelats med stöd av 5 §, 14 § andra stycket eller 15 §, får
polismyndigheten förelägga honom att inom viss tid vidta åtgärden.
Detta gäller endast om han inte vidtar rättelse genast efter
tillsägelse eller inte kan anträffas efter rimlig efterforskning.
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Även om det inte följer av första stycket får föreläggande, utan
föregående tillsägelse, avse skyldighet att ta bort upplag,
försäljningsstånd, ställningar, skyltar, containrar och andra
anordningar som har placerats på en offentlig plats utan
nödvändigt tillstånd enligt 1 § eller i strid med villkor som gäller
för tillståndet. Detsamma gäller i fråga om anordningar som inte har
tagits bort efter utgången av giltighetstiden för tillståndet.

Ett föreläggande enligt andra stycket får, om det avser en container
eller något annat skrymmande föremål som ställts upp på offentlig
plats, riktas också mot föremålets ägare eller den som är i ägarens
ställe, även om föremålet ställts upp för någon annans räkning. Det
sagda gäller inte om det är uppenbart att någon annan än föremålets
ägare eller den som är i hans ställe har bestämt platsen för
uppställningen.

20 § I föreläggande får vite sättas ut eller, som påföljd för
underlåtenhet att följa föreläggandet, anges att rättelse kan
komma att ske på den försumliges bekostnad genom polismyndig-
hetens försorg.

21 § Polismyndigheten får vidta en åtgärd som avses i 19 § på den
försumliges bekostnad,

1. om den försumlige inte följer ett föreläggande i vilket sådan
påföljd har satts ut,

2. om han inte kan anträffas med ett föreläggande efter rimlig
efterforskning, eller

3. om det av hänsyn till trafiken eller till allmän ordning och
säkerhet är nödvändigt att åtgärden vidtas omedelbart.

Straff

22 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot 1, 3, 4 eller 6 § eller mot villkor enligt 14 § andra stycket eller
15 § eller mot förbud enligt 17 § första stycket.

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot 7 § eller mot föreskrifter enligt någon av 8--11 §§.

23 § Om ett barn som inte har fyllt 15 år begår en sådan handling
som är otillåten enligt 6 § första eller andra stycket, skall den
som har vårdnaden om barnet straffas enligt 22 § första stycket.

Om ett barn som inte har fyllt 15 år begår en sådan handling som är
otillåten enligt 7 §, skall den som har vårdnaden om barnet straffas
enligt 22 § andra stycket.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte, om vårdnads-
havaren gjort vad som ankommer på honom för att förhindra handlingen.

24 § Den som åsidosätter ett vitesföreläggande som avses i 20 §
döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av
föreläggandet.

Förverkande

25 § Har en offentlig plats tagits i anspråk för varor eller någon
annan egendom i strid med bestämmelserna i 1 §, får egendomen
förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga fortsatt
överträdelse och förverkandet inte är oskäligt.
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Vapen som har använts i strid med 6 § första eller andra stycket och
ammunition som är avsedd för vapnet, får förklaras förverkade efter
vad som kan anses skäligt.

Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt
första eller andra stycket, gäller bestämmelserna om beslag i
rättegångsbalken.

I fråga om beslag och förverkande av spritdrycker, vin eller starköl
hos den som förtär sådana drycker i strid med lokala föreskrifter
finns bestämmelser i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga
drycker m.m. Lag (1994:1427).

Överklagande

26 § Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av detta kapitel får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Dock får
polismyndighetens beslut att avslå en ansökan om att få ta i
anspråk offentlig plats inte överklagas, om beslutet föranleds
av ett avstyrkande från kommunen enligt 2 § första stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av kommunens beslut i fall som avses i
1 kap. 2 § eller i 2 § eller någon av 8–10 §§ i detta kapitel
gäller bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Lag (2005:68).

27 § Länsstyrelsens beslut att upphäva lokala föreskrifter
enligt 13 § andra stycket får överklagas av kommunen hos allmän
förvaltningsdomstol.

I övrigt får länsstyrelsens beslut enligt detta kapitel inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2005:68).

28 § Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av detta kapitel samt
länsstyrelsens beslut enligt 11 § eller 13 § andra stycket gäller
omedelbart, om inte annat beslutats.

4 kap. Ordning och säkerhet i viss kollektiv persontrafik

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller trafik med tunnelbana
och spårväg samt sådan yrkesmässig trafik för persontransporter
som avses i yrkestrafiklagen (1998:490). Lag (1998:501).

2 § Med trafiktjänsteman förstås förare samt den som annars, på
grund av anställning eller uppdrag hos ett trafikföretag som driver
sådan trafik som avses i 1 §, har uppgifter som avser ordningen och
säkerheten i trafiken. Bestämmelserna i detta kapitel om
trafiktjänstemän gäller endast den som genom att bära uniform
eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att han är
trafiktjänsteman.

Hur ordning och säkerhet upprätthålls

3 § En trafiktjänsteman får ge trafikanter och andra anvisningar
eller tillsägelser som behövs för att ordningen eller säkerheten i
trafiken skall upprätthållas.
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4 § Alkoholdrycker får inte förtäras inom ett trafikföretags område
eller på dess färdmedel. Detta gäller inte i fråga om förtäring av
drycker vid tillåten servering och inte heller om trafikföretaget för
särskilt fall har medgett förtäringen.

Med alkoholdrycker förstås spritdrycker, vin, starköl och öl i den
betydelse dessa beteckningar har i lagen (1977:292) om tillverkning
av drycker, m. m.

5 § Utan spårinnehavarens eller trafikföretagets tillstånd får
inte någon

1. beträda spårområde för tunnelbana eller sådan del av
spårvägs spårområde för vilken det genom stängsel eller skyltar
eller på annat liknande sätt klart framgår att allmänheten inte
har tillträde,

2. beträda spårfordons utsida,

3. vidröra manöver- och signalanordningar eller liknande
anordningar eller på annat sätt hindra trafikens behöriga gång.
Lag (2005:68).

6 § Det är förbjudet att

1. utan tillstånd av trafikföretaget inom dess område eller på dess
färdmedel medföra egendom som är av farlig beskaffenhet eller
som kan orsaka avsevärd olägenhet,

2. röka inom ett trafikföretags område som är beläget inomhus eller
under jord och på andra färdmedel än som ingår i taxitrafik,

3. förorena eller skräpa ned på färdmedel eller inom trafikföretagets
område, eller

4. skaffa sig tillträde till område innanför ingångsspärren till
tunnelbana utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis.

7 § Tillträde till ett trafikföretags område eller färdmedel får
vägras den som

1. är berusad,

2. medför egendom som avses i 6 § 1, eller

3. annars uppträder på ett sådant sätt att det finns anledning att
befara att han kommer att störa ordningen eller äventyra
säkerheten i trafiken.

8 § Den som är berusad eller stör ordningen eller äventyrar
säkerheten i trafiken är skyldig att på uppmaning av en
trafiktjänsteman lämna trafikföretagets område eller färdmedel.
Detsamma gäller den som har brutit mot någon av 4--6 §§ eller som
underlåtit att följa en anvisning eller tillsägelse av en
trafiktjänsteman enligt 3 §, om överträdelsen eller underlåtelsen har
väsentlig betydelse för ordningen eller säkerheten i trafiken.

9 § Om den som har vägrats tillträde enligt 7 § eller som uppmanats
enligt 8 § att lämna trafikföretagets område eller färdmedel inte gör
som han blir tillsagd, får en polisman eller ordningsvakt avvisa eller
avlägsna honom.

Straff och förverkande

10 § Den som bryter mot någon av 4--6 §§ döms till penningböter,
om gärningen inte är belagd med strängare straff i brottsbalken eller
någon annan författning.

11 § I fråga om beslag och förverkande av alkoholdrycker hos den
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som förtär sådana drycker i strid med 4 § finns bestämmelser i
lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.

Övergångsbestämmelser

1993:1617

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

Vid ikraftträdandet skall följande författningar upphöra att gälla,
nämligen

a) lagen (1956:618) om allmänna sammankomster,

b) allmänna ordningsstadgan (1956:617),

c) förordningen (1874 nr 26 s.11) angående hamnordningar och
andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarne i riket, samt

d) kungörelsen (1950:153) med vissa tillämpningsföreskrifter till
förordningen (1874 nr 26 s. 11) angående hamnordningar och
andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarne i riket.

Vid ikraftträdandet skall också punkt 4 i övergångsbestämmelserna
till förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion upphöra
att gälla.

Vid ikraftträdandet skall taxor och reglementen som har beslutats
med stöd av 23 § ordningsstadgan för rikets städer den 24 mars
1868 (nr 22) eller med stöd av 25 § allmänna ordningsstadgan
upphöra att gälla.

Den 1 januari 1996 skall lokala ordningsföreskrifter,
hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för hamnar som har
utfärdats före ordningslagens ikraftträdande upphöra att gälla.

Föreskrifter som har beslutats med stöd av 10 § länsstyrelsein-
struktionen (1971:460) skall upphöra att gälla den 1 januari 1995.

2. I ett ärende som gäller en ansökan eller anmälan enligt en
författning som avses i punkt 1 andra stycket tillämpas
ordningslagen vid prövning efter ikraftträdandet, om inte något
annat sägs i det följande.

3. Ett godkännande enligt 6 § tredje stycket allmänna
ordningsstadgan gäller till den 1 januari 1995 som ett tillstånd
enligt 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen.

4. Utan hinder av bestämmelserna om besiktning i 2 kap. 12 och
13 §§ ordningslagen får ett samlingstält eller en tivolianordning
användas för sitt ändamål till dess första besiktning sker. Rätten
till användning utan föregående besiktning upphör dock den 30
september 1994, om inte skriftlig ansökan om besiktning har gjorts
dessförinnan.

5. I fråga om överklagande av ett beslut som har meddelats före
ordningslagens ikraftträdande enligt en författning som avses i
punkt 1 andra--fjärde styckena gäller äldre bestämmelser.

6. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av
regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en
föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften.

1999:1282
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före
ikraftträdandet.

2005:68

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

2. Ärenden enligt 2 kap. 8 § andra stycket som kommit in till
polismyndigheten före den 1 april 2005 men som ännu inte har
avgjorts, handläggs av länsstyrelsen enligt 2 kap. 8 § andra
stycket i dess nya lydelse.

3. Prövningstillstånd krävs inte i fråga om domar och beslut
som har meddelats av länsrätt före ikraftträdandet.
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1 kap. Allmänna bestämmelser

Smittskyddets mål

1 § Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov
av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Lagens tillämpningsområde

2 § I denna lag ges föreskrifter om smittskyddsåtgärder som
riktar sig till människor.

Bestämmelser om smittskyddsåtgärder som rör djur eller
livsmedel eller andra objekt finns i miljöbalken,
livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m., epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen
(1999:658). Lag (2006:831)

Definitioner

3 § Med smittsamma sjukdomar avses i denna lag alla sjukdomar
som kan överföras till eller mellan människor och som kan
innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa.

Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan
vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt
lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det
finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som
riktas till den smittade.

Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som
kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära
smittskyddsåtgärder.

De allmänfarliga sjukdomarna och vissa andra smittsamma
sjukdomar skall anmälas eller bli föremål för smittspårning
enligt bestämmelserna i denna lag. Sådana sjukdomar benämns
anmälningspliktiga sjukdomar respektive smittspårningspliktiga
sjukdomar.
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De allmänfarliga sjukdomarna anges i bilaga 1 och de
samhällsfarliga sjukdomarna i bilaga 2 till denna lag.
Lag (2004:877).

Allmänna riktlinjer för smittskyddet

4 § Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad
erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är
försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa.
Åtgärderna skall vidtas med respekt för alla människors lika
värde och enskildas integritet.

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen
till barnets bästa kräver.

Åtgärder som den enskilde motsätter sig får vidtas endast om
inga andra möjligheter står till buds.

5 § Insatser inom smittskyddet skall vara av god kvalitet.

Den som är verksam inom smittskyddet skall ha kompetens och
erfarenhet som är lämplig för uppgiften.

6 § Den som är verksam inom smittskyddet skall värna både om
skyddet för osmittade och om dem som bär på en smittsam
sjukdom. De smittade skall få det stöd och den vård som behövs
från smittskyddssynpunkt.

Ansvaret för smittskyddet

7 § Socialstyrelsen ansvarar för samordning av smittskyddet på
nationell nivå och skall ta de initiativ som krävs för att
upprätthålla ett effektivt smittskydd. Socialstyrelsen skall
följa och vidareutveckla smittskyddet.

Smittskyddsinstitutet skall som expertmyndighet följa och
analysera det epidemiologiska läget nationellt och
internationellt och föreslå åtgärder för att landets smittskydd
skall fungera effektivt.

8 § Varje landsting ansvarar för att behövliga
smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet, i den mån
annat inte följer av denna lag.

Vad som sägs i denna lag om landsting gäller också en kommun
som inte ingår i ett landsting.

9 § I varje landsting skall det finnas en smittskyddsläkare.

En smittskyddsläkare utses av en sådan nämnd som avses i 10 §
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I frågor som inte gäller
smittskyddsläkarens myndighetsutövning skall denne verka under
nämnden.

Smittskyddsläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid en
smittskyddsenhet eller vid en infektionsklinik inom landstinget
att fullgöra uppgifter som smittskyddsläkaren har enligt denna
lag.

10 § Myndigheter inom smittskyddet, andra berörda myndigheter,
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läkare samt annan hälso- och sjukvårdspersonal skall samverka
för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning av
smittsamma sjukdomar.

2 kap. Förebyggande åtgärder och anmälan av sjukdomsfall

Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning

1 § Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga
försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av
smittsamma sjukdomar.

2 § Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller
hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder
som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är
skyldig att lämna information om smittan till andra människor
som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd
risk för smittoöverföring kan uppkomma.

Information om förebyggande åtgärder

3 § Landstinget, och under landstinget smittskyddsläkaren,
skall se till att allmänheten har tillgång till den information
och de råd som behövs för att var och en skall kunna skydda sig
mot smitta som kan hota liv eller hälsa.

Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma
inom smittskyddet skall vid behov upplysa patienter om åtgärder
för att förebygga smittsamma sjukdomar.

Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning

4 § Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal skall vara
uppmärksamma på förekomsten av smittsamma sjukdomar och vidta
de åtgärder som skäligen kan krävas från smittskyddssynpunkt.

5 § En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall
av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom,
skall utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren i det
landsting där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet och
till Smittskyddsinstitutet. Anmälan skall göras även
beträffande annan sjukdom som är eller som misstänks vara
smittsam, om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning
inom ett område eller uppträder i en elakartad form.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket första meningen
gäller även

- läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik,

- den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och

- läkare som utför obduktion.
Lag (2004:877).

6 § En anmälan enligt 5 § skall innehålla uppgifter om

1. den smittades eller misstänkt smittades namn, personnummer
eller samordningsnummer samt adress,

2. den sannolika smittkällan,

3. de sannolika smittvägarna,

4. de åtgärder som läkaren vidtagit för att hindra
smittspridning, och

5. andra uppgifter av betydelse för smittskyddet.
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7 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter

- om anmälan enligt 5 §,

- om uppgifter som avses i 6 § 5,

- om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om
viss sjukdom,

- om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om
till vem anmälan skall göras,

- om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om
kravet på att anmälan skall ske utan dröjsmål, samt

- om undantag för uppgift i anmälan enligt 6 § vid viss
sjukdom. Lag (2006:194).

3 kap. Utredning av sjukdomsfall

Läkarundersökning

1 § Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller
hon bär på en allmänfarlig sjukdom eller en annan
smittspårningspliktig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka
läkare och låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover
som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger.

En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan sjukdom
skall skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som
behövs.

Om patienten misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och inte
samtycker till undersökning och provtagning skall läkaren utan
dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren.

2 § Om någon som med fog kan misstänkas bära på en allmänfarlig
sjukdom motsätter sig den undersökning som behövs för att
konstatera om smittsamhet föreligger, får länsrätten på ansökan
av smittskyddsläkaren besluta om tvångsundersökning. Beslut om
sådan undersökning får meddelas endast om det finns en påtaglig
risk för att andra människor kan smittas.

Vid undersökningen får det inte förekomma ingrepp som kan
förorsaka annat än obetydligt men.

Den läkare som utfört undersökningen skall omedelbart
underrätta smittskyddsläkaren om resultatet av denna.

3 § Om den som undersökts för en allmänfarlig sjukdom byter
behandlande läkare, skall den läkare som övertar
behandlingsansvaret omedelbart underrätta den tidigare
behandlande läkaren och smittskyddsläkaren om detta.

Smittspårning

4 § Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att
en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom
eller en annan smittspårningspliktig sjukdom, skall läkaren
eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens
för uppgiften försöka få upplysningar från patienten om vem
eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer som
kan ha smittats. Den enskilde patienten är skyldig att lämna de
upplysningar som han eller hon förmår lämna.

Om den som enligt första stycket ansvarar för smittspårning på
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grund av uppgifter från patienten misstänker att andra personer
kan ha smittats skall han eller hon se till att dessa
underrättas om att de kan ha smittats av sjukdomen och uppmanas
att uppsöka läkare.

5 § Om en behandlande läkare eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal som har ansvar för smittspårningen i ett
enskilt fall finner att han eller hon saknar möjlighet att
fullgöra smittspårningen, skall han eller hon underrätta
smittskyddsläkaren om detta. Smittskyddsläkaren får överta
smittspårningsärendet eller överlämna det till en annan person
med särskild kompetens och erfarenhet för uppgiften. Sådant
övertagande eller överlämnande får också ske om
smittskyddsläkaren finner att smittspårningen i ett enskilt
fall inte utförs på ett tillfredsställande sätt.

Har smittspårningsärendet tagits över av smittskyddsläkaren
skall den enskilde patienten lämna sådana upplysningar som
avses i 4 § första stycket till honom eller henne.

6 § Om en person som har underrättats enligt 4 § andra stycket
om misstanke om att han eller hon kan ha smittats av en
allmänfarlig sjukdom inte utan dröjsmål låter sig undersökas av
läkare, skall den som enligt 4 § första stycket ansvarar för
smittspårningen utan dröjsmål anmäla detta till
smittskyddsläkaren.

Innehållet i anmälan

7 § En anmälan enligt 1 § tredje stycket eller 6 § skall
innehålla uppgifter om

1. den smittades eller misstänkt smittades namn, personnummer
eller samordningsnummer samt adress, och

2. andra uppgifter som bedöms kunna vara av betydelse för
smittskyddsläkarens fortsatta åtgärder.

En sådan anmälan skall alltid innehålla en redogörelse för de
omständigheter på vilka den behandlande läkaren grundar sin
misstanke om att en person bär på en allmänfarlig sjukdom.

Extraordinära smittskyddsåtgärder

8 § Om det finns skäl att misstänka att någon som anländer till
Sverige har smittats av en samhällsfarlig sjukdom, får
smittskyddsläkaren besluta att denne samt andra personer som
anländer med samma transportmedel skall genomgå hälsokontroll
på platsen för inresan.

Om det i ett visst geografiskt område skett utbrott av en
samhällsfarlig sjukdom får Socialstyrelsen besluta att personer
som anländer till Sverige från detta område samt andra personer
som anländer med samma transportmedel skall genomgå
hälsokontroll på platsen för inresan.

Hälsokontroll enligt första och andra stycket får inte vara
förenad med frihetsberövande eller innefatta provtagning eller
annan åtgärd som innebär kroppsligt ingrepp.

Smittskyddsläkaren skall verkställa Socialstyrelsens beslut
enligt andra stycket. Lag (2004:877).

9 § Om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig
sjukdom får smittskyddsläkaren besluta att den som har eller
kan antas ha varit utsatt för smitta av sjukdomen skall hållas
i karantän i en viss byggnad, i en avgränsad del av en byggnad
eller inom ett visst område. Ett sådant beslut innebär förbud
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att lämna byggnaden, del av byggnaden eller området samt förbud
att ta emot besök där.

Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får
smittskyddsläkaren i det enskilda fallet medge undantag från
förbudet att ta emot besök. Lag (2004:877).

10 § Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått
spridning inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller
smittspridningen är fullständigt klarlagd, får Socialstyrelsen
besluta att ett visst område skall vara avspärrat. Ett beslut
om avspärrning innebär förbud för den som vistas i området att
lämna det och förbud för den som befinner sig utanför området
att besöka det.

Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får
Socialstyrelsen i det enskilda fallet medge undantag från
beslutet om avspärrning. Lag (2004:877).

11 § Begär den som på grund av beslut enligt 9 § första stycket
skall hållas i karantän att beslutet inte längre skall gälla är
beslutsmyndigheten skyldig att utan dröjsmål pröva frågan.
Detsamma gäller om någon ansöker om undantag enligt 9 § andra
stycket från förbud att besöka den som hålls i karantän eller
enligt 10 § andra stycket från beslut om avspärrning.

Finns inte längre skäl för beslut enligt 9 § första stycket
eller 10 § första stycket skall beslutsmyndigheten omedelbart
häva beslutet. Lag (2004:877).

12 § Den som på grund av en samhällsfarlig sjukdom

1. har isolerats enligt 5 kap. 1 §,

2. har isolerats tillfälligt enligt 5 kap. 3 §,

3. skall hållas i karantän enligt 9 §, eller

4. har förbjudits att lämna avspärrat område enligt beslut om
avspärrning enligt 10 §

får inte resa ut ur landet. Smittskyddsläkaren skall vidta de
åtgärder som behövs för att hindra personen från att lämna
landet.

I andra fall än de som avses i första stycket får den som bär
på en samhällsfarlig sjukdom inte vägras att lämna landet. Han
eller hon skall dock i god tid före avresan meddela den
smittskyddsläkare som underrättats om sjukdomsfallet om
tidpunkten för avresan och målet för resan. Smittskyddsläkaren
skall underrätta berörd hälsomyndighet på ankomstorten om
avresan och andra omständigheter av betydelse för att förhindra
smittspridning. Lag (2006:1571).

4 kap. Vissa smittskyddsåtgärder

Råd och stöd

1 § Den behandlande läkaren skall ge den som bär på eller
misstänks bära på en smittsam sjukdom som omfattas av
bestämmelserna i denna lag individuellt utformade medicinska
och praktiska råd om hur han eller hon skall undvika att
utsätta andra för smittrisk.

Den som är i behov av psykosocialt stöd för att kunna hantera
sin sjukdom eller för att ändra sin livsföring skall erbjudas
detta. Sådant stöd kan ges av den behandlande läkaren eller av
annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens för
uppgiften.
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Förhållningsregler

2 § Den behandlande läkaren skall besluta om individuellt
utformade förhållningsregler i syfte att hindra smittspridning
för den som bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig
sjukdom. Förhållningsreglerna får endast avse

1. inskränkningar som gäller arbete, skolgång eller deltagande
i viss annan verksamhet,

2. förbud mot att donera blod och organ,

3. förbud mot att låna ut eller på annat sätt överlåta
begagnade injektionsverktyg,

4. skyldighet att informera vårdgivare och sådana som utför
icke-medicinska ingrepp om smittbärarskap,

5. skyldighet att informera sexualpartner om smittbärarskap,

6. skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta ett beteende
som minimerar risken för smittspridning,

7. skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner, eller

8. skyldighet att hålla regelbunden kontakt med behandlande
läkare.

Förhållningsreglerna skall meddelas skriftligt så snart det är
möjligt samt tas in i den undersöktes patientjournal. Läkaren
skall så långt det är möjligt se till att förhållningsreglerna
följs.

3 § Om patienten begär det skall smittskyddsläkaren pröva
beslutet om förhållningsregler enligt 2 §. Smittskyddsläkaren
får efter en sådan begäran eller på eget initiativ ändra
förhållningsreglerna på det sätt han eller hon finner mest
ändamålsenligt. Smittskyddsläkarens beslut skall meddelas den
behandlande läkaren och av denne tas in i patientjournalen.

Patienten skall av den behandlande läkaren informeras om
möjligheten att få förhållningsreglerna prövade av
smittskyddsläkaren.

4 § Om den behandlande läkaren misstänker eller får veta att en
patient som bär eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom
inte iakttar eller kommer att iaktta förhållningsreglerna skall
läkaren anmäla detta till smittskyddsläkaren.

Anmälan behöver dock inte göras om läkaren bedömer att han
eller hon själv kan se till att patienten får det stöd som
behövs för att ändra sitt beteende.

5 § Om någon som bär på en allmänfarlig sjukdom tas in på en
kriminalvårdsanstalt, eller med tvång på en vårdinrättning,
skall den läkare som ansvarar för hälso- och sjukvården där
underrättas av den behandlande läkaren, när denne får kännedom
om intagningen, om smittan och om de förhållningsregler som
meddelats den intagne.

Kan den intagne inte tas om hand på ett sådant sätt att
smittspridning kan förhindras, skall den ansvarige läkaren
anmäla detta till smittskyddsläkaren.

Vård och behandling

6 § Den som bär på en allmänfarlig sjukdom skall av behandlande
läkare erbjudas den vård och behandling som behövs för att
förebygga eller minska risken för smittspridning. Om det finns
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behov av särskilda behandlingsinsatser för att förändra ett
smittfarligt beteende skall detta också erbjudas den enskilde.

7 § Om den behandlande läkaren får veta eller misstänker att en
patient som bär på en allmänfarlig sjukdom inte följer erbjuden
medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk för andra
människor skall läkaren anmäla detta till smittskyddsläkaren.

Anmälan behöver dock inte göras om läkaren bedömer att
patienten i fortsättningen kommer att följa behandlingen.

Underrättelse till närstående

8 § Om en behandlande läkare får veta eller misstänker att en
patient som bär på en allmänfarlig sjukdom inte informerat en
närstående om sjukdomen och läkaren bedömer att den närstående
löper påtaglig risk att smittas skall läkaren anmäla detta till
smittskyddsläkaren.

Smittskyddsläkaren skall, om han eller hon gör samma bedömning
som den behandlande läkaren, underrätta den närstående om
smittrisken och hur den kan förebyggas.

Innehållet i anmälan

9 § I en anmälan enligt 4 §, 7 § eller 8 § första stycket skall
den behandlande läkaren ange

1. den smittades eller misstänkt smittades namn, personnummer
eller samordningsnummer samt adress, och

2. andra uppgifter som bedöms kunna vara av betydelse för
smittskyddsläkarens fortsatta åtgärder.

5 kap. Isolering

Förutsättningar för isolering

1 § Den som bär på en allmänfarlig sjukdom får isoleras om

1. det av omständigheterna klart framgår att den enskilde inte
är beredd eller i stånd att frivilligt underkasta sig de
åtgärder som krävs för att förebygga eller så långt som möjligt
minska risken för smittspridning, eller

2. det finns grundad anledning anta att den enskilde inte
följer de förhållningsregler som har beslutats.

Beslut om isolering får meddelas endast om det finns en
påtaglig risk för att andra människor kan smittas.

2 § Länsrätten beslutar i fråga om isolering enligt 1 § efter
ansökan av smittskyddsläkaren. Till ansökan skall
smittskyddsläkaren foga en utredning om den enskildes situation
och behov samt om vidtagna och erbjudna åtgärder. Utredningen
skall också innehålla en individuell vårdplan som visar vilka
insatser som behövs för att tillgodose den enskildes behov av
vård eller stöd för att minska risken för smittspridning och på
vilket sätt sådana insatser kan tillhandahållas.

3 § Om någon bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig
sjukdom och genom sitt beteende utsätter någon annan för
omedelbar risk att smittas får smittskyddsläkaren besluta om
tillfällig isolering. Ett sådant beslut förfaller om det inte
senast inom fyra dagar underställs länsrätten.

Tillfällig isolering som fastställts av länsrätten får bestå i
högst två veckor, räknat från den dag beslutet verkställdes.
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4 § Isolering enligt 1 eller 3 § skall ske på en vårdinrättning
som drivs av ett landsting.

5 § Isolering enligt 1 § får bestå i högst tre månader, räknat
från den dag beslutet verkställdes. I denna tid inräknas inte
tillfällig isolering.

Efter ansökan av smittskyddsläkaren får länsrätten, om det
finns särskilda skäl, besluta om fortsatt isolering. Sådant
beslut får avse högst sex månader åt gången, räknat från
prövningstillfället.

Sådan ansökan skall ha kommit in till rätten innan tiden för
gällande beslut om isolering har löpt ut. Isoleringen skall
fortsätta i avvaktan på att rättten beslutar med anledning av
ansökan.

6 § Har beslut fattats om isolering enligt 1 § skall
smittskyddsläkaren genast underrätta det landsting eller den
kommun som svarar för sådana insatser som den isolerade
behöver. Smittskyddsläkaren skall därvid lämna de uppgifter om
den enskilde som behövs för planering av insatserna.

Landstinget eller kommunen skall i samråd med
smittskyddsläkaren förbereda lämpliga åtgärder för att
tillgodose den enskildes behov då isoleringen upphör.

7 § Begär den isolerade att isoleringen skall upphöra är
smittskyddsläkaren skyldig att utan dröjsmål pröva den
isolerades begäran.

8 § Finns inte längre skäl för isolering enligt 1 eller 3 §
skall smittskyddsläkaren omedelbart besluta att isoleringen
skall upphöra. Frågan om isoleringens upphörande skall
övervägas fortlöpande.

Isoleringens innehåll

9 § Den som är isolerad enligt 1 eller 3 § skall tas väl om
hand. Nödvändiga förberedelser skall göras för att den enskilde
efter isoleringen skall få den vård eller det stöd han eller
hon behöver för att minska risken för smittspridning. Han eller
hon skall även under isoleringen få det stöd och den hjälp som
behövs för att risken för smittspridning skall förebyggas eller
minskas så långt som möjligt.

Den isolerade skall ges möjlighet till sysselsättning och sådan
fysisk träning som är lämplig med hänsyn till hans eller hennes
ålder och hälsotillstånd.

Den isolerade skall ges möjlighet att dagligen vistas utomhus
under minst en timme, om det inte finns synnerliga hinder mot
detta.

10 § Den som är isolerad enligt 1 eller 3 § har rätt att föra
telefonsamtal och ta emot besök i den utsträckning det kan ske
med hänsyn till vården och ordningen på vårdinrättningen. Besök
kan förbjudas, om ändamålet med isoleringen annars skulle
motverkas.

Den som är isolerad enligt 1 eller 3 § har rätt att sända och
ta emot brev och andra försändelser.
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11 § Beslut i frågor som avses i 9 § andra och tredje styckena
samt 10 § första stycket meddelas av chefsöverläkaren efter
samråd med smittskyddsläkaren.

Särskilda befogenheter vid isoleringen

12 § Den som är isolerad enligt 1 eller 3 § får hindras att
lämna vårdinrättningens område eller den del av inrättningen
där han eller hon skall vistas och får i övrigt underkastas den
begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för
isoleringen. Rörelsefriheten får också inskränkas när det
behövs av hänsyn till den isolerades egen eller andras
säkerhet.

13 § Från den som isolerats enligt 1 eller 3 § får omhändertas

1. narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel
eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor,

2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel,

3. injektionssprutor eller kanyler som kan användas för
insprutning i människokroppen,

4. andra föremål som är särskilt ägnade att användas för
missbruk av eller annan befattning med narkotika, eller

5. annan egendom som kan skada honom eller henne själv eller
någon annan eller vara till men för ordningen på
vårdinrättningen.

14 § Om det är nödvändigt får den som skall isoleras enligt 1
eller 3 § kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas när han
eller hon kommer till vårdinrättningen, för kontroll av att den
isolerade inte bär på sig egendom som avses i 13 §. Detsamma
gäller om det under vistelsen på vårdinrättningen uppkommer
misstanke att sådan egendom kommer att påträffas hos den
isolerade.

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer
ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn
som omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett
vittne närvara när åtgärden utförs.

Chefsöverläkaren beslutar om kroppsvisitation eller ytlig
kroppsbesiktning.

15 § Chefsöverläkaren får besluta att försändelser till den som
isolerats enligt 1 eller 3 § får undersökas för kontroll av att
de inte innehåller egendom som avses i 13 §. Om en försändelse
innehåller sådan egendom får den omhändertas.

16 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra
berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas
av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
omhändertagits enligt 13 eller 15 § eller har sådan egendom
påträffats där någon är isolerad enligt 1 eller 3 § utan att
det finns någon känd ägare till egendomen, skall
chefsöverläkaren låta förstöra eller sälja egendomen enligt
bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket
lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Detsamma gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler, som
kan användas för insprutning i människokroppen, eller i fråga
om andra föremål som är särskilt ägnade att användas för
missbruk av eller annan befattning med narkotika.
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Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

Vistelse utanför vårdinrättningen

17 § Den som är isolerad enligt 1 § får ges tillstånd att under
viss kort tid vistas utanför vårdinrättningens område, om det
är påkallat av särskilda skäl som gäller den isolerade själv
eller hans eller hennes närstående eller utgör ett led i den
planerade vården eller behandlingen av den isolerade.
Tillståndet får förenas med särskilda villkor.

18 § Tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område och
meddelande av villkor i samband med sådan vistelse enligt 17 §
beslutas av smittskyddsläkaren efter samråd med
chefsöverläkaren. Smittskyddsläkaren får återkalla tillståndet
om förhållandena kräver det.

Smittskyddsläkaren får överlåta åt chefsöverläkaren att pröva
frågor om tillstånd att tillfälligt vistas utanför sjukhusets
område.

Stödperson

19 § Chefsöverläkaren skall se till att den som har isolerats
enligt 1 § upplyses om sin rätt att få en stödperson.

När den isolerade begär det, skall en stödperson utses. En
stödperson kan utses också i annat fall, om den isolerade inte
motsätter sig det.

Stödpersonen skall bistå den isolerade i personliga frågor så
länge denne är isolerad enligt denna lag och, om den isolerade
och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor
efter det att isoleringen har upphört. Stödpersonen har rätt
att besöka den isolerade under förutsättning att besöket kan
genomföras på sådant sätt att det inte finns någon risk för
smittspridning. Stödpersonen får inte obehörigen röja eller
utnyttja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om den
isolerades hälsotillstånd eller personliga förhållanden i
övrigt.

20 § Stödpersonen utses av en sådan nämnd som avses i lagen
(1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller,
utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i
förvaltningslagen (1986:223), nämligen

- 14 § om muntlig handläggning,

- 15 § om anteckning av uppgifter,

- 16 och 17 §§ om parters rätt att få ta del av uppgifter,

- 20 § om motivering av beslut,

- 21 § om underrättelse om beslut,

- 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

- 27 § om omprövning av beslut.

21 § Chefsöverläkaren skall anmäla till en sådan nämnd som
avses i 20 § första stycket när det kan finnas skäl att utse en
stödperson.

I en sådan anmälan skall chefsöverläkaren ange den isolerades
inställning till att få en stödperson. Om den isolerade inte

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2004:168 (11 av 19)2007-11-05 19:05:00



SFST

har uttryckt en klar uppfattning skall nämnden kontakta den
isolerade eller vårdpersonal med kännedom om denne för att få
besked om den isolerade vill ha en stödperson.

När isoleringen upphör för den som har en stödperson skall
nämnden underrättas om detta samt om huruvida stödpersonens
uppdrag fortsätter därefter.

22 § Om den isolerade önskar att stödpersonens uppdrag skall
övergå till ett uppdrag som kontaktperson enligt 3 kap. 6 §
socialtjänstlagen (2001:453) när isoleringen upphört och
stödpersonen samtycker till det, skall den nämnd som avses i
20 § första stycket underrätta socialnämnden i den kommun där den
isolerade är folkbokförd om hans eller hennes önskemål.

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en stödpersons
säkerhet, skall chefsöverläkaren lämna ut nödvändiga
upplysningar om den isolerade till stödpersonen eller till den
nämnd som avses i 20 § första stycket.

Särskilt förordnande att fullgöra chefsöverläkares uppgifter

24 § Landstinget får förordna någon inom hälso- och sjukvården
legitimerad befattningshavare, som har tillräcklig kompetens
och erfarenhet, att i chefsöverläkares ställe fullgöra de
uppgifter som chefsöverläkaren har enligt 9-23 §§ vid isolering
enligt 1 eller 3 §.

Vad som sägs i denna lag om chefsöverläkaren gäller också den
som förordnats enligt första stycket.

6 kap. Smittskyddsläkaren

Smittskyddsläkarens ansvar

1 § Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för
smittskyddsarbetet inom det område där han eller hon verkar
enligt 1 kap. 9 §. Smittskyddsläkaren skall planera, organisera
och leda smittskyddet och verka för effektivitet, samordning
och likformighet.

2 § I smittskyddsläkarens uppgifter ingår att

1. se till att allmänheten har tillgång till den information
som behövs för att var och en skall kunna skydda sig mot
smittsamma sjukdomar,

2. ge råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper
som är särskilt utsatta för smittrisk,

3. se till att förebyggande åtgärder vidtas,

4. stödja behandlande läkare och annan hälso- och
sjukvårdspersonal samt andra som är verksamma inom smittskyddet
i arbetet mot smittsamma sjukdomar och när det behövs ge råd om
lämpliga åtgärder,

5. följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till
att behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och
personer som kan ha utsatts för smittrisk samt att
ändamålsenliga råd och förhållningsregler ges till dem som kan
ha smittats,

6. bevaka att de som bär på en smittsam sjukdom får det stöd
eller den vård som påkallas av sjukdomen eller smittrisken,

7. följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att
förebygga smittspridning, samt

8. fortlöpande följa smittskyddsläget i området.
Lag (2006:194).
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3 § Efter att ha fått en anmälan enligt 3 kap. 1 § tredje
stycket eller 3 kap. 6 § skall smittskyddsläkaren utreda
ärendet och vidta de åtgärder som behövs för att få till stånd
läkarundersökning av den som misstänks vara smittad, om en
sådan läkarundersökning inte är obehövlig. I utredningen skall
det ingå ett personligt samtal med den enskilde om inte skäl
talar mot detta.

4 § Efter att ha fått en anmälan enligt 4 kap. 4 § första
stycket, 4 kap. 5 § andra stycket eller 4 kap. 7 § första
stycket skall smittskyddsläkaren utreda den enskildes situation
och behov samt vilka insatser som behövs för att förebygga
smittspridning. I utredningen skall det ingå ett personligt
samtal med den enskilde om inte skäl talar mot detta.

5 § Om smittskyddsläkaren uppmärksammar brister i smittskyddet
skall han eller hon påpeka detta för den myndighet eller annan
som har att avhjälpa bristerna. Om bristerna inte avhjälps och
detta medför fara från smittskyddssynpunkt skall
smittskyddsläkaren anmäla förhållandena till respektive
tillsynsmyndighet.

6 § Smittskyddsläkarna skall samarbeta med varandra och med
behandlande läkare i smittskyddsfrågor och lämna de uppgifter
som behövs för verksamheten.

7 § Smittskyddsläkaren skall skyndsamt underrätta de
myndigheter eller den kommun, som ansvarar för att
smittskyddsåtgärder vidtas mot djur eller objekt som sprider
eller misstänks sprida smittsam sjukdom, om iakttagelser som är
av betydelse för det objektinriktade smittskyddet.

Smittskyddsläkaren skall på begäran få fortlöpande information
om de beslut som fattas och de andra åtgärder som vidtas eller
planeras med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen (2006:804),
lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., epizootilagen
(1999:657) eller zoonoslagen (1999:658) när det är av betydelse
för smittskyddet för människor.

Smittskyddsläkaren, andra berörda myndigheter och kommunen har
rätt till samråd med anledning av den information som lämnas
enligt första eller andra stycket. Lag (2006:831).

7 a § Smittskyddsläkaren skall skyndsamt underrätta vårdgivare
om iakttagelser som är av betydelse för att förebygga
smittspridning inom det verksamhetsområde som vårdgivaren
ansvarar för. Lag (2006:194).

8 § En smittskyddsläkare får, om det är lämpligt och
smittskyddsläkarna är överens om det, överlämna ett
smittskyddsärende till en smittskyddsläkare i ett annat
landsting.

Uppgiftsskyldighet

9 § Om smittskyddsläkaren för att kunna fullgöra sina
skyldigheter enligt denna lag behöver uppgifter om en person
som smittats av en allmänfarlig sjukdom, är följande personer
och myndigheter skyldiga att på begäran av smittskyddsläkaren
lämna honom eller henne de uppgifter som behövs,

1. myndigheter som genom sin verksamhet får kännedom om
uppgifter av betydelse för smittskyddet, och

2. personal inom enskild hälso- och sjukvård som i sin
yrkesutövning står under tillsyn av Socialstyrelsen.
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10 § Den som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt läkare och andra som är ansvariga inom
hälso- och sjukvården skall lämna upplysningar till
smittskyddsläkaren om denne i ett enskilt fall begär det och
behöver det för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna
lag.

11 § Om smittskyddsläkaren vid en utredning enligt 4 § har
anledning att anta att socialnämnden, polismyndigheten eller
Kriminalvården kan lämna upplysningar som behövs för
utredningen, skall smittskyddsläkaren underrätta berörd
myndighet.

En sådan underrättelse skall innehålla uppgifter om den
enskildes identitet och de förhållningsregler han eller hon
skall följa för att förebygga smittspridning. Lag (2005:984).

12 § Uppmärksammar socialnämnden, polismyndigheten eller
Kriminalvården, efter att ha fått underrättelse enligt 11 §, i
sin verksamhet förhållanden som tyder på att den smittade inte
följer meddelade förhållningsregler, skall detta anmälas till
den smittskyddsläkare som lämnat underrättelsen. Om denne enligt
8 § överlämnat ärendet till smittskyddsläkaren i ett annat
landsting, skall anmälan i stället göras till den
smittskyddsläkaren.

Den skyldighet som avses i första stycket gäller i två månader
från det att underrättelsen enligt 11 § mottagits.
Lag (2005:984).

7 kap. Ersättning

1 § Läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig
sjukdom och som läkaren bedömer minska risken för
smittspridning är kostnadsfria för patienten.

2 § Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer
minska risken för smittspridning och som ges inom landstingets
hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning
enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt
vårdavtal med landstinget är kostnadsfri för patienten om det
är fråga om en allmänfarlig sjukdom.

3 § Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gäller

1. den som enligt 2 kap. 1-6 §§ socialförsäkringslagen
(1999:799) är bosatt i Sverige,

2. den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner
enligt vad som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av
den 14 juni 1971 om tilllämpningen av systemen för social
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras
familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt

3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård,
behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis
enligt en internationell överenskommelse rörande vissa
lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1
december 1924.

4 § Landstinget svarar för kostnader för läkemedel som avses i
1 § och för åtgärder som avses i 2 §.

8 kap. Överklagande m.m.

Överklagande hos domstol

1 § Smittskyddsläkarens beslut enligt denna lag får överklagas
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hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet gäller

1. förhållningsregler enligt 4 kap. 3 §,

2. tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §,

3. avslag på begäran om upphörande av isolering enligt 5 kap.
7 §,

4. avslag på begäran om tillstånd att vistas utanför
vårdinrättningens område eller meddelande av villkor i samband
med sådan vistelse enligt 5 kap. 18 §,

5. återkallelse av tillstånd att vistas utanför
vårdinrättningens område enligt 5 kap. 18 §,

6. karantän enligt 3 kap. 9 §,

7. avslag på ansökan om att karantän skall upphöra enligt 3
kap. 11 §, eller

8. avslag på ansökan om undantag från förbud att besöka den som
hålls i karantän enligt 3 kap. 11 §.

Chefsöverläkares beslut enligt 5 kap. 16 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut enligt 5
kap. 11 § i fråga om den som isolerats enligt 5 kap. 1 §.

Socialstyrelsens beslut att avslå en ansökan om undantag från
beslut enligt 3 kap. 10 § om avspärrning får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut av smittskyddsläkare, chefsöverläkare eller
Socialstyrelsen enligt denna lag får inte överklagas.
Lag (2004:877).

2 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten
i andra mål än sådana som avser

1. tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,

2. isolering enligt 5 kap. 1 §,

3. tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §,

4. fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 §,

5. upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §,

6. karantän enligt 3 kap. 9 § första stycket,

7. undantag från avspärrning enligt 3 kap. 10 §, eller

8. upphörande av karantän enligt 3 kap. 11 §.
Lag (2004:877).

3 § Frågor som ankommer på länsrätt enligt denna lag prövas av
den länsrätt inom vars domkrets den som har beslutat i frågan
eller ansökt om åtgärden har sin verksamhet.

Handläggningen i domstol

4 § Mål enligt denna lag skall handläggas skyndsamt.

5 § Länsrätten skall inom en vecka från den dag då ansökan
eller överklagandet kom in till domstolen ta upp till avgörande
mål om

1. tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,

2. förhållningsregler enligt 4 kap. 3 §,

3. isolering enligt 5 kap. 1 §,
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4. fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 §,

5. upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §, eller

6. undantag från förbud att besöka den som hålls i karantän
enligt 3 kap. 9 §.

Länsrätten får dock förlänga tidsfristen enligt första stycket
om det finns särskilda skäl.

Ett mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § vari beslutet
underställts länsrätten skall tas upp till avgörande snarast
och senast fyra dagar från den dag underställningen skedde. Om
beslutet om tillfällig isolering inte är verkställt när det
underställs, skall målet tas upp till avgörande inom fyra dagar
från den dag beslutet verkställdes.

Mål om karantän enligt 3 kap. 9 §, mål om undantag från
avspärrning enligt 3 kap. 10 § samt mål om upphörande av
karantän enligt 3 kap. 11 § skall länsrätten ta upp till
avgörande senast inom fyra dagar från det överklagandet kom in.

I mål om isolering enligt 5 kap. 1 §, tillfällig isolering
enligt 5 kap. 3 § och fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § får
länsrätten fatta beslut i målet i avvaktan på att målet
slutligt avgörs. Lag (2004:877).

6 § I mål om isolering enligt 5 kap. 1 §, fortsatt isolering
enligt 5 kap. 5 § eller upphörande av isolering enligt 5 kap.
7 § skall länsrätten och kammarrätten hålla muntlig förhandling,
om detta inte är uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling
skall alltid hållas i sådana mål om någon part begär det.
Parterna skall upplysas om sin rätt att begära muntlig
förhandling. Den isolerades stödperson har rätt att närvara vid
och skall om möjligt underrättas om förhandlingen.

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig
personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna
att han eller hon skall hämtas till rätten antingen omedelbart
eller till en senare dag.

7 § När muntlig förhandling hålls i mål om isolering enligt 5
kap. 1 § eller fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § skall
länsrätten höra lämplig sakkunnig, om det inte är uppenbart
obehövligt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Socialstyrelsen skall för viss tid förordna särskilda
sakkunniga att bistå rätten.

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 c §
eller 4 § första och tredje styckena sekretesslagen (1980:100)
skall utan hinder av sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om
den smittade som behövs för en sakkunnigs uppdrag.
Lag (2007:251).

8 § Vid handläggningen i kammarrätt av andra mål enligt denna
lag än mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § skall
nämndemän ingå i rätten.

9 § Offentligt biträde skall förordnas för den som åtgärden
avser i mål i allmän förvaltningsdomstol om

1. isolering enligt 5 kap. 1 §,
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2. tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §,

3. fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 §,

4. upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §,

5. karantän enligt 3 kap. 9 § första stycket,

6. beslut att inte medge undantag från avspärrning enligt 3
kap. 10 §, eller

7. upphörande av karantän enligt 3 kap. 11 §.

Offentligt biträde skall dock inte förordnas om det måste antas
att behov av biträde saknas. Lag (2004:877).

10 § Vid delgivning med enskild i mål enligt denna lag gäller
inte 12 och 15 §§ delgivningslagen (1970:428).

11 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
annat förordnas i beslutet.

Biträde av polismyndighet

12 § Polismyndighet skall lämna biträde på begäran av
smittskyddsläkaren

1. för att genomföra tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,

2. för att föra den som skall isoleras enligt 5 kap. 1 § eller
isoleras tillfälligt enligt 5 kap. 3 § till vårdinrättningen,

3. för att återföra den som har avvikit från en vårdinrättning,
där han eller hon enligt beslut skall vara tillfälligt isolerad
eller isolerad, eller den som inte har återvänt till
vårdinrättningen sedan hans eller hennes tillstånd att vistas
utanför vårdinrättningens område har gått ut eller återkallats,

4. för att genomföra hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 §
och därvid upprätthålla ordningen,

5. för att föra den som skall hållas i karantän enligt 3 kap.
9 § till vårdinrättning eller annan plats där karantänsvistelsen
skall äga rum, eller

6. för att återföra den som olovligen har avvikit från
vårdinrättning eller annan plats för karantänsvistelsen till
denna plats.

Polismyndigheten skall lämna biträde på begäran av
Socialstyrelsen för att spärra av områden enligt 3 kap. 10 §
och för att upprätthålla dessa avspärrningar. Lag (2004:877).

9 kap. Övriga bestämmelser

Tillsyn

1 § Socialstyrelsen har tillsyn över smittskyddet i landet. Vid
tillsynen enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i 6 kap.
9-17 §§ och 8 kap. 16 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område.

Vissa bemyndiganden

2 § Om riksdagens beslut om ändring i bilaga 1 eller bilaga 2
inte kan avvaktas, får regeringen föreskriva att bestämmelserna
om allmänfarliga sjukdomar eller samhällsfarliga sjukdomar
skall tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer på
en viss smittsam sjukdom som förekommer eller inom kort kan
förekomma här i landet, om sjukdomen bedöms uppfylla
kriterierna i 1 kap. 3 § andra eller tredje stycket.
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En sådan föreskrift får meddelas endast om det vid lagens
ikraftträdande inte var känt

- att sjukdomen uppfyller kriterierna i 1 kap. 3 § andra eller
tredje stycket, eller

- att smittspridning av sjukdomen skulle kunna förekomma i
landet.

Föreskrifter som meddelas med stöd av denna paragraf skall
snarast underställas riksdagens prövning. Lag (2004:877).

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka andra
smittsamma sjukdomar än allmänfarliga som skall vara
anmälningspliktiga.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra
smittsamma sjukdomar än allmänfarliga som skall vara
smittspårningspliktiga.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
krävs för ett ändamålsenligt smittskydd samt till skydd för
enskilda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning på
Försvarsmakten, i den mån föreskrifterna inte gäller
tvångsåtgärd mot enskild.

5 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om
smittskyddet enligt denna lag om landet kommer i krig eller
krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden
som är föranledda av krig eller av krigsfara som landet har
befunnit sig i.

6 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om
smittskyddet enligt denna lag, om det vid en fredstida kris som
har betydande inverkan på möjligheterna att upprätthålla ett
effektivt smittskydd finns behov av samordnade nationella
åtgärder eller ur ett nationellt perspektiv av andra särskilda
insatser inom smittskyddet.

Övergångsbestämmelser

2004:168

1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 juli 2004, då
smittskyddslagen (1988:1472) (gamla lagen) skall upphöra att
gälla.

2. Förhållningsregler som har meddelats enligt 16 § eller
ändrats enligt 17 § gamla lagen gäller längst till och med den
31 december 2004.

3. Om tvångsundersökning som smittskyddsläkaren har beslutat
enligt 36 § gamla lagen inte har genomförts före den nya lagens
ikraftträdande, skall smittskyddsläkaren senast den 5 juli 2004
ansöka hos länsrätten om tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §
nya lagen. Till dess ansökan har prövats av länsrätten gäller
den gamla lagen i tillämpliga delar.

4. Om en patient vid ikraftträdandet är tvångsisolerad enligt
38 § gamla lagen skall smittskyddsläkaren senast den 5 juli
2004 ansöka hos länsrätten om isolering enligt 5 kap. 1 § nya
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lagen. Till dess ansökan har prövats av länsrätten gäller den
gamla lagen i tillämpliga delar.

5. Den som vid lagens ikraftträdande är isolerad enligt beslut
av smittskyddsläkaren med stöd av 39 § gamla lagen skall anses
tillfälligt isolerad enligt beslut av smittskyddsläkaren med
stöd av 5 kap. 3 § nya lagen. Härvid skall smittskyddsläkarens
beslut om isolering anses ha fattats vid ikraftträdandet.

6. Om ett mål om tvångsisolering enligt 38 eller 39 § gamla
lagen inte är slutligt avgjort vid ikraftträdandet skall rätten
pröva förutsättningarna för isolering enligt 5 kap. 1 § eller 5
kap. 3 § enligt nya lagen.

7. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kostnader
som har uppkommit före ikraftträdandet.

2006:1571

1. Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.

2. Beslut som har meddelats enligt 14 § i den upphävda
karantänslagen (1989:290) gäller fortfarande.

Bilaga 1

Allmänfarliga sjukdomar

- campylobacterinfektion
- difteri
- fågelinfluensa (H5N1)
- infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)
- giardiainfektion
- gonorré
- hepatit A-E
- hivinfektion
- infektion med HTLV I eller II
- klamydiainfektion
- kolera
- infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
- mjältbrand
- paratyfoidfeber
- pest
- infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för
penicillin G
- polio
- rabies
- salmonellainfektion
- shigellainfektion
- smittkoppor
- svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
- syfilis
- tuberkulos
- tyfoidfeber
- virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber
(nefropathia epidemica)
Lag (2006:661).

Bilaga 2

Samhällsfarliga sjukdomar

- smittkoppor
- svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
Lag (2004:877).
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1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet
bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med
hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor.

2 § Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som
staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa
skador på människor, egendom eller miljön.

Till räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som görs
enligt 4 kap. 1-4 §§ utan att det har inträffat någon olycka
eller föreligger överhängande fara för en olycka.

Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats
endast om detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett
snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för
insatsen och omständigheterna i övrigt.

I denna lag behandlas endast sådana räddningsinsatser som avses
i denna paragraf.

3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och
genomföras på ett effektivt sätt.

4 § Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763).

5 § Länsstyrelserna skall genom rådgivning och information
stödja kommunerna i deras verksamhet enligt denna lag.

6 § Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för
verksamhet enligt denna lag skall samordna verksamheten samt
samarbeta med varandra och med andra som berörs.
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7 § Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för
räddningstjänst skall se till att allmänheten informeras om
vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns. Dessutom
skall de lämna upplysning om hur varning och information till
allmänheten sker vid allvarliga olyckor.

2 kap. Enskildas skyldigheter

Skyldighet att varna och tillkalla hjälp

1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en
brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller
allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det
är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla
hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det
föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan
olycka.

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till
byggnader och andra anläggningar

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för
släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till
följd av brand.

3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med
hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör
ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i
skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En
nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs
för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.

Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i
stället den som utövar verksamheten på anläggningen se till att
en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av
anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter
som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.

Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.

Skyldigheter vid farlig verksamhet

4 § Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en
olycka skall orsaka allvarliga skador på människor eller
miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar
verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning
hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i
övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa
sådana skador.

Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna
för sådana olyckor som anges i första stycket.

Första och andra stycket gäller även flygplatser som har
godkänts enligt 6 kap. 9 § första stycket luftfartslagen
(1957:297).

5 § Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en
anläggning som avses i 4 § skall den som utövar verksamheten
underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen om
utsläppet påkallar särskilda åtgärder till skydd för
allmänheten. Underrättelse skall också lämnas om det föreligger
överhängande fara för ett sådant utsläpp.
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3 kap. Kommunens skyldigheter

Förebyggande verksamhet

1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och
miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att
förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan
att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot
andra olyckor än bränder.

Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja
varandras resurser för förebyggande verksamhet.

2 § En kommun skall genom rådgivning, information och på annat
sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter
enligt denna lag.

3 § En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande
verksamhet. I programmet skall anges målet för kommunens
verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och
som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur
den planeras.

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje
ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett
med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under
perioden anta närmare riktlinjer. I ett kommunalförbund skall
handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen.

Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning
av den myndighet som regeringen bestämmer besluta om ändring av
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet.

4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att
rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som
inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill
hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i
restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter
annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant
medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från
brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att
det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar,
tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla
fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande
med gas och därtill hörande avgaskanaler.

5 § Den som utför sotning eller brandskyddskontroll enligt 4 §
har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och
att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs.

6 § En kommun får föreskriva att avgift skall betalas för
sotning och brandskyddskontroll enligt 4 §.

Kommunen får ge den som enligt 4 § tredje stycket utför
brandskyddskontroll utan att vara tjänsteman hos kommunen
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befogenhet att på kommunens vägnar meddela nödvändiga
förelägganden och förbud enligt 5 kap. 2 § andra stycket. Ett
sådant föreläggande eller förbud får inte förenas med vite.

Räddningstjänst

7 § En kommun skall ansvara för räddningstjänst inom kommunen,
om inte annat följer av 4 kap. 1-6 §§.

Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja
varandras resurser för räddningstjänst.

8 § En kommun skall ha ett handlingsprogram för
räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens
verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och
som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också
anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för
att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges
vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan
skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som
under höjd beredskap.

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje
ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett
med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under
perioden anta närmare riktlinjer. I ett kommunalförbund skall
handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen.

Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning
av den myndighet som regeringen bestämmer besluta om ändring av
ett handlingsprogram för räddningstjänst.

Efterföljande åtgärder

9 § En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen
(räddningsledaren) fattar beslut om detta. Beslutet skall
redovisas i skriftlig form. När en räddningsinsats är avslutad
skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren
eller nyttjanderättshavaren till den egendom som
räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevakning,
restvärdeskydd, sanering och återställning.

Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men
kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsledaren utföra
bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs.

10 § När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till
att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga
orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har
genomförts.

Den som utför en undersökning enligt första stycket har rätt
att få tillträde till olycksplatsen. Polismyndigheten skall
lämna den hjälp som behövs.

Organisation

11 § En kommuns uppgifter enligt denna lag skall fullgöras av
en eller flera nämnder.

12 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de
uppgifter kommunen har enligt denna lag helt eller delvis skall
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utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en
kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun.

En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun
uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på
kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden, dock inte i sådana ärenden som avses i 6 kap. 34 §
kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna i 6 kap. 24-27 §§ och
35 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd
skall tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Av kommunallagen följer att kommuner kan ha en gemensam
organisation för uppgifter enligt denna lag.

13 § Uppdrag att besluta på en kommuns vägnar får inte omfatta
förelägganden eller förbud vid vite eller verkställande av
åtgärd på den försumliges bekostnad.

14 § Den personal som för kommunens räkning har att utföra
förebyggande verksamhet, att planera, leda, genomföra och följa
upp räddningsinsatser samt utöva tillsyn skall genom utbildning
och erfarenhet ha den kompetens som behövs.

15 § Den personal som ingår i en kommuns organisation för
räddningstjänst skall vara anställd i egen eller annan kommun
eller i ett kommunalförbund. Kommunen får överlåta åt någon
annan att göra räddningsinsatser som kräver särskild kompetens.

I organisationen för räddningstjänst kan också ett
räddningsvärn ingå. Ett räddningsvärn består av personal som
uttagits med tjänsteplikt.

Om det vid en anläggning i kommunen har organiserats en
särskild enhet för insatser vid anläggningen, får kommunen
träffa avtal med ägaren eller nyttjanderättshavaren till
anläggningen om att enheten skall ingå i kommunens organisation
för räddningstjänst. En sådan enhets räddningsinsatser är att
anse som kommunal räddningstjänst enligt denna lag också när
insatserna görs inom den egna anläggningen.

Ledning

16 § I en kommun skall det finnas en räddningschef.
Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är
ändamålsenligt ordnad.

Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som
uppfyller de behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att vara
räddningsledare.

Berör en räddningsinsats mer än en kommuns område, skall
länsstyrelsen eller länsstyrelserna bestämma vem som skall leda
insatsen, om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna
själva har bestämt det.

Om ledning av omfattande räddningsinsatser finns bestämmelser i
4 kap. 10 §.

4 kap. Statens skyldigheter

Räddningstjänst

Fjällräddningstjänst
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1 § I fjällområden skall den eller de myndigheter som
regeringen bestämmer ansvara för den räddningstjänst som
innefattar att

1. efterforska och rädda den som har försvunnit under sådana
omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för
dennes liv eller allvarlig risk för dennes hälsa,

2. rädda den som råkat ut för en olycka eller drabbats av en
sjukdom och som snabbt behöver komma under vård eller få annan
hjälp.

Flygräddningstjänst

2 § Vid flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium och inom
Sveriges ekonomiska zon skall den myndighet som regeringen
bestämmer ansvara för räddningstjänst. Vad som nu sagts gäller
inte vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern,
Vättern och Mälaren.

Myndigheten skall också ansvara för de insatser mot skador som
behövs, när ett luftfartyg är nödställt eller när fara hotar
lufttrafiken, samt ansvara för efterforskning av luftfartyg som
saknas.

Sjöräddningstjänst

3 § Inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska
zon skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för
efterforskning och räddning av människor som är eller kan
befaras vara i sjönöd och för sjuktransporter från fartyg. Vad
som nu sagts gäller inte vattendrag, kanaler, hamnar och andra
insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren.

Efterforskning av försvunna personer i andra fall

4 § I andra fall än som avses i 1-3 §§ skall den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer efterforska personer som
har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras
att det föreligger fara för deras liv eller allvarlig risk för
deras hälsa.

Miljöräddningstjänst till sjöss

5 § Inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska
zon skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för
räddningstjänst, när olja eller andra skadliga ämnen har kommit
ut i vattnet eller det föreligger en överhängande fara för
detta. Vad som nu sagts gäller inte vattendrag, kanaler, hamnar
och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren.

Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen

6 § Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk
anläggning i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för
att skydda allmänheten eller då överhängande fara för ett
sådant utsläpp föreligger skall den myndighet som regeringen
bestämmer ansvara för räddningstjänst.

I 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet finns
bestämmelser om skyldighet för innehavare av kärnteknisk
anläggning att vidta de åtgärder som behövs för att
upprätthålla säkerheten vid anläggningen.

Efterföljande åtgärder

7 § En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen
(räddningsledaren) fattar beslut om detta. Beslutet skall
redovisas i skriftlig form. När en räddningsinsats är avslutad
skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren
eller nyttjanderättshavaren till den egendom som berörts av
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räddningsinsatsen om behovet av bevakning, restvärdeskydd,
sanering och återställning.

Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men
kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsledaren utföra
bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs.

8 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall ansvara för
saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning.

För sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen i andra fall än
som sägs i första stycket skall den statliga myndighet ansvara
som regeringen föreskriver eller i särskilda fall beslutar.

Med sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen avses sådana
åtgärder som staten skall vidta för att göra det möjligt att
åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom som
förorenats genom utsläpp av radioaktiva ämnen. Staten är
skyldig att vidta sådana åtgärder endast i den utsträckning
detta är motiverat med hänsyn till följderna av utsläppet, det
hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och
omständigheterna i övrigt.

Ledning

9 § Räddningsledaren utses av den myndighet som ansvarar för
räddningstjänsten.

10 § I fråga om omfattande räddningsinsatser får regeringen
föreskriva eller i ett särskilt fall besluta att en
länsstyrelse eller annan statlig myndighet får ta över ansvaret
för räddningstjänsten i en eller flera kommuner. Om en sådan
myndighet har tagit över ansvaret utses räddningsledaren av
denna myndighet.

I fråga om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning får regeringen föreskriva eller i
särskilda fall besluta att en länsstyrelse skall ta över
ansvaret för saneringen inom flera län eller att någon annan
statlig myndighet skall ta över ansvaret inom ett eller flera
län.

5 kap. Tillsyn

1 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen utövas av en kommun inom
kommunens område och av länsstyrelsen inom länet. Statens
räddningsverk eller, i fråga om statlig räddningstjänst, den
myndighet som regeringen bestämmer, utövar den centrala
tillsynen.

2 § För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde
till byggnader, lokaler och andra anläggningar.
Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som
behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om
någon inte vidtar en åtgärd som denne är skyldig att vidta
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enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten vidta
åtgärden på dennes bekostnad.

3 § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för
tillsynen.

4 § Kommunen får föreskriva att en avgift skall betalas för
tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §.

6 kap. Särskilda skyldigheter för enskilda, kommuner och
statliga myndigheter

Tjänsteplikt

1 § När det behövs, är var och en som under kalenderåret fyller
lägst arton och högst sextiofem år skyldig att medverka i
räddningstjänst, i den mån hans eller hennes kunskaper, hälsa
och kroppskrafter tillåter det.

Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsledaren.

Bland dem som är tjänstepliktiga enligt första stycket och som
är bosatta i kommunen får en nämnd som avses i 3 kap. 11 § ta
ut lämpliga personer för att ingå i kommunens räddningsvärn. I
första hand skall frivilliga tas ut. Den som tagits ut är
skyldig att delta i övning med räddningsvärnet under högst
tjugo timmar årligen.

Ingrepp i annans rätt

2 § Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i
miljön inte lämpligen kan hindras på något annat sätt, får
räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda sig och
medverkande personal tillträde till annans fastighet, avspärra
eller utrymma områden, använda, föra bort eller förstöra
egendom samt göra andra ingrepp i annans rätt, i den mån
ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet,
den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna i
övrigt. Sådana ingrepp får också göras av en nämnd som avses i
3 kap. 11 § eller, i fråga om statlig räddningstjänst, av den
myndighet som ansvarar för räddningstjänsten. Om länsstyrelsen
eller annan statlig myndighet i enlighet med vad som sägs i 4
kap. 10 § första stycket har tagit över ansvaret för den
kommunala räddningstjänsten, får ingrepp göras av den
myndigheten i stället för av den kommunala nämnden.

Vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen får, under de
förutsättningar som anges i första stycket eller om det är
nödvändigt för att göra det möjligt att åter använda den
förorenade egendomen, den myndighet som ansvarar för saneringen
göra sådana ingrepp i annans rätt som anges i första stycket.

Förbud eller föreläggande som avses i 7 kap. 5 § lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg får meddelas
med stöd av denna paragraf bara om Sjöfartsverkets beslut inte
kan avvaktas.

3 § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs vid
ingrepp enligt 2 §.

4 § Den som med stöd av 2 § har beslutat om avspärrning eller
utrymning, skall i skälig omfattning hjälpa till med att ordna
uppehälle för dem som till följd av åtgärden är i behov av det.

5 § Anordning som varaktigt behövs för räddningstjänsten får
placeras på annans mark eller byggnad, om det inte medför
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inverkan av någon betydelse på markens eller byggnadens
användningssätt.

Beslut om åtgärd enligt första stycket meddelas av en nämnd som
avses i 3 kap. 11 § eller, i fråga om statlig räddningstjänst,
av den myndighet som ansvarar för räddningstjänsten.

Redovisning av beslut om tjänsteplikt och om ingrepp i annans
rätt

6 § Den som med stöd av 1 eller 2 § har beslutat om
tjänsteplikt eller ingrepp i annans rätt skall redovisa
beslutet i skriftlig form. Av beslutet skall framgå när och av
vem det har fattats samt skälen för beslutet och vem det avser.

Skyldighet att medverka i räddningstjänst eller sanering efter
utsläpp av radioaktiva ämnen

7 § En statlig myndighet eller en kommun är skyldig att med
personal och egendom delta i en räddningsinsats på anmodan av
räddningsledaren och vid sanering efter utsläpp av radioaktiva
ämnen på anmodan av den myndighet som ansvarar för saneringen.
En sådan skyldighet föreligger dock endast om myndigheten eller
kommunen har lämpliga resurser och ett deltagande inte
allvarligt hindrar dess vanliga verksamhet.

8 § Statliga myndigheter, kommuner och enskilda skall på
begäran av en myndighet som ansvarar för räddningstjänst eller
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen lämna upplysningar
om personal och egendom som kan användas i räddningstjänsten
eller vid saneringen.

9 § Kommunerna är skyldiga att delta i planeringen av
räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från
kärntekniska anläggningar och att medverka vid övningar i sådan
räddningstjänst.

Kommunerna är även skyldiga att medverka i planering och
övningar för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från
kärntekniska anläggningar.

Alarmering

10 § Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för
räddningstjänst skall se till att det finns anordningar för
alarmering av räddningsorganen.

När ett räddningsorgan gör en räddningsinsats skall
polismyndigheten underrättas om insatsen.

Om effekterna av en olycka kan kräva särskilda åtgärder till
skydd för befolkningen eller miljön i ett annat land än
Sverige, skall det räddningsorgan som gör räddningsinsatsen
omedelbart underrätta berörd myndighet i det andra landet.

7 kap. Bestämmelser om ersättning

Ersättning till kommun

1 § Om en kommun har medverkat i en annan kommuns
räddningstjänst, har kommunen rätt till skälig ersättning av
den andra kommunen.

Om en kommun har medverkat i statlig räddningstjänst eller vid
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid övningar
i sådan räddningstjänst eller sådan sanering, har kommunen rätt
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till skälig ersättning av staten.

2 § När utflöde i vatten av olja eller andra skadliga ämnen
föranleder insatser i kommunal räddningstjänst, har kommunen
rätt till ersättning av staten för den del av
räddningstjänstkostnaderna som överstiger ett av regeringen
fastställt belopp, om utflödet har skett utanför Sveriges
sjöterritorium eller inom den del av sjöterritoriet där
räddningsinsatser skall göras enligt 4 kap. 5 § eller inom Göta
älv, Trollhätte kanal eller Södertälje kanal.

Om en kommun haft kostnader för sanering med anledning av
sådant utflöde som avses i första stycket, har kommunen rätt
till ersättning av staten för den del av saneringskostnaderna
som överstiger ett av regeringen fastställt belopp.

3 § Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har
medfört betydande kostnader, har kommunen rätt till ersättning
av staten för den del av kostnaderna som överstiger en
självrisk. En förutsättning för rätt till ersättning är att
kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen.
Självrisken beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.

Ersättning till enskilda

4 § Den som på grund av tjänsteplikt eller frivilligt med
räddningsledarens samtycke har medverkat i räddningstjänst
enligt denna lag eller i övning i sådan tjänst har rätt till
skälig ersättning för kostnader för resa och uppehälle samt för
arbete och tidsspillan enligt bestämmelser som meddelas av
regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.
Rätten till ersättning omfattar också skada på kläder och andra
personliga tillhörigheter.

Första stycket gäller inte den som har fått ersättning av någon
annan eller på grund av tjänst eller annars genom avtal har
rätt till ersättning för medverkan i räddningstjänst.

5 § I lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen
(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. finns
bestämmelser om ersättning vid personskada till den som har
medverkat i räddningstjänst enligt denna lag eller i övning i
sådan tjänst.

6 § Om utrustning för räddningstjänst eller sanering efter
utsläpp av radioaktiva ämnen har tillhandahållits frivilligt
eller tagits i anspråk med stöd av 6 kap. 2 §, har ägaren eller
nyttjanderättshavaren rätt till ersättning för skada på eller
försämring av egendomen, förlorad avkastning eller nytta av
egendomen och kostnad med anledning av att egendomen har
tillhandahållits.

Första stycket gäller inte den som har fått ersättning av någon
annan eller som på grund av tjänst eller annars genom avtal har
rätt till ersättning för att tillhandahålla egendom för
räddningstjänst eller för sanering efter utsläpp av radioaktiva
ämnen. Det gäller inte heller den som har tillhandahållit
egendom för räddningstjänst, om räddningsinsatsen har avsett
att hindra eller begränsa skada på dennes egendom eller har
föranletts av olycka i dennes verksamhet.

7 § Om egendom tas i anspråk genom en åtgärd enligt 6 kap. 5 §,
är ägaren eller nyttjanderättshavaren berättigad till
ersättning för förlorad avkastning eller nytta.

8 § Frågor om ersättning enligt 4, 6 och 7 §§ prövas i fråga om
kommunal räddningstjänst eller övning i sådan tjänst av en
kommunal nämnd som avses i 3 kap. 11 § och som ansvarar för
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räddningstjänsten eller, i fråga om statlig räddningstjänst och
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, av den myndighet
som ansvarar för räddningstjänsten eller saneringen.

Ersättningen skall betalas av kommunen eller, i fråga om
statlig räddningstjänst och sanering efter utsläpp av
radioaktiva ämnen, av staten.

8 kap. Räddningstjänst under höjd beredskap

1 § När den totalförsvarspliktiga personal som är inskriven för
civilplikt vid en kommunal organisation för räddningstjänst
inkallats för tjänstgöring enligt 4 kap. 7 § lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt ingår även denna personal i kommunens
organisation för räddningstjänst.

2 § I syfte att skydda och rädda befolkningen och civil egendom
från verkningar av krig skall kommunens organisation för
räddningstjänst under höjd beredskap, utöver vad som i övrigt
framgår av denna lag, ansvara för

1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,

2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot
kärnvapen och kemiska stridsmedel,

3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet
enligt denna paragraf skall kunna fullgöras.

Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst skall
under samma tid delta i åtgärder för första hjälp åt och
transport av skadade samt för befolkningsskydd.

Vad som gäller vid kommunal räddningstjänst skall gälla även
när personalen inom kommunens organisation för räddningstjänst
utför uppgifter enligt första och andra styckena.

3 § Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är
krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i
krig eller krigsfara, får regeringen meddela sådana
föreskrifter som avviker från denna lag om det är av betydelse
för totalförsvaret eller om det behövs för räddningstjänsten
eller för att sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen skall
kunna genomföras.

4 § Under höjd beredskap får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer besluta att personal inom en kommuns
organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för
uppgifter som inte rör den egna kommunen.

Om personal har tagits i anspråk enligt första stycket, har
kommunen rätt till ersättning av staten för skäliga kostnader.

9 kap. Utländskt bistånd

1 § Regeringen, en kommun eller en statlig myndighet som
ansvarar för räddningstjänst får i den utsträckning som följer
av överenskommelser som Sverige ingått med Danmark, Finland,
Island eller Norge begära bistånd från eller lämna bistånd till
utländska myndigheter vid räddningsinsatser.

I andra fall får regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer begära eller lämna internationellt bistånd vid
räddningsinsatser enligt internationella överenskommelser som
Sverige ingått.
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2 § Om en utländsk fysisk eller juridisk person som saknar
hemvist här i landet medverkar i en räddningsinsats i Sverige
på begäran av regeringen, en kommun eller en statlig myndighet
enligt 1 § skall staten i stället för den utländska personen
ersätta skada som uppkommer i samband med räddningsinsatsen för
vilken den utländska personen annars skulle ha varit
skadeståndsskyldig enligt svensk lag.

Staten skall även ersätta en utländsk fysisk eller juridisk
person som saknar hemvist i Sverige och som handlar för
biståndsgivarens räkning för personskada och skada på
utrustning eller materiel som används vid biståndsgivningen, om
skadan uppkommit i Sverige i samband med räddningsinsatsen.

3 § Staten får kräva tillbaka ersättning som betalats enligt
2 § första stycket av den som vållat skadan uppsåtligen eller
genom grov vårdslöshet. För den som är att anse som
arbetstagare skall dock ansvaret vara begränsat på det sätt som
sägs i 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Om rätt till återkrav för ersättning som har betalats för
atomskada finns särskilda bestämmelser i atomansvarighetslagen
(1968:45).

Om utländskt bistånd har begärts av en kommun, får staten av
denna kräva tillbaka vad staten har betalat enligt 2 § eller
enligt åtagande i internationella överenskommelser om sådant
bistånd i den mån kostnaden tillsammans med kommunens egna
kostnader för räddningsinsatsen inte överstiger självrisken
enligt 7 kap. 3 §.

4 § Biståndspersonal från Danmark, Finland, Island eller Norge
tjänstgör i samband med en räddningsinsats i Sverige i enlighet
med de tjänstgöringsbestämmelser som gäller i det egna landet.
Även fordon, räddningsmateriel och annan utrustning från något
av de nämnda länderna får utan särskilt tillstånd användas i
samband med räddningsinsatser i enlighet med de bestämmelser
som gäller i det egna landet.

Bestämmelser om immunitet och privilegier i vissa fall i
samband med utländskt bistånd vid räddningsinsatser i enlighet
med internationella överenskommelser finns i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall.

10 kap. Bemyndiganden, ansvar och överklagande

Bemyndiganden

1 § Regeringen får i de avseenden som behandlas i denna lag
meddela ytterligare föreskrifter som rör skydd för liv och
hälsa, miljö samt utbildning.

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om förbud mot
eldning utomhus och liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en
kommun att meddela föreskrifter enligt första och andra
styckena.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta att fysiska eller juridiska personer skall medverka vid
övningar av betydelse för den räddningstjänst som skall
bedrivas under höjd beredskap. Lag (2006:547).

Ansvar
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3 § Till böter skall den dömas som

1. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot
eldning utomhus som har meddelats med stöd av 1 § andra
stycket,

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin skyldighet
att ge upplysningar eller lämna ut handlingar enligt 3 kap.
5 §, 5 kap. 2 § eller 6 kap. 8 §,

3. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om
förhållande av betydelse vid fullgörande av uppgiftsskyldighet
som följer av 3 kap. 5 §, 5 kap. 2 § eller 6 kap. 8 §,

4. uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör vad som åligger
honom eller henne enligt 2 kap. 1 eller 5 §,

5. uppsåtligen eller av oaktsamhet, utan att ha giltigt skäl,
låter bli att fullgöra den tjänsteplikt som han eller hon är
skyldig att fullgöra enligt 6 kap. 1 §,

6. uppsåtligen hindrar eller försöker hindra en åtgärd som
beslutats enligt 6 kap. 2 § eller annars utan giltig ursäkt
åsidosätter en sådan åtgärd.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Till ansvar enligt
denna lag skall inte heller dömas, om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt brottsbalken.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett
vitesförbud skall inte dömas till ansvar enligt denna lag för
gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Överklagande

4 § Ett beslut om fullgörande av tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 §
eller om ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 2 § gäller även om
det överklagas.

Om det finns särskilda skäl, får en tillsynsmyndighet bestämma
att dess beslut skall gälla även om det överklagas.

5 § Ett beslut av en räddningsledare om fullgörande av
tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § eller om ingrepp i annans rätt
enligt 6 kap. 2 § får överklagas hos länsstyrelsen. I övrigt
får räddningsledarens beslut enligt denna lag eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inte överklagas.

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen får, om det har fattats av en
kommunal nämnd eller av någon som handlat på en kommuns vägnar,
överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

6 § En statlig tillsynsmyndighets beslut får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en statlig
myndighets beslut enligt 6 kap. 2 och 5 §§ eller 7 kap. Beslut
av statlig myndighet enligt 7 kap. 1 § får dock inte
överklagas.

Om en kommun överklagar ett beslut enligt 7 kap. 2 eller 3 §,
skall Statens räddningsverk vara kommunens motpart sedan
handlingarna i ärendet har överlämnats till domstolen.

7 § Beslut enligt 8 kap. 4 § får inte överklagas.
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8 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten
av beslut enligt denna lag.

Övergångsbestämmelser

2003:778

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 då
räddningstjänstlagen (1986:1102) skall upphöra att gälla. Dock
skall 3 kap. 10 § träda i kraft först den 1 juli 2004.

2. I fråga om överklagande av beslut som meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

3. Ett förbud eller ett föreläggande enligt äldre bestämmelser
skall anses som ett förbud eller ett föreläggande enligt denna
lag.

4. En redogörelse enligt 2 kap. 3 § skall ha upprättats och
lämnats in till kommunen senast den 1 januari 2005.
Bestämmelserna om brandsyn i räddningstjänstlagen skall gälla
fram till dess att redogörelsen lämnats in till kommunen.

5. En kommun skall senast den 1 januari 2005 ha antagit
handlingsprogram enligt 3 kap. 3 och 8 §§. Till dess
handlingsprogrammen har antagits skall den kommunala
räddningstjänstplanen gälla.

6. När det i 15 § atomansvarighetslagen (1968:45) hänvisas till
räddningstjänstlagen (1986:1102) skall hänvisningen i stället
avse lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
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1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om

1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor
och motorredskap,

2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort och
traktorkort,

3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden
uppfyller medicinska och personliga krav för att körkort eller
traktorkort skall få utfärdas,

4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd
eller körkort.

Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig
trafik finns i yrkestrafiklagen (1998:490). Lag (2001:571).

2 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse
som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:571).

3 § Med begreppet permanent bosättning avses i denna lag
bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår

1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller

2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig
anknytning som präglas av nära band mellan en person och den
plats där han bor.

En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än
den till vilken han har personlig anknytning och som därför
omväxlande bor på olika platser i två eller flera stater skall
dock anses vara permanent bosatt i den stat till vilken han har
personlig anknytning under förutsättning att han regelbundet
återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om
personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad
uppgift.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför
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inte att den permanenta bosättningen ändras. Lag (2001:571).

2 kap. Förarbehörighet

Krav på körkort

1 § Personbil, lastbil, buss, motorcykel, terrängvagn och
motorredskap klass I får köras endast av den som har ett
gällande körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en
bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för släpfordonet.

För övningskörning gäller bestämmelserna i 4 kap.

2 § Traktor med gummihjul och motorredskap klass II får köras
på väg endast av den som har ett gällande körkort eller
traktorkort, om inte körningen på väg avser en kortare sträcka
för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds
ägor eller för liknande ändamål.

3 § Terrängskoter får köras endast av den som har förarbevis
för terrängskoter.

Bestämmelser om förarbevis för terrängskoter finns i lagen
(1999:877) om förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter. Lag (1999:878).

4 § Moped klass I får köras endast av den som har körkort,
traktorkort eller förarbevis för moped klass I.

Moped klass II får köras endast av den som har fyllt 15 år.

Bestämmelser om förarbevis för moped klass I finns i lagen
(1999:877) om förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter. Lag (1999:878).

Förarbehörighet för särskilda fordonstyper

5 § Förarbehörighet enligt 1 § anges i körkort med
beteckningarna

A för motorcykel

A1 för lätt motorcykel

B för

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil
samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana
bilar,

2. terrängvagn, och

3. motorredskap klass I

C för tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton
samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana
bilar

D för buss och enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till
buss

E för släpfordon, oavsett vikt och antal.

6 § Behörigheten A ger rätt att köra motorcykel med en högre
effekt än 25 kilowatt endast om körkortshavaren har haft ett
körkort med behörigheten A under minst två år eller godkänts i
körprov på en sådan motorcykel efter att ha fyllt 21 år.
Detsamma gäller om motorcykeln har ett förhållande mellan
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effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kilowatt/kilogram.

7 § Behörigheten B ger rätt att köra tre- och fyrhjuliga
motorcyklar. Lag (2003:216).

8 § Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten
BE.

9 § Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten DE, om
körkortshavaren har behörigheten D.

Undantag

10 § Bestämmelserna i 1-4 §§ gäller inte vid färd med fordon
inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde
eller annat liknande inhägnat område.

11 § Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får
den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil
oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan
släpfordon men utan last eller passagerare.

Om ett särskilt medgivande lämnats får den som har fått ett
körkort med behörigheten B återkallat, med de begränsningar som
anges i första stycket, köra fordon som anges där samt moped
klass I. Ett medgivande får lämnas för högst tre år.
Lag (2003:216).

12 § Polis som har ett körkort med behörigheten B får i
tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en
kortare sträcka.

Särskilt förarbevis

13 § Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om
tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt får den som har ett körkort med behörigheten
B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som
anges i det särskilda förarbeviset.

I övrigt skall bestämmelserna i denna lag gälla även det
särskilda förarbeviset.

14 § Ett bevis att körkort utfärdats gäller som körkort till
dess körkortet lämnats ut eller rätten att få ut körkortet
förfallit.

3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort och traktorkort

Förutsättningar för utfärdande av körkort

1 § Körkort får utfärdas för den som

1. har körkortstillstånd,

2. är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst
sex månader,

3. har fyllt

a) 16 år för behörigheten A1,

b) 18 år för behörigheterna A, B, C och E,

c) 21 år för behörigheten D, och
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4. har avlagt godkänt förarprov.

Körkort får dock inte utfärdas för den som har ett körkort som
är utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).

Har ett körkort blivit ogiltigt av anledning som avses i 12 §
eller 13 § första stycket 1 eller sista stycket får ett nytt
körkort utfärdas utan att förarprov avlagts, om den sökande
efter det att körkortet blivit ogiltigt har meddelats
körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla.
För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller
bestämmelserna i 5 kap. Lag (2003:216).

2 § Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med
hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan
anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon.
Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid.

Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena
förutsätter att sökanden inte är opålitlig i
nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera
trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena
förutsätter att sökanden har tillfredsställande syn för att
köra fordon av det slag ansökningen avser och att sökanden i
övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med
hänsyn till trafiksäkerheten.

2 a § Ett körkortstillstånd skall förklaras ogiltigt, om
innehavaren begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse
viss behörighet. Lag (2003:216).

3 § Den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort är
skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller
annan liknande undersökning som behövs för den prövning som
avses i 2 § andra och tredje styckena eller annars i denna lag.

4 § Förarprovet består av ett kunskapsprov och ett körprov.
Förarprov får inte avläggas om spärrtid löper.

Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i
1 § första stycket 1 och 3. Kunskapsprov för behörigheten A
behöver inte avläggas om sökanden redan har körkort med
behörigheten A1.

Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 §
första stycket 1-3. Lag (2003:216).

5 § Sökanden skall godkännas i förarprovet, om det visar att
sökanden har de kunskaper och den förmåga samt uppvisar det
beteende som från trafiksäkerhetssynpunkt bör krävas av förare
av körkortspliktiga fordon.

6 § Körkort med behörigheten C eller D får utfärdas endast för
den som har körkort med behörigheten B. Om sökanden har haft
körkort med behörigheten BC, BD eller BCD får dock körkort med
motsvarande behörighet utfärdas samtidigt. Lag (2003:216).

7 § Körkort med behörigheten BE, CE eller DE får utfärdas
endast för den som har behörighet för dragfordonet. Om sökanden
har haft körkort med behörighet för dragfordon och släpfordon
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av det slag som ansökan avser får dock körkort med motsvarande
behörighet utfärdas samtidigt. Lag (2003:216).

7 a § Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte vid ett
körprov, om sökanden redan har ett körkort med behörighet som
utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse
automatväxlat fordon och körprovet skall ske med ett manuellt
växlat fordon för vilket samma behörighet krävs.

I övrigt skall 4 och 5 §§ gälla i tillämpliga delar.
Lag (2003:216).

Förhandsbesked

8 § Den som avser att ansöka om körkortstillstånd får begära
förhandsbesked i fråga om det finns hinder mot att meddela
körkortstillstånd med hänsyn till sökandens personliga eller
medicinska förhållanden.

Spärrtid

9 § Om det vid prövning av ansökan om förhandsbesked eller
körkortstillstånd finns hinder mot att meddela
körkortstillstånd på grund av sökandens personliga
förhållanden, skall en tid bestämmas före vars utgång körkort
inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden skall vara lägst en
månad och högst tre år.

Villkor för innehav av körkortstillstånd eller körkort

10 § När ett körkortstillstånd meddelas eller ett körkort
utfärdas, får de särskilda villkor för körkortsinnehavet som är
nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt föreskrivas. Sådana
villkor får också föreskrivas efter det att körkortstillståndet
har meddelats eller körkortet utfärdats. Lag (2003:216).

Körkortets giltighet

11 § Ett körkort gäller från och med den dag då det utfärdas.

12 § Behörigheten C, CE, D eller DE gäller tills det att
körkortshavaren fyller 45 år och därefter för perioder om högst
10 år, om körkortshavaren har visat att de medicinska kraven
för att ha sådan behörighet är uppfyllda.

13 § Ett körkort gäller inte om

1. det inte har förnyats efter föreläggande,

2. det är återkallat eller omhändertaget enligt 5 kap.,

3. det har ersatts med annat körkort,

4. det har bytts ut mot ett utländskt körkort, eller

5. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga
körkort utfärdade i andra stater inom EES och inte efter
uppmaning anger vilket av körkorten som skall behållas eller
anger att ett annat än det svenska körkortet skall behållas.

Ett körkort skall också förklaras ogiltigt om körkortshavaren
begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss
behörighet.

Förnyelse av körkort

14 § Ett körkort skall förnyas inom tio år efter det att det
har utfärdats eller senast förnyats. Körkortet skall också

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998:488 (5 av 17)2007-11-05 19:05:02



SFST

förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller om någon
uppgift i det har ändrats.

Skyldighet att medföra körkort

15 § Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § skall ha med
sig

1. körkortet, eller

2. ett bevis att körkort utfärdats och handling som styrker
förarens identitet.

På begäran av bilinspektör eller polis skall handlingarna
överlämnas för kontroll. Lag (2003:216).

Traktorkort

16 § Traktorkort får utfärdas för den som

1. har fyllt 16 år eller, om det finns särskilda skäl, 15 år,

2. har körkortstillstånd och som

3. genom godkänt kunskapsprov visat sig uppfylla de krav som
bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

17 § Bestämmelserna i 2, 3, 8-11 §§, 13 § första stycket 2-3
och andra stycket gäller även traktorkort.

Prövotid

18 § För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov
gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om
körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan
behörighet, skall prövotiden endast omfatta vad som kan återstå
av prövotiden för det äldre körkortet.

4 kap. Övningskörning

Krav för övningskörning

1 § Den som för att få körkort vill öva sig i att köra bil
eller motorcykel får övningsköra under de förutsättningar som
anges i 2-5 §§ om han har körkortstillstånd.

Kravet på innehav av körkortstillstånd gäller dock inte den som
redan har ett körkort med behörighet som utan något medicinskt
skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och
övningskörningen skall ske med ett manuellt växlat fordon för
vilket samma behörighet krävs. Lag (2003:216).

2 § Den som övningskör skall, om annat inte följer av 3 eller
4 §, ha uppnått en ålder av

1. 16 år för körning med personbil utan släpfordon eller med
fordon som kräver förarbehörighet A1,

2. 17 år och 6 månader för körning med

a) fordon som kräver förarbehörighet A, dock inte sådan
motorcykel som avses i 2 kap. 6 §,

b) andra fordon som kräver förarbehörighet B än sådana som
avses i 1,

3. 18 år för körning med fordon som kräver förarbehörighet BE,
C eller CE, och

4. 20 år för körning med sådan motorcykel som avses i 2 kap.
6 § och med fordon som kräver behörighet D eller DE.
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Lag (2003:216).

3 § Den som har uppnått en ålder av 17 år och 6 månader får
övningsköra i trafikskola med sådan motorcykel som avses i 2
kap. 6 § under förutsättning att den som har uppsikt över
körningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn.

4 § Övningskörning med sådant fordon som kräver behörigheten C,
D eller E får ske endast om den som övningskör har ett körkort
med behörigheten B eller inom tre år före övningskörningen har
haft körkort för det slag av fordon med vilket körningen sker.

Uppsikt under övningskörning

5 § Övningskörning skall ske under uppsikt av någon som har
vana och skicklighet att köra fordon av det slag som
övningskörningen avser samt

1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen
sker i trafikskola,

2. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom
polisväsendet eller Försvarsmakten, eller

3. har godkänts som handledare enligt 7 §, om övningskörningen
sker i andra fall. Lag (2004:1087).

6 § Uppsikt under övningskörning inom polisväsendet eller
Försvarsmakten får utövas endast av den som

1. fyllt 21 år,

2. har körkort för fordon av det slag körningen avser, och

3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett
sådant körkort.

Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars
körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt

1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller

2. 5 kap. 3 § 2-4, om den sammanlagda spärrtid som under de
senaste tre åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger tre
månader.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills
vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid
som beslutats enligt den paragrafen. Lag (2004:1087).

7 § Uppsikt under övningskörning som avses i 5 § 3 får utövas
endast av den som har godkänts som handledare för den som
övningskör. Sådant godkännande får meddelas den som

1. fyllt 24 år,

2. har körkort för fordon av det slag körningen avser,

3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren haft ett
sådant körkort, och

4. har genomgått introduktionsutbildning tillsammans med den
som skall övningsköra, om det är fråga om övningskörning för
förarbehörigheten B.

Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars
körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt
vad som sägs i 6 § andra och tredje styckena. Lag (2004:1087).

8 § Ett godkännande som handledare enligt 7 § upphör att gälla,
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om handledarens körkort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller
återkallas tills vidare enligt 5 kap. 5 §.

Länsstyrelsen skall på begäran av handledaren eller den som
övningskör upphäva ett godkännande som handledare.
Lag (2004:1087).

9 § Introduktionsutbildning som anges i 7 § första stycket 4
får bedrivas endast efter tillstånd av Vägverket.

Vägverket får ge tillstånd till fysiska och juridiska personer,
som med hänsyn till ekonomiska förhållanden samt
omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva
en god utbildning. Lag (2004:1087).

10 § Vägverket får återkalla ett tillstånd om förutsättningarna
enligt 9 § andra stycket inte längre finns eller om
föreskrifter om introduktionsutbildning som meddelats med stöd
av 10 kap. 1 § inte iakttagits. Ett tillstånd får även
återkallas på tillståndshavarens begäran. Lag (2004:1087).

11 § Vägverket skall utöva tillsyn över sådan
introduktionsutbildning som anges i 9 § första stycket.

Tillsynen skall omfatta att förutsättningarna enligt 9 § andra
stycket är uppfyllda och att föreskrifter om
introduktionsutbildning som meddelats med stöd av 10 kap. 1 §
iakttas.

Den som bedriver utbildning skall på begäran av Vägverket lämna
tillträde till lokaler samt ge upplysningar och lämna ut
handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.
Lag (2004:1087).

5 kap. Körkortsingripande

1 § Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet
eller genom varning.

Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning skall
när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en
lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt
föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om
åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller
motsvarande bestämmelse i annan författning.

Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag
brottmålsdom eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats
av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.

2 § Vad som sägs i detta kapitel om körkort gäller också
körkortstillstånd och traktorkort.

Återkallelse av körkort

3 § Ett körkort skall återkallas

1. om körkortshavaren har brutit mot 1 § andra stycket, 4 eller
4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller
30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om
säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 10 kap. 2 § första,
andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för
vissa trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,
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3. om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad
har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de
bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens
intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren i annat fall vid förande av ett
motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta
tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta
stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon
annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt
om överträdelsen inte kan anses som ringa,

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i
nykterhetshänseende inte bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har
gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att
respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i
trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden
i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt
fordon,

7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett
körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom
sjukdom, skada eller dylikt att han från
trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort,

8. om körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in
läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.
Lag (2004:524).

4 § Återkallelse enligt 3 § får begränsas till att avse en
eller flera behörigheter.

5 § Ett körkort skall återkallas tills vidare i avvaktan på ett
slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika
skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas villkorligt
enligt 12 § på grund av 3 § 1 eller slutligt på någon av de
grunder som avses i 3 § 1-7. Om beslutet grundas på misstanke
om brottslig gärning, skall beslutets giltighetstid begränsas
enligt vad som gäller för spärrtid enligt 6 §.

Spärrtid

6 § Vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1-6 skall det bestämmas
en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas
(spärrtid). Spärrtiden skall vara lägst en månad och högst tre
år. Om körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är fråga om
grovt brott, skall spärrtiden bestämmas till lägst ett år.

Omhändertagande av körkort

7 § Ett körkort skall omhändertas

1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon
eller en spårvagn har visat tydliga tecken på påverkan av
alkohol eller annat ämne,

2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att
återkallas enligt 3 § 1 eller 4,

3. om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt
saknar förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på
ett trafiksäkert sätt, eller

4. om körkortet är ogiltigt enligt 3 kap. 13 § eller 6 kap. 2 §.

Om körkortet skall omhändertas på grund av brott som avses i 3 § 4
får körkortshavaren medges rätt att under 48 timmar närmast
efter omhändertagandet köra det slag av fordon som körkortet
berättigar honom till.

8 § Om ett fordon körs i strid mot denna lag eller en
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föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, skall polisen
hindra fortsatt färd, om den kan vara en påtaglig fara för
trafiksäkerheten eller ställa till svåra problem på annat sätt.

Varning

9 § I stället för att körkortet återkallas skall
körkortshavaren varnas i sådana fall som avses i 3 § 2-6, om
varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig
åtgärd.

Detsamma gäller om körkortshavaren brutit mot 4 § första
stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 §
första stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg eller 10 kap. 2 § första stycket järnvägslagen
(2004:519) och alkoholkoncentrationen under eller efter färden
inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram
per liter i utandningsluften. Lag (2004:524).

Underlåtande av körkortsingripande m.m.

10 § Om ett körkort varit omhändertaget eller återkallat tills
vidare under minst så lång tid som skulle ha bestämts som
spärrtid, får det när återkallelsen slutligt avgörs beslutas
att ytterligare ingripande inte skall ske.

Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag
återkallelse underlåtas eller spärrtid sättas ned om det kan
ske utan fara för trafiksäkerheten. Underlåtes återkallelse får
varning meddelas i stället.

11 § Har någon ny omständighet inträffat eller blivit känd
sedan ett beslut om återkallelse, varning eller spärrtid har
vunnit laga kraft, får återkallelsen eller varningen hävas
eller spärrtiden kortas eller ersättas med varning, om det
finns synnerliga skäl.

12 § En återkallelse enligt 3 § 1 får ske villkorligt om
körkortshavaren efter alkoholförtäring har brutit mot 4 eller 4
a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Närmare
bestämmelser om förutsättningar m.m. för att meddela villkorlig
återkallelse finns i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med
villkorlig körkortsåterkallelse.

Nytt körkort efter återkallelse

13 § Ansökan om utfärdande av körkort efter återkallelse får
inte prövas innan giltighetstid för återkallelse tills vidare
eller spärrtid löpt ut.

14 § Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om
sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov
och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § om inte annat
sägs i andra stycket eller 15 §.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd
av 3 § 2-4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan
ytterligare prövning utfärdas efter ansökan. Har tiden för
körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5-6
bestämts till högst ett år, eller om körkortet återkallats med
stöd av 3 § 7-8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om
sökanden har körkortstillstånd. Lag (2003:216).

15 § Vad som sägs i 14 § andra stycket gäller inte i fråga om
återkallelse med stöd av 3 § 1-6 om prövotid enligt 3 kap. 18 §
löpte för sökanden vid tidpunkten för den händelse som medförde
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att körkortet återkallades.

Om det i beslut om återkallelse beslutats om krav som skall
uppfyllas för utfärdande gäller dessa krav i stället för kraven
enligt 14 §. Detsamma gäller beslut av körkortsmyndighet som
fattats efter beslut om återkallelse men innan giltighetstiden
för återkallelse tills vidare eller spärrtiden löpt ut.

Efter ett beslut om återkallelse enligt 3 § 2-4 får
länsstyrelsen besluta att en ansökan om körkortstillstånd skall
ges in. Ett sådant beslut får länsstyrelsen meddela om det före
utfärdande av ett nytt körkort har framkommit omständigheter
som ger anledning att pröva lämpligheten av att meddela
körkortstillstånd. Lag (2003:216).

6 kap. Utländska körkort

Giltighet i Sverige

1 § Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES
gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om innehavare av ett
sådant körkort är permanent bosatt i Sverige, gäller även
bestämmelserna i 3 kap. 10 §. Ett sådant körkort jämställs med
svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 6-8 §§.

Även andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt
innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med
någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik som har
undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien
den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska,
tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans
med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller
till svenska, danska eller norska. Ett körkort som inte är
försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller endast
tillsammans med en identitetshandling med fotografi.
Lag (2004:1087).

2 § Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,

2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,

3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är
omhändertaget eller återkallat, eller

4. om körkortshavaren i fall som avses i 3 kap. 13 § första
stycket 5 har förklarat att han vill behålla det svenska
körkortet.

Är körkortet utfärdat i en stat utanför EES, gäller det inte i
Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än
ett år.

Körkortet är inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid
en ansökan om utbyte enligt 7 § prövas.

3 § Ett utländskt körkort medför inte rätt att köra bil innan
innehavaren har fyllt 18 år. Ett utländskt körkort medför inte
rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom EES att
köra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet
för transport av personer eller gods.

4 § Utan hinder av 2 kap. 4 § får en person som fyllt 15 år och
som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här bruka en
moped klass I som han fört in i landet, om den uppfyller de
villkor som gäller för sådana fordon i hans hemland. Detta
gäller dock endast om den som har fört in fordonet får köra
detta i hemlandet utan körkort eller därmed jämförlig handling.
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Ingripande mot ett utländskt körkort m.m.

5 § Om det finns någon sådan grund för körkortsingripande som
avses i 5 kap., skall ett utländskt körkorts giltighet i
Sverige prövas.

Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid
ingripande mot körkort utfärdade i Sverige.

6 § Är innehavaren av det utländska körkortet permanent bosatt
i Sverige och är det utländska körkortet utfärdat i en stat
inom EES, kan körkortet vid den prövning som avses i 5 § bytas
ut mot ett likvärdigt svenskt körkort. Körkortsingripandet
eller begränsningen i körkortets giltighet skall därefter gälla
det svenska körkortet.

Utbyte av utländska körkort

7 § Ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz
eller Japan och som gäller i Sverige får bytas ut mot ett
likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt
i Sverige.

Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut
endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och
medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

8 § Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort gäller
bestämmelserna i 3 kap. 10 §.

7 kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.

1 § Vad som sägs i detta kapitel om körkort gäller också
körkortstillstånd och traktorkort.

2 § Länsstyrelsen prövar ärenden om medgivande enligt 2 kap.
11 § andra stycket, om förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §
samt ärenden enligt 3 kap. 3 §, 13 § första stycket 5 och andra
stycket. Länsstyrelsen prövar även frågor som avses i 3 kap.
16 § 1.

Länsstyrelsen prövar också ärenden om godkännande av
handledare, förhandsbesked, villkor för innehav av
körkortstillstånd och körkort utom i sådana fall som anges i
3 § andra stycket, körkortstillstånd, körkortsingripande och
giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort.
Lag (2003:216).

3 § Vägverket beslutar om utfärdande av körkort och prövar
ärenden enligt 3 kap. 13 § första stycket 1.

Vägverket beslutar också i frågor om villkor som innebär krav
på automatväxlat fordon, om villkoret inte är medicinskt
betingat. Lag (2003:216).

4 § Omhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av
polismyndighet eller åklagare.

5 § Om ett körkort har blivit omhändertaget enligt 5 kap. 7 §
första stycket 1-3 skall länsstyrelsen utan dröjsmål pröva
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frågan om körkortet skall återkallas tills vidare eller lämnas
tillbaka.

6 § Länsstyrelsen får utfärda preliminärt beslut om
körkortsingripande för godkännande inom viss tid, om det med
hänsyn till omständigheterna och uppgifterna i ärendet finns
grundad anledning att anta att körkortshavaren är beredd att
godta ett beslut om körkortsingripande.

Har preliminärt beslut utfärdats, får ärendet inte tas upp på
nytt förrän tiden för godkännande har gått ut. Godkännande som
sker efter det att ärendet avgjorts är ogiltigt.

Ett godkänt preliminärt beslut gäller som beslut som har vunnit
laga kraft.

Verkställighet av beslut m.m.

7 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
annat anges.

Ett beslut om körkortsingripande skall delges den som beslutet
rör.

8 § Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid
med anledning av återkallelse räknas från den dag då beslutet
delges körkortshavaren eller från den tidigare dag när
körkortshavaren överlämnar körkortet till länsstyrelsen. Har
beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av
körkortet eller av ett beslut om återkallelse tills vidare,
räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har
giltigheten av beslut om återkallelse av körkort tills vidare
löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas skall
den tid under vilket körkortet varit ogiltigt räknas av från
spärrtiden.

Spärrtiden löper i andra fall från den dag som anges i
beslutet.

9 § Ogiltigt körkort skall överlämnas till länsstyrelsen.

8 kap. Överklagande

1 § Länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 2 § får, om inte annat
följer av tredje stycket eller 3 §, överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Länsstyrelsen får föra talan även till
förmån för den enskilda parten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut i ett ärende om godkännande som
handledare får överklagas hos Vägverket.

2 § Vägverkets beslut att vägra utfärda körkort enligt 3 kap.
1 § första stycket 2 får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut enligt 4 kap. 9 §
att inte bevilja tillstånd att bedriva introduktionsutbildning
och beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla ett sådant
tillstånd.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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Vägverkets beslut i ärende om godkännande som handledare får
inte överklagas. Detsamma gäller andra beslut än som avses i
första stycket i fråga om utfärdande av körkort eller
traktorkort eller om förnyelse av körkort samt beslut i fråga
om villkor enligt 7 kap. 3 § andra stycket. Lag (2004:1087).

3 § Ett föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om
godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det
beslut genom vilket ärendet avgörs.

En uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5 får inte
överklagas. Detsamma gäller beslut om omhändertagande av
körkortstillstånd, körkort eller traktorkort enligt 5 kap. 7 §
och beslut i fråga om godkännande vid förarprov.

9 kap. Ansvarsbestämmelser

1 § Körs moped klass II av barn som inte har fyllt 15 år, döms
den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har
begåtts av barnet i ett anställningsförhållande, arbetsgivaren
till böter, om vårdnadshavaren eller arbetsgivaren uppsåtligen
eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på
honom för att hindra förseelsen. Till samma straff döms även
den som i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter
barn som inte har fyllt 15 år att köra moped klass II.

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap.
15 § döms till penningböter.

Föraren skall inte dömas till straff,

1. om körkortet skall förnyas och föraren före färden har
återlämnat kortet eller gjort anmälan om att det förstörts
eller kommit bort, eller

2. om återkallelse av körkort begränsats på det sätt som anges
i 5 kap. 4 § och färden äger rum inom två månader från det att
frågan om återkallelse slutligt har avgjorts, eller

3. om förarens identitet genast har kunnat fastställas.

3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar
ogiltigt körkort till länsstyrelsen enligt 7 kap. 9 § döms till
penningböter.

4 § Bestämmelser om ansvar för den som i annat fall än som
avses i 1-3 §§ kör fordon i strid mot denna lag finns i lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott och lagen (1999:877)
om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter.
Lag (1999:878).

10 kap. Bemyndiganden m.m.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i
denna lag samt meddela föreskrifter om

1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade
behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,

2. länsstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som
anges i 7 kap.,

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,

4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som
anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga viss
nivå.
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Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

Regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort.
Lag (2004:1087).

2 § Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner
att körkortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig
att ha körkort, skall läkaren anmäla det till länsstyrelsen.
Innan anmälan görs skall läkaren underrätta körkortshavaren.
Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att
körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå
från att köra körkortspliktigt fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även den som har
körkortstillstånd och traktorkort.

3 § I ärenden enligt denna lag får den enskilde föreläggas att
ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov eller att
förnya körkortet.

4 § Frågor som enligt denna lag skall prövas av en länsstyrelse
handläggs av länsstyrelsen i det län där personen som frågan
rör är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i
Sverige, av länsstyrelsen i det län där han eller hon vistas.

Saknar personen bestämd vistelseort i Sverige, handläggs frågan
om giltighet av ett utländskt körkort eller om
körkortsingripande av länsstyrelsen i det län där ett
ingripande eller en straffbelagd förseelse har skett.

Övriga körkortsärenden avseende personer som saknar bestämd
vistelseort i Sverige handläggs av den länsstyrelse som
meddelat det senast gällande körkortstillståndet eller, om
något körkortstillstånd inte meddelats, av den länsstyrelse som
beslutat om det senaste gällande körkortet.

Länsstyrelsen enligt första, andra och tredje styckena får
hänskjuta ärenden enligt denna lag till annan länsstyrelse om
sökanden begär det och länsstyrelsen finner det lämpligt.
Lag (2003:216).

Övergångsbestämmelser

1998:488

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då körkortslagen
(1977:477) upphör att gälla. Bestämmelsen i 5 kap. 12 § träder
dock i kraft den dag regeringen bestämmer och upphör att gälla
den 1 februari 2009. Lag (2003:216).

2. Innehavare av körkort med behörighet C, CE, D eller DE som
senast den 31 december 1998 fyller 45 år skall senast den 30
september 2003 ansöka om sådan förlängning av giltighet av
behörighet som stadgas i 3 kap. 12 § om körkortet inte skall
förnyas dessförinnan enligt 3 kap. 14 § första meningen. Vid
ansökan eller förnyelsen skall körkortshavaren visa att de
medicinska kraven för behörigheten är uppfyllda.

3. Den som vid ikraftträdandet innehar körkort med behörighet
C, CE, D, DE eller TAXI behöver inte förnya körkortet enligt 3
kap. 14 § andra meningen av den anledningen att giltighetstid
för körkortsbehörighet C, CE, D eller DE skall antecknas på
körkortet eller för att behörigheten TAXI slopats.
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4. Godkännande som handledare som meddelats före
ikraftträdandet gäller som godkännande enligt den nya lagen.
Bestämmelserna om övningskörning i körkortsförordningen
(1977:722) gäller för den som vid ikraftträdandet har uppnått
en ålder av 17 år och 6 månader och har körkortstillstånd.

5. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om överklagande
av beslut om förnyelse av körkort som meddelats före
ikraftträdandet.

6. Undantag som beviljats enligt den gamla lagen gäller i
enlighet med sitt innehåll. Ansökan om undantag som getts in
före ikraftträdandet prövas enligt den gamla lagen.

7. Körkortsbehörighet A LÄTT MOTORCYKEL och B som förvärvats
före den 1 juli 1996 ger alltjämt rätt att köra fordon enligt
de definitioner som fanns före ikraftträdandet av lagen
(1996:320) om ändring i körkortslagen (1977:477).

8. Ärende som anhängiggjorts hos en länsstyrelse före
ikraftträdandet skall avgöras av denna länsstyrelse.

1999:878

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De äldre
bestämmelserna om moped klass I skall dock tillämpas till och
med den 31 mars 2000.

2. Körkort eller traktorkort som utfärdats före ikraftträdandet
ger fortsatt rätt att köra terrängskoter. Detta gäller även när
ett sådant körkort förnyas eller ett nytt körkort utfärdas på
grund av ändrad behörighet.

2003:216

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

2. För återkallelse som prövats slutligt före den 1 oktober
1998 gäller 5 kap. 14 § i sin äldre lydelse.

2004:524

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Bestämmelsen i 5 kap. 3 § 1 gäller även den som har brutit
mot 30 § första, andra eller tredje stycket
järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess lydelse före den 1
juli 2004.

3. Bestämmelsen i 5 kap. 9 § andra stycket gäller även den som
har brutit mot 30 § första stycket järnvägssäkerhetslagen
(1990:1157) i dess lydelse före den 1 juli 2004.

2004:1087

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 4
kap. 9-11 §§, 8 kap. 2 § första stycket andra meningen samt 10
kap. 1 § första stycket 4 skall tillämpas från och med den 1
oktober 2005. Bestämmelsen i 4 kap. 7 § första stycket 4 skall
tillämpas från och med den 1 januari 2006.
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1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och
solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,

- jämlikhet i levnadsvillkor,

- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas
självbestämmanderätt och integritet.

2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad
hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje
människa under 18 år.

3 § Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall och i lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga.

2 kap. Kommunens ansvar

1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.

2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar
på andra huvudmän.
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I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. finns särskilda bestämmelser i den lagen.

I 3 § och 16 kap. 2 § finns föreskrifter om ansvar i vissa fall
för annan kommun än den som den enskilde vistas i.

3 § En person som önskar flytta till en annan kommun, men till
följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har
ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och
därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen
erbjuder behövliga insatser, får hos den kommunen ansöka om
sådana insatser. En sådan ansökan skall behandlas som om den
enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen.

Det förhållandet att sökandens behov är tillgodosedda i
hemkommunen får inte beaktas vid prövning av en sådan ansökan.

Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning
som inflyttningskommunen kan behöva för att kunna pröva
ansökan.

4 § Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den
eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Särskilda
bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om
gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd
gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses
enligt första stycket. Lag (2003:199).

5 § Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens
uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en
kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter
som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av
denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en förening, en
samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ.

6 § /Upphör att gälla U:2008-01-01/
Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget,
Försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att, inom ramen för
socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en
effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall
bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i
samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får kommunen
delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i
samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan
eller länsarbetsnämnden. Vid en sådan granskning har
Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för
att granska verksamheten. Lag (2004:851).

6 § /Träder i kraft I:2008-01-01/
Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för
socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en
effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall
bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i
samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får kommunen
delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i
samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan
eller Arbetsförmedlingen. Vid en sådan granskning har
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Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för
att granska verksamheten. (Lag 2007:409).

3 kap. Socialnämndens uppgifter

1 § Till socialnämndens uppgifter hör att

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra
samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja
goda miljöer i kommunen,

- informera om socialtjänsten i kommunen,

- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden,

- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och
vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och
enskilda som behöver det.

2 § Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga
på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att
påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i
kommunen. Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler
och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt
tillgängliga för alla.

Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka
att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda
förhållanden för barn och ungdom, äldre och andra grupper som
har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden skall i
sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad
och utbildning.

3 § Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet.

För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas
personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.

4 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa
om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp.
När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

5 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och
genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i
samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och
andra föreningar.

När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt
det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja
med beaktande av dess ålder och mognad.

6 § Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller
annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo
hemma och att ha kontakt med andra.

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom
rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour
eller annan därmed jämförlig verksamhet.
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Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en
familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller
hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde
begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15
år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare
begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får
kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller
samtycker till det.

Om en person som inte har fyllt 21 år har behov av särskilt
stöd och särskild vägledning för att motverka en risk för
missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet
eller något annat socialt nedbrytande beteende, kan nämnden
utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för den unge om
denne begär eller samtycker till det. För barn som inte har
fyllt 15 år får en sådan kontaktperson utses endast om barnets
vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt
15 år får en särskilt kvalificerad kontaktperson utses endast
om barnet självt begär eller samtycker till det.
Lag (2006:901).

7 § Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka
missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.

Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper
och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om
skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som
finns.

4 kap. Rätten till bistånd

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för
sin livsföring i övrigt.

Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 §
om det finns skäl för det.

3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid,
förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon
och TV-avgift,

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med
vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela
riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella
prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, skall
socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå.
Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till
en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.

4 § /Upphör att gälla U:2008-01-01/
Socialnämnden får begära att den som uppbär
försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden
anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den
enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och

1. inte har fyllt tjugofem år, eller
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2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av
kompetenshöjande insatser, eller

3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i
särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver
försörjningsstöd.

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första
stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter
att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka
den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden
eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall
utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella
önskemål och förutsättningar.

Socialnämnden skall samråda med länsarbetsnämnden innan beslut
fattas enligt första stycket.

4 § /Träder i kraft I:2008-01-01/
Socialnämnden får begära att den som uppbär
försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden
anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den
enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och

1. inte har fyllt tjugofem år, eller

2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av
kompetenshöjande insatser, eller

3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i
särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver
försörjningsstöd.

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första
stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter
att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka
den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden
eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall
utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella
önskemål och förutsättningar.

Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut
fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).

5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i
praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats
enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller
nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart
skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande
verksamheten.

6 § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet enligt 4 § skall därvid inte anses som arbetstagare.
I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer
överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen
utförs vid förvärvsarbete, skall han eller hon dock likställas
med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4
§§ och 7-14 §§, 4 kap. 1-4 §§ och 8-10 §§ samt 7-9 kap.
arbetsmiljölagen (1977:1160) och av lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring.

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Barn och unga

1 § Socialnämnden skall

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda
förhållanden,
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- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig
personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social
utveckling hos barn och ungdom,

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och
ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland
barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra
berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt
dopningsmedel,

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som
riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de
behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det,
vård och fostran utanför det egna hemmet,

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda
behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller
ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts.

1 a § Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa
eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan,
organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av
uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna
lag och av sekretesslagen (1980:100). Nämnden skall aktivt
verka för att samverkan kommer till stånd. Lag (2003:407).

1 b § Kommunen skall sörja för att påföljden ungdomstjänst kan
verkställas så snart det kan ske.

Socialnämnden skall bestämma det närmare innehållet i en utdömd
ungdomstjänst i en arbetsplan och utse en handledare för den
unge. Socialnämnden skall kontrollera att arbetsplanen följs.
Lag (2006:901).

1 c § /Träder i kraft I:2008-01-01/
Kommunen skall sörja för att medling enligt lagen
(2002:445) om medling med anledning av brott kan erbjudas när
brottet har begåtts av någon som är under 21 år. Lag (2006:901).

2 § När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda
eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt hem
inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn.

Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med hänsyn till
särskilda omständigheter är uppenbart befogat att ett barn tas
emot i hemmet.

3 § Kommunen skall sörja för

- att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i
syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och
umgänge (samarbetssamtal) samt

- att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §,
14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket
föräldrabalken.

Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens
försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan
erbjudas dem som begär det.

Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som
består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i
parförhållanden och familjer. Lag (2006:463).
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Äldre människor

4 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra.

5 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda
bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i
hemmet och annan lättåtkomlig service.

Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

6 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin
uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på
detta område.

Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen
skall kommunen samverka med landstinget samt andra
samhällsorgan och organisationer.

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska,
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin
livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och
att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en
meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är
anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem
som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket
behöver ett sådant boende.

8 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och
psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet
upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.

Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska
och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen
samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och
organisationer.

Missbrukare

9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde
missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver
för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med
den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att
planen fullföljs.

Anhörigvårdare

10 § Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för
dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre
eller som har funktionshinder.

Brottsoffer

11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den
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som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller
har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående
kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin
situation.

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående
vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och
hjälp. Lag (2007:225).

Bemyndigande

12 § För insatser inom omsorger om äldre människor eller
människor med funktionshinder får regeringen, eller den
myndighet som regeringen bestämmer, meddela sådana föreskrifter
som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet
eller hälsa.

6 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende

Allmänna bestämmelser om vård utanför det egna hemmet

1 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas
eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem
eller i ett hem för vård eller boende.

Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg
har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.

Vården bör utformas så att den främjar den enskildes
samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med
hemmiljön.

2 § Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till
familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och
familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet.
Enligt 3 § skall dock behovet av vissa hem tillgodoses av
staten.

3 § Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall skall
tillgodoses av staten. Statens institutionsstyrelse är central
förvaltningsmyndighet för dessa hem. Styrelsen leder och har
tillsyn över verksamheten vid hemmen.

Statens institutionsstyrelse får, om det finns särskilda skäl
för det, genom avtal uppdra åt ett landsting eller en kommun
att inrätta och driva ett sådant hem som avses i första
stycket.

För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut
avgift av den kommun som begärt placeringen.

4 § Vård i familjehem och hem för vård eller boende skall
bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana
hem som avses i 3 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar ytterligare föreskrifter om vård i familjehem och hem
för vård eller boende.
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Särskilda bestämmelser om mottagande av barn

5 § När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om
barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående.
Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § alltid
beaktas.

6 § Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller
beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i
ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller
någon annan som har vårdnaden om honom eller henne.

Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om
vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och
förutsättningarna för vård i hemmet är utredda. Om nämndens
prövning gäller ett hem i en annan kommun, skall nämnden
informera och samråda med den kommunen innan den fattar sitt
beslut. Lag (2003:407).

7 § Socialnämnden skall i fråga om de barn som avses i 6 §

- medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt
gynnsamma uppväxtförhållanden,

- verka för att de får lämplig utbildning,

- lämna vårdnadshavarna och dem som vårdar sådana barn råd,
stöd och annan hjälp som de behöver.

8 § Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än
det egna, skall socialnämnden minst en gång var sjätte månad
överväga om vården fortfarande behövs.

När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år
från det att placeringen verkställdes, skall socialnämnden
särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning
av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Lag (2003:407).

9 § Ett medgivande enligt 6 § att ta emot ett barn för
stadigvarande vård och fostran meddelas av socialnämnden i
vårdnadshavarens hemkommun.

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 6 § fullgör
skyldigheterna enligt 7 §. Lag (2003:407).

10 § Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva
verksamhet som syftar till att förmedla barn till hem som avses
i 6 §.

11 § Om vårdnaden av ett barn flyttats över till en eller två
särskilt förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit
familjehemsplacerad hos, får kommunen fortsätta att betala
dessa vårdnadshavare skälig ersättning.

Internationella adoptioner

12 § Ett barn med hemvist utomlands får inte utan
socialnämndens medgivande tas emot i syfte att adopteras av
någon som inte är barnets förälder eller har vårdnaden om
barnet. Medgivande skall inhämtas innan barnet lämnar det land
där det har sitt hemvist.

Medgivande får lämnas endast om den sökande är lämpad att
adoptera. Vid den bedömningen skall särskild hänsyn tas till
sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov
och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder,
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hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk.
Sökanden skall vidare ha deltagit i av kommunen anvisad
föräldrautbildning inför adoption.

Om sökanden har adopterat barn från utlandet tidigare får
medgivande lämnas även om han eller hon inte har deltagit i
föräldrautbildning.

Medgivandet upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i
hemmet inom två år från det medgivandet lämnades.
Lag (2004:770).

13 § Den eller de som vill adoptera är skyldiga att anmäla till
socialnämnden om deras omständigheter ändras mer väsentligt
under den tid medgivandet gäller. Medgivandet skall återkallas,
om förutsättningarna för det inte längre finns. Medgivandet kan
återkallas även när barnet har tagits emot av den eller de som
vill adoptera, om en fortsatt vistelse hos dem inte vore
förenlig med barnets bästa.

14 § När ett visst barn har föreslagits för adoption, skall
socialnämnden skyndsamt och senast inom två veckor från det att
den eller de som vill adoptera kommit in med en anmälan om
detta pröva om samtycke skall ges till att adoptionsförfarandet
får fortsätta. Om det är fråga om ett adoptionsförfarande som
omfattas av lagen (1997:191) med anledning av Sveriges
tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete
vid internationella adoptioner, skall därvid 3 § i den lagen
tillämpas. Den tid inom vilken prövning skall ske får förlängas
om det finns synnerliga skäl.

15 § Ett medgivande enligt 12 § att ta emot ett barn med
hemvist utomlands i syfte att adoptera det och ett samtycke
enligt 14 § till att adoptionsförfarandet får fortsätta
meddelas av socialnämnden i den eller de sökandes hemkommun.

I de fall samtycke enligt 14 § lämnats av socialnämnden i en
annan kommun fullgör i stället den nämnden skyldigheterna
enligt 7 §.

16 § Om rätt för auktoriserade sammanslutningar att i vissa
fall förmedla barn från utlandet för adoption finns
bestämmelser i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling.

7 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet

1 § Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller
en enskild individ får inte utan tillstånd av länsstyrelsen
yrkesmässigt bedriva verksamhet i form av

1. hem för vård eller boende,

2. sådana boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 §
andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,

3. hem för viss annan heldygnsvård,

4. hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
av dygnet.

Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen i det län där
verksamheten skall bedrivas.

Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen genom
avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till en enskild att
utföra.
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2 § Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 1 § får
beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god
kvalitet och säkerhet.

Tillstånd får förenas med villkor av betydelse för kvaliteten
och säkerheten i verksamheten.

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller
flyttas, skall nytt tillstånd sökas.

3 § Bestämmelserna i 11 kap. 5 och 6 §§ gäller i tillämpliga
delar i enskild verksamhet som står under länsstyrelsens
tillsyn enligt denna lag. Dokumentationen skall bevaras så
länge den kan antas ha betydelse för åtgärder i verksamheten.

4 § En handling i en personakt i enskild verksamhet som står
under länsstyrelsens tillsyn enligt denna lag skall, om det
begärs av den som akten rör, så snart som möjligt
tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället
eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 15 kap.
1 §.

Frågor om utlämnande enligt första stycket prövas av den som
ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller
någon del av den inte bör lämnas ut skall han eller hon genast
med eget yttrande överlämna frågan till länsstyrelsen för
prövning.

5 § Länsstyrelsen får besluta att en personakt i enskild
verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn enligt denna
lag skall tas om hand

1. om verksamheten upphör,

2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte
kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det
finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt skall återlämnas, om det är möjligt
och det inte finns skäl för omhändertagande enligt första
stycket. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av
länsstyrelsen efter ansökan av den som vid beslutet om
omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som har tagits om hand skall förvaras avskilda hos
arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits.
Personakterna skall bevaras i minst två år från det att de kom
in till arkivmyndigheten. En myndighet som har hand om en
personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten
begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna
uppgiften som den haft som ansvarat för akten före
omhändertagandet.

8 kap. Avgifter

1 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte
kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock,
utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den
som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed
jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård
eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar
föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje
dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut
skälig ersättning.
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Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat
hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig
utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som
regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära
underhållsbidrag som avser barnet.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster
för vilka avgift har bestämts enligt 2 §.

2 § För familjerådgivning, verksamhet för barn och ungdom
enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär, föräldrautbildning inför adoption,
hemtjänst, dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som
avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket och
som inte omfattas av 12 kap. jordabalken eller för annan
liknande social tjänst får kommunen ta ut skäliga avgifter
enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte
överstiga kommunens självkostnader.

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i
särskilt boende finns ytterligare bestämmelser i 3-9 §§.
Lag (2004:770).

3 § Med prisbasbelopp avses i detta kapitel det prisbasbelopp
som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring. Lag (2001:847).

4 § Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan
antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad
med lika belopp per månad.

Inkomsten skall beräknas med tillämpning av 21 § första stycket
1-3 och 5 lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer
m.fl. Som inkomst skall även räknas särskilt bostadstillägg
enligt 20 § samma lag och bostadsbidrag enligt lagen (1993:737)
om bostadsbidrag. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att
inkomsten skall beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt
för den enskilde.

I fråga om makar skall den enskildes inkomst anses utgöra
hälften av makarnas sammanlagda inkomster. Lag (2001:847).

5 § Den enskildes avgifter får

1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter
som avses i 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48
gånger prisbasbeloppet,

2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en
tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet.
Lag (2001:847).

6 § Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort
belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av
sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra
normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna
fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att
omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt
försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den
enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas
enligt 4 §. Lag (2001:847).

7 § Kommunen skall bestämma den enskildes förbehållsbelopp
genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom
boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp.
Boendekostnaden skall beräknas för sig och läggas till
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minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § skall
dock inget förbehåll göras.

Minimibeloppet skall, om inte annat följer av 8 §, alltid per
månad utgöra lägst en tolftedel av

1. 1,294 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller

2. 1,084 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande
makar och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket skall täcka
normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien,
dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso-
och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor,
möbler, husgeråd och läkemedel. Lag (2001:847).

8 § Kommunen skall höja minimibeloppet i skälig omfattning om
den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har
behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i
7 § andra stycket.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den
enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 §
tredje stycket därför att

1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,

2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt
boende, eller

3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.
Lag (2001:847).

9 § Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som
påverkar avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras
utan föregående underrättelse, om ändringen beror på
förändringar i prisbasbeloppet.

En ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter
den månad då anledning till ändring har uppkommit. En ändring
av avgiften skall dock gälla från och med den månad under
vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen,
om förhållandena avser hela den månaden. Lag (2001:847).

9 kap. Återkrav m.m.

1 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet
att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § utgetts obehörigen eller
med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har
betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot
sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp
och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva
vad som har betalats ut för mycket.

2 § Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1 §,
återkräva bistånd som den enskilde har erhållit enligt 4 kap.
1 § endast om det har lämnats

1. som förskott på en förmån eller ersättning,

2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller

3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte
kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster
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och tillgångar.

Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap.
1 § får socialnämnden återkräva hjälpen, om den har getts under
villkor om återbetalning.

Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att
återkrävas enligt denna paragraf skall vara skriftligt.
Beslutet skall innehålla uppgifter om den eller de
omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för
återbetalningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde.

3 § Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild
inte återbetalar frivilligt för ekonomisk hjälp som avses i 1
eller 2 § eller för kostnader som kommunen har haft enligt 8
kap. 1 § första eller andra stycket, skall talan väckas hos
länsrätten inom tre år från det kommunens kostnader uppkom.
Talan väcks vid den länsrätt inom vars domkrets den enskilde är
bosatt.

Talan om ersättning får inte bifallas, om den
ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del
av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller
sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl
talar mot bifall till ersättningsanspråket.

4 § Socialnämnden får helt eller delvis efterge den
ersättningsskyldighet som avses i 1 och 2 §§ och i 8 kap. 1 §
första och andra styckena.

10 kap. Nämndorganisation

Socialnämnden

1 § För en socialnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder
i kommunallagen (1991:900).

2 § Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra kommunens
talan i mål och ärenden som enligt denna lag eller annan
författning ankommer på socialnämnden.

3 § Socialnämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelsen och
övriga nämnder och hos andra myndigheter göra de
framställningar som nämnden finner påkallade.

Socialnämnden får inhämta yttranden och upplysningar från
kommunstyrelsen och övriga nämnder och från beredningar och
tjänstemän i den egna kommunen, när det behövs för nämndens
verksamhet.

Delegation

4 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast
åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller
ersättare i nämnden i ärenden som är en uppgift för nämnden
enligt 6 kap. 6, 8, 12 och 13 §§ denna lag, 4 och 6 §§, 11 §
första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje stycket, 21, 22,
24, 26, 27 och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall.

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om
samtycke vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan
om återkrav enligt 9 kap. 1 §.
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5 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det
gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i
följande lagrum

- 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,

- 2 kap. 1, 4-6, 8-9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet
enligt 9 § att besluta att inte påbörja utredning eller att
lägga ned en påbörjad utredning,

- 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,

- 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket
föräldrabalken,

- 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse
utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

- 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal
om att underhållsbidrag skall betalas för längre perioder än
tre månader,

- 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta
befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 §
denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 5 §
lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag eller 17 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd. Lag (2006:463).

6 § Bestämmelser om rätt att i vissa fall fatta beslut i
socialnämndens ställe finns i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall.

11 kap. Handläggning av ärenden

1 § Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad
som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens
kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för
ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande
sätt.

2 § Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till
ett barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av
behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de
kontakter som behövs. Utredningen skall bedrivas så att inte
någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Den skall inte
göras mer omfattande än vad som är motiverat av
omständigheterna i ärendet.

Utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast
inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden
besluta att förlänga utredningen för viss tid.

Den som berörs av en sådan utredning skall underrättas om att
en utredning inleds.

3 § När ett barn behöver vårdas i ett annat hem än det egna
skall en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser
att anordna. Planen skall även uppta åtgärder och insatser som
andra huvudmän har ansvar för.

4 § Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning enligt
2 § och fatta beslut i ärendet även om barnet byter
vistelsekommun. Detsamma gäller om en utredning inletts enligt
1 § och ärendet avser vård av missbrukare. Den nya
vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå med den
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utredning som socialnämnden kan behöva för att fatta beslut i
ärendet.

Första stycket gäller inte om den nya vistelsekommunen
samtycker till att ta över utredningen av ärendet eller om
ärendet annars flyttas över. Lag (2003:407).

5 § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande
av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall
dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder
som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser
av betydelse.

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall
förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

6 § Dokumentationen skall utformas med respekt för den
enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de
journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom
eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i
dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.

7 § Socialnämnden skall i alla ärenden tillämpa bestämmelserna
i 13 § förvaltningslagen (1986:223).

8 § I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning
mot någon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser
i förvaltningslagen (1986:223):

- 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig
muntligen,

- 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

- 20 § om motivering av beslut,

- 21 § om underrättelse av beslut,

- 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen gäller dock
inte uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett
sådant boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 §
tredje stycket eller om någon annan liknande social tjänst.

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om
en ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål
eller ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna.

9 § Den som enligt vad som sägs i 8 § skall ges tillfälle att
yttra sig enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) har rätt att
få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder
annat.

Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin
rätt att få företräde inför nämnden.

10 § Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin
talan i mål och ärenden enligt denna lag.

Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för
utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det.
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11 § Socialnämnden har rätt att av Försäkringskassan eller de
erkända arbetslöshetskassorna få uppgifter om ekonomisk hjälp
som har lämnats till enskilda, som har ärenden hos nämnden.
Socialnämnden har vidare rätt att få uppgifter som lämnats till
kommunen i ärenden om ekonomisk hjälp enligt lagen (1992:1068)
om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar. Lag (2004:851).

12 § I mål och ärenden enligt denna lag som avser
myndighetsutövning mot enskild får delgivning inte ske med
tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).

12 kap. Behandling av uppgifter

Gallring

1 § Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos
socialnämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter
som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att sista
anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte
gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats av
nämnden enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år
efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har
upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det
att gallringsskyldigheten inträdde. Lag (2003:135).

2 § Följande handlingar får inte gallras med stöd av
bestämmelserna i 1 § första stycket:

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med
utredning om faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 §
föräldrabalken,

2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med
utredning om adoption,

3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att
ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård
eller boende, i ett familjehem eller i ett annat enskilt hem
som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har
vårdnaden om barnet.

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a §
tredje stycket föräldrabalken som godkänts av socialnämnden får
inte gallras förrän barnet fyllt arton år.

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt
bestämmelserna i 1 § av hänsyn till forskningens behov i ett
representativt urval av kommuner och i övriga kommuner
beträffande ett representativt urval av personer.
Lag (2006:463).

3 § Har upphävts genom lag (2003:135).

4 § Har upphävts genom lag (2003:135).

Socialnämndens uppgiftsskyldighet m.m.

5 § Socialnämnden skall, enligt vad regeringen närmare
föreskriver, lämna ut personuppgifter till Socialstyrelsen för
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angelägna statistiska ändamål.

6 § Socialnämnden skall lämna ut personuppgifter till statliga
myndigheter, när detta begärs för forskningsändamål och det kan
ske utan risk för att den enskilde eller någon honom eller
henne närstående lider men.

7 § Socialnämnden skall på begäran av en annan myndighet lämna
uppgifter till denna om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är
att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna eller en
felaktig taxering.

Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera
nämnder skall varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs,
till de övriga lämna

1. uppgifter om att en person är aktuell i ett ärende inom
socialtjänsten, och

2. de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av
platser inom särskilda boendeformer i kommunen.

Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 4 § andra stycket
sekretesslagen (1980:100).

8 § Har en domstol dömt någon till ungdomsvård eller till
ungdomstjänst, skall socialnämnden underrätta
åklagarmyndigheten, om det kan antas att det finns
förutsättningar för åtgärd enligt 30 b § lagen (1964:167) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 32 kap. 4 §
brottsbalken. Lag (2006:901).

9 § Om socialnämnden i sin verksamhet iakttagit något som tyder
på att nya medel används för missbruksändamål eller att
ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, skall nämnden
utan dröjsmål anmäla detta till Statens folkhälsoinstitut.

10 § Av 1 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att
socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott
som hindrar nämndens verksamhet. Av 14 kap. 2 § femte - sjunde
styckena samma lag följer att sekretess även i vissa andra fall
inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas
till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet
som har att ingripa mot brottet.

Från socialtjänsten skall utan hinder av sekretess lämnas

1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller
boende eller i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall
begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet,
Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett
ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning.
Lag (2007:174).

13 kap. Tillsyn över socialtjänsten

1 § Socialstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten i landet.
Styrelsen skall följa och vidareutveckla socialtjänsten. Till
ledning för tillämpningen av denna lag utfärdar Socialstyrelsen
allmänna råd.

2 § Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som
kommunerna inom länet svarar för.
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Länsstyrelsen skall därvid

- följa socialnämndernas tillämpning av denna lag,

- informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör
socialtjänsten,

- biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet,

- främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna
och andra samhällsorgan,

- verka för att kommunerna planerar för att kunna tillgodose
framtida behov av bistånd i form av hemtjänst samt sådant
boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 5 kap. 7 §
tredje stycket,

- även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina
uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.

3 § Länsstyrelsen har tillsyn över sådan enskild verksamhet som
avser

1. verksamhet för vilken det krävs tillstånd enligt 7 kap. 1 §
första stycket,

2. verksamhet som kommunen genom avtal enligt 2 kap. 5 § har
överlämnat till en enskild att utföra,

3. annan enskild verksamhet än sådan som omfattas av 1-2 och
som kommunen upphandlar tjänster från för att fullgöra
skyldigheter enligt denna lag.

4 § Länsstyrelsen har rätt att inspektera verksamhet som står
under dess tillsyn och får inhämta de upplysningar och ta del
av de handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp
som behövs vid inspektionen.

5 § Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap. 1 §
första stycket står under löpande tillsyn av socialnämnden i
den kommun där verksamheten bedrivs. Nämnden har rätt att
inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta
del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Om socialnämnden får kännedom om missförhållanden i enskild
verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn, skall
socialnämnden underrätta länsstyrelsen om det.

6 § Om det förekommer något missförhållande i

1. annat hem för vård eller boende än sådant som avses i 6 kap.
3 §,

2. enskild verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn
enligt 3 §,

3. hemtjänst,

4. sådant boende som avses i 5 kap 5 § andra stycket och 5 kap.
7 § tredje stycket,

får länsstyrelsen förelägga den som svarar för verksamheten att
avhjälpa missförhållandet.

Ett föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som
tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att det påtalade
missförhållandet skall kunna avhjälpas.

Om missförhållandet är allvarligt och länsstyrelsens
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föreläggande inte följs, får länsstyrelsen förbjuda fortsatt
verksamhet.

7 § Länsstyrelsen får, i fråga om annat hem för vård eller
boende än sådant som avses i 6 kap. 3 §, förbjuda fortsatt
verksamhet om skyldigheterna enligt lagen (2007:171) om
registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller
boende som tar emot barn inte iakttas och om denna
underlåtenhet är av allvarligt slag. Lag (2007:174).

14 kap. Anmälan om missförhållanden

1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla
detta till nämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra
myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta
gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan
anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och
unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom
hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För
familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje
stycket.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får
kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för
fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i
andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla
uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns
behov av skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 §
lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag (2003:407).

2 § Var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer
eller personer med funktionshinder skall vaka över att dessa
får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som
uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt
missförhållande i omsorgerna om någon enskild skall genast
anmäla detta till socialnämnden. Om inte missförhållandet
avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden anmäla förhållandet till
tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också den
som handlägger ärenden enligt denna lag.

Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt
bedriven enskild verksamhet. Anmälan skall göras till den som
är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan
dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till
tillsynsmyndigheten. Lag (2005:126).

15 kap. Tystnadsplikt

1 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt
bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag
får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta
om enskildas personliga förhållanden.

2 § Den som är eller har varit verksam inom enskild
familjerådgivning får inte obehörigen röja en uppgift som en
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enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i
samband med rådgivningen.

3 § I det allmännas verksamhet gäller sekretesslagen
(1980:100).

16 kap. Övriga bestämmelser

Överflyttning av ärende

1 § Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga
om en enskild person kan flyttas över till en annan
socialnämnd.

Överflyttning skall ske om den som berörs av ärendet har
starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn
till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och
omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

Om berörda kommuner inte kan komma överens om överflyttning,
får den kommun där frågan om överflyttning kommit upp ansöka om
överflyttning av ärendet hos den länsstyrelse där den andra
kommunen ligger.

Uppgifter som behövs för att en socialnämnd skall kunna ta över
ett ärende skall lämnas ut av den socialnämnd från vilken
överlämnandet sker. Lag (2003:407).

Kommunernas ansvar i vissa fall

2 § Om någon efter beslut av en socialnämnd vistas i en annan
kommun i familjehem, hem för vård eller boende eller sådan
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5
kap. 7 § tredje stycket och 7 kap. 1 § första stycket 2, har
den kommun som beslutat om vistelsen ansvaret för det bistånd
enligt 4 kap. 1 § samt det individuellt behovsprövade stöd och
de individuellt behovsprövade sociala tjänster enligt 3 kap.
6 § och 5 kap. 1 och 9 §§ som den enskilde kan behöva.
Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet överflyttas enligt
1 §.

Den kommun där den enskilde är folkbokförd har samma ansvar som
en placeringskommun enligt första stycket för bistånd, stöd och
sociala tjänster

1. under kriminalvård i anstalt,

2. under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på
initiativ av någon annan än en kommun,

3. som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller
2.

Överklagande av beslut

3 § Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

- ansökan enligt 2 kap. 3 §,

- bistånd enligt 4 kap. 1 §,

- vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt
4 kap. 5 §,

- förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,

- medgivande enligt 6 kap. 6 §,

- medgivande enligt 6 kap. 12 §,
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- återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,

- samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller

- avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4-9 §§.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.
En länsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut
skall verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.
Lag (2004:770).

4 § Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 7 kap.
1 §, omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,
föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 §, förbud enligt 13
kap. 7 § samt överflyttning av ärende enligt 16 kap. 1 § får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 7 kap.
4 § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 §
sekretesslagen (1980:100).

Länsstyrelsens beslut om omhändertagande av personakt enligt 7
kap. 5 §, om föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 §, och
om förbud enligt 13 kap. 7 § samt domstols motsvarande beslut
gäller omedelbart. Lag (2007:174).

4 a § olismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att
verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Begäran
om sådan hjälp får dock göras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2005:126).

5 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten
av beslut enligt denna lag.

Böter

6 § Till böter döms den som

- överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats
med stöd av 5 kap. 2 §,

- åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första
stycket eller 12 § första stycket, eller, om inte gärningen är
belagd med straff i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling, 10 §,

- utan tillstånd driver sådan verksamhet som avses i 7 kap.
1 §,

- i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 6 §
fortsätter verksamheten.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av
socialnämnden, länsstyrelsen eller Socialstyrelsen.
Lag (2004:770).

Särskild avgift

6 a § En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller
bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt
ett beslut av socialnämnden, skall åläggas att betala en
särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig
tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att
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verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd
enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt en
domstols avgörande, skall åläggas att betala en särskild
avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på
nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten
av ett sådant avgörande avbrutits.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.
Lag (2006:495).

6 b § Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen
kronor och högst en miljon kronor.

När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur
lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt
kan anses vara.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I
ringa fall skall inte någon avgift tas ut.
Lag (2006:495).

6 c § Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av
länsstyrelsen av den länsrätt inom vars domkrets kommunen är
belägen. Lag (2002:437).

6 d § Om en kommun efter att ha ålagts att betala särskild
avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla biståndet får
ny särskild avgift enligt 6 a § första eller andra stycket
dömas ut. Lag (2006:495).

6 e § Särskild avgift enligt 6 a § första stycket får dömas ut
bara om ansökan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från
tidpunkten för det gynnande beslutet om biståndet eller inom
två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet
avbrutits.

Särskild avgift enligt 6 a § andra stycket får dömas ut bara om
ansökan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från det att
domen om biståndet vunnit laga kraft eller inom två år från det
att verkställigheten av domen avbrutits. Lag (2006:495).

Rapporteringsskyldighet

6 f § Socialnämnden skall till länsstyrelsen och till de
revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900)
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte
har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För
varje beslut skall nämnden ange tidpunkten för beslutet och
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge
skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden skall vidare dels till länsstyrelsen, dels till
revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap.
1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den
dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut skall nämnden
ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet
gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per
kvartal. Lag (2006:495).
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6 g § Socialnämnden skall till länsstyrelsen och till de
revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900)
anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som
enligt 6 e § har rapporterats som ej verkställt. Datum för
verkställigheten skall då anges. Lag (2006:495).

6 h § Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut
enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader
från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid
som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag
då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per
kvartal. Lag (2006:495).

Berusningsmedel m.m.

7 § I den mån huvudmannen för ett hem för vård eller boende,
som drivs av landsting eller kommun, beslutar det, får de som
bereds vård där inte inneha alkohol eller andra
berusningsmedel. Detsamma gäller i fråga om injektionssprutor
eller kanyler som kan användas för insprutning i
människokroppen.

Om sådan egendom påträffas hos en intagen eller någon
annanstans inom hemmet utan att det finns känd ägare till den,
får den omhändertas. Den som förestår hemmet skall låta
förstöra eller försälja egendomen enligt bestämmelserna om
beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om
förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som erhålls
vid försäljning tillfaller staten.

Kommuner utanför landsting

8 § Vad som sägs i denna lag om landsting skall tillämpas också
på en kommun som inte tillhör något landsting.

Socialtjänsten i krig m.m.

9 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om
socialtjänsten enligt denna lag, om riket kommer i krig eller
krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden
som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har
befunnit sig i.

Övergångsbestämmelser

2001:453

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 då
socialtjänstlagen (1980:620) upphör att gälla.

2. Ett tillstånd eller ett förbud enligt den gamla lagen skall
anses som ett tillstånd eller förbud enligt denna lag.

3. Ett överklagande av socialnämnds eller länsstyrelses beslut
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som fattats före ikraftträdandet av denna lag skall prövas
enligt bestämmelserna i den gamla lagen.

4. En ansökan om tillstånd att bedriva sådan verksamhet som
avses i 7 kap. 1 § som gjorts före denna lags ikraftträdande,
men som gäller tid efter den 1 januari 2002 skall prövas i
enlighet med bestämmelserna i denna lag.

2001:847

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 8
kap. 4 § och i övrigt den 1 juli 2002.

2. I fråga om beslut enligt 8 kap. 2 § som meddelats före
ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya
bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter
ikraftträdandet.

3. Ett överklagande av ett beslut enligt 8 kap. 2 § som fattats
före den 1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre
lydelse i den del det avser tid före ikraftträdandet. För den
del av beslutet som avser tid efter ikraftträdandet skall
prövningen göras enligt de nya bestämmelserna.

2002:437

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med
verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens
ikraftträdande.

2003:737

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet
enligt äldre föreskrifter i 12 kap. 10 § andra stycket har
begärt uppgifter från socialtjänsten, skall efter ikraftträdandet
i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.

2004:770

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Äldre föreskrifter skall gälla i ärenden där ansökan om
medgivande har kommit in till socialnämnden före den 1 januari
2005.

2004:851

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 2
kap. 6 § andra stycket tillämpas även på verksamhet som har
bedrivits före ikraftträdandet.

2006:495

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. I fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att
verkställa en kommuns gynnande beslut får enbart tid från och
med lagens ikraftträdande beaktas vid bedömningen av om skälig
tid överskridits. Detsamma gäller i fråga om särskild avgift
med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns
gynnande beslut eller en domstols gynnande avgörande, om
verkställigheten av beslutet eller domen avbrutits.
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Inledande bestämmelse

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall
göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes
vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen
(2001:453). Insatserna skall präglas av respekt för den unges
människovärde och integritet.

Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna
lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 §
föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den
unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom
eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller
henne själv.

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men
inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och
personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan
vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den
unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och
24 §§.

Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge
vara avgörande.

Den unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn
skall tas till den unges vilja med beaktande av hans eller
hennes ålder och mognad. Lag (2003:406).

Beredande av vård

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk
misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller
något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att
den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406).
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3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa
eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk
av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något
annat socialt nedbrytande beteende.

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten
ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid
verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av
fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första
stycket. Lag (2006:896).

4 § Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av länsrätten efter
ansökan av socialnämnden.

Ansökan skall innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, de
omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård,
tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att
anordna.

5 § Rättens beslut om vård upphör att gälla, om vården inte har
påbörjats inom fyra veckor från den dag då beslutet vann laga kraft.

Omedelbart omhändertagande

6 § Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart
skall omhändertas, om

1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna
lag, och

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för
den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta
utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.

Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får
nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat
besluta om omhändertagande. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten
besluta att den unge omedelbart skall omhändertas.

7 § Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande, skall
beslutet underställas länsrätten inom en vecka från den dag då beslutet
fattades. Därvid skall beslutet jämte handlingarna i ärendet tillställas
rätten.

Länsrätten skall pröva beslutet så snart det kan ske. Om det inte finns
synnerliga hinder, skall prövningen ske inom en vecka från den dag då
beslutet och handlingarna kom in till rätten.

Om beslutet inte har underställts länsrätten inom föreskriven tid,
upphör omhändertagandet.

Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande efter det att
nämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, skall beslutet
underställas den rätt som prövar frågan om vård. Därvid gäller
bestämmelserna i första--tredje styckena.

8 § Om länsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande,
skall socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet
verkställdes ansöka hos länsrätten om att den unge skall beredas vård
med stöd av denna lag. Länsrätten får medge förlängning av denna tid, om
ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör det
nödvändigt.
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9 § Ett omedelbart omhändertagande upphör

1. om ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som anges i 8 § och
inte heller förlängning av tiden har begärts, eller

2. när rätten avgör frågan om vård.

Ett beslut om omedelbart omhändertagande får inte verkställas om den
unge är häktad.

Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande, skall
socialnämnden besluta att detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut
får meddelas också av den rätt som prövar en fråga om vård med stöd av
lagen.

Vården

10 § Vården skall anses påbörjad när den unge på grund av ett
beslut om omedelbart omhändertagande eller om vård har
placerats utanför sitt eget hem.

För vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i
socialtjänstlagen (2001:453) och föreskrifterna i 11-20 §§.
Lag (2001:466).

11 § Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall
ordnas och var han eller hon skall vistas under vårdtiden.

Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta
kan antas vara bäst ägnat att främja vården av honom eller
henne. Vård med stöd av denna lag skall dock alltid inledas
utanför den unges eget hem.

Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan
avvaktas, får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden
har förordnat besluta i frågan. Beslutet skall anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.

Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall
ha uppsikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för
att genomföra vården, bestämma om hans eller hennes personliga
förhållanden.

Nämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren
för att den unges grundläggande rättigheter enligt 6 kap. 1 §
föräldrabalken tillgodoses. Lag (2003:406).

12 § För vård av unga som på någon grund som anges i 3 §
behöver stå under särskilt noggrann tillsyn skall det finnas
särskilda ungdomshem.

Om socialnämnden har beslutat att den unge skall vistas i ett
hem som avses i första stycket skall Statens
institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant hem.

Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är
verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom om att den unge
har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra
stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom,
skall Statens institutionsstyrelse underrättas, om det inte
står klart att det inte finns risk för smittspridning.
Lag (2005:468).
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13 § Socialnämnden skall noga följa vården av den som får vård
med stöd av denna lag.

Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, skall socialnämnden
minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen
fortfarande behövs.

Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, skall socialnämnden
inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet
pröva om vård med stöd av lagen skall upphöra. Denna fråga
skall därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste
prövning.

När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år
från det att placeringen verkställdes, skall socialnämnden
särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning
av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Lag (2003:406).

14 § Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av
umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt
tillgodoses.

Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt
denna lag, får socialnämnden

1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med
föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut
av domstol eller genom avtal skall utövas, eller

2. besluta att den unges vistelseort inte skall röjas för
föräldrar eller vårdnadshavare.

Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om
ett sådant beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs.
Lag (2003:406).

14 a § Statens institutionsstyrelse skall följa upp
verksamheten enligt denna lag. Uppföljningen skall omfatta
tiden såväl under som efter avslutad vård.

Socialnämnden skall till Statens institutionsstyrelse lämna de
uppgifter om enskilda som Statens institutionsstyrelse behöver
för att fullgöra den skyldighet som följer av första stycket.
Lag (2005:468).

Särskilda befogenheter

15 § Om den unge vårdas på någon grund som anges i 3 § och
vistas i ett hem för särskilt noggrann tillsyn, får han eller
hon hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den
begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att vården
skall kunna genomföras. Den unges rörelsefrihet får också
inskränkas när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller
personalens säkerhet. Lag (2003:420).

15 a § Den intagne har rätt att ringa och ta emot
telefonsamtal, ta emot besök samt vistas utanför hemmet i den
utsträckning som lämpligen kan ske. Den intagne får dock
förvägras telefonsamtal och besök, om det kan äventyra vården
eller ordningen vid hemmet.

En vistelse utanför hemmet skall avse en på förhand bestämd
tid, dock högst fyra veckor.
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Beslut om inskränkning i rätten att föra telefonsamtal eller ta
emot besök samt om vistelse utanför hemmet fattas av Statens
institutionsstyrelse. Beslut om vistelse utanför hemmet skall
fattas efter samråd med socialnämnden.

I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
finns bestämmelser om besök på vårdinstitutioner enligt denna
lag. Lag (2005:468).

15 b § Den intagne får beredas vård vid en enhet inom hemmet
som är låsbar eller på annat sätt inrättad för särskilt
noggrann tillsyn, om det är nödvändigt med hänsyn till den
intagnes, övriga intagnas eller personalens säkerhet, eller om
det är nödvändigt för att förhindra att den intagne avviker
eller för att i övrigt genomföra vården. Om det krävs med
hänsyn till den intagnes speciella behov av vård, hans eller
hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet, får en intagen
på en sådan enhet hindras från att träffa andra intagna (vård i
enskildhet).

Den intagne får vårdas vid en sådan enhet under högst två
månader i följd. Om särskilda behandlingsskäl föranleder det,
får dock vården vid enheten pågå längre tid, förutsatt att
något av de fall som anges i första stycket fortfarande
föreligger och att den intagne samtidigt ges möjlighet till
vistelse i öppnare former eller utanför hemmet. En fråga om
vård i enskildhet skall prövas fortlöpande och alltid omprövas
inom sju dagar från senaste prövning. Lag (2003:406).

15 c § Om det är särskilt påkallat på grund av att den intagne
uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att
han eller hon inte kan hållas till ordningen, får den intagne
hållas i avskildhet. Han eller hon skall då stå under
fortlöpande uppsikt av personalen. Den intagne får dock inte
hållas i sådan avskildhet längre tid än vad som är
oundgängligen nödvändigt och inte i något fall under längre tid
än 24 timmar i följd.

Är den intagne under 15 år skall läkare skyndsamt yttra sig om
varje åtgärd som vidtas enligt första stycket. Om läkaren begär
det skall åtgärden genast avbrytas. Lag (2003:406).

16 § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får inte inneha
narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel,
sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller
injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt
ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med
narkotika. Den unge får inte heller inneha något annat som kan
vara till men för vården eller ordningen vid hemmet. Om sådan
egendom påträffas, skall den omhändertas. Lag (2005:468).

17 § Om det behövs, får den som omfattas av bestämmelserna i
15 § kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas, vid ankomst
till hemmet, för kontroll av att denne inte bär på sig något
som han eller hon inte får inneha där. Detsamma gäller om det
under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom
skall påträffas hos honom eller henne.

All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas vid
kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Om möjligt skall
ett vittne närvara. Lag (2005:468).

17 a § Den intagne är, om inte annat föranleds av medicinska
eller liknande skäl, skyldig att efter uppmaning vid ankomsten
till hemmet samt i samband med vistelse utanför hemmet lämna
blod-, urin- eller utandningsprov för kontroll av om han eller
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hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra
berusningsmedel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana medel som
omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor, om det kan misstänkas att den intagne är påverkad av
något sådant medel. Lag (2001:466).

18 § Bestämmelserna i 16 och 17 §§ skall gälla för alla som vårdas i
ett hem för särskilt noggrann tillsyn, om det är nödvändigt för att
genomföra vården och upprätthålla ordningen vid hemmet och
regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Statens
institutionsstyrelse medger det. Lag (1993:2).

19 § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får underkastas
övervakning av sina brev och andra försändelser, om detta
behövs med hänsyn till ordningen vid hemmet eller till den
unges särskilda förhållanden. För detta ändamål får Statens
institutionsstyrelse öppna och ta del av försändelser som
kommer till eller sänds från den unge. Om en ankommande
försändelse innehåller egendom som den unge inte får inneha
enligt 16 §, skall egendomen omhändertas.

Brev mellan den unge och en svensk myndighet eller advokat
eller hans eller hennes offentliga biträde skall
vidarebefordras utan föregående granskning. Lag (2005:468).

20 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra
berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas
av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller har sådan egendom
påträffats inom ett hem för särskilt noggrann tillsyn utan att
det finns någon känd ägare till egendomen, skall Statens
institutionsstyrelse låta förstöra eller försälja egendomen
enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § första
stycket 1 lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga
drycker m.m. Belopp som har erhållits vid försäljning
tillfaller staten.

Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och
andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk
av eller annan befattning med narkotika. Lag (2005:468).

20 a § Tvångsåtgärder enligt 15-15 c §§ och 17-19 §§ får
användas endast om de står i rimlig proportion till syftet med
åtgärden. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga, skall de
användas. Lag (2005:468).

20 b § I 15 a och 18-20 §§ finns bestämmelser om att beslut
fattas av Statens institutionsstyrelse. Härutöver fattas beslut
enligt 15 och 15 b-17 a §§ av Statens institutionsstyrelse.
Lag (2005:468).

Upphörande av vård

21 § När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, skall
socialnämnden besluta att vården skall upphöra. Nämnden skall
noga förbereda den unges återförening med den eller dem som har
vårdnaden om honom eller henne.

Vård som har beslutats med stöd av 2 § skall upphöra senast när
den unge fyller 18 år.

Vård som har beslutats med stöd av 3 § skall upphöra senast när
den unge fyller 21 år. Lag (2003:406).
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21 a § Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut
om

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),

2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll,

3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,

4. utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott
till Danmark, Finland, Island och Norge,

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark,
Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om
vård eller behandling,

6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med
de internationella tribunalerna för brott mot internationell
humanitär rätt,

7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med
Internationella brottmålsdomstolen,

8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från
Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller

9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med
Specialdomstolen för Sierra Leone.

Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första
stycket har verkställts. Lag (2006:616).

Andra åtgärder

Förebyggande insatser

22 § Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av
ett beteende som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård
enligt denna lag om beteendet fortsätter och det stöd eller den
behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av
den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den
unges vårdnadshavare, får socialnämnden besluta

1. att den unge skall hålla regelbunden kontakt med en särskilt
kvalificerad kontaktperson som socialnämnden utsett, eller

2. att den unge skall delta i behandling i öppna former inom
socialtjänsten.

När ett sådant beslut meddelas skall en särskild
behandlingsplan finnas.

Bestämmelserna i 13 § första och tredje styckena samt 21 §
första och tredje styckena gäller i tillämpliga delar också i
fråga om beslut enligt första stycket. Prövning enligt 13 §
tredje stycket av frågan om sådant beslut skall upphöra att
gälla skall ske första gången inom sex månader från dagen för
nämndens beslut. Lag (2006:896).

23 § Ett beslut enligt 22 § upphör att gälla, om

1. beslut fattas om omedelbart omhändertagande, eller

2. ansökan om vård bifalls.

Flyttningsförbud m.m.

24 § Länsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss
tid eller tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om en
underårig att ta denne från ett hem som avses i 6 kap. 6 §
socialtjänstlagen (2001:453) om det finns en påtaglig risk för
att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon
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skiljs från hemmet (flyttningsförbud). Lag (2003:406).

25 § Ansökan om flyttningsförbud görs av den socialnämnd som
har lämnat medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen
(2001:453) att ta emot den unge i ett enskilt hem. Samma nämnd
beslutar om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 §.
Lag (2001:466).

26 § Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett
flyttningsförbud fortfarande behövs.

När ett flyttningsförbud inte längre behövs, skall socialnämnden besluta
att förbudet skall upphöra.

27 § Socialnämnden får besluta om tillfälligt flyttningsförbud, om

1. det är sannolikt att ett flyttningsförbud behövs, och

2. rättens beslut om flyttningsförbud inte kan avvaktas med hänsyn till
risken för den unges hälsa eller utveckling.

Om socialnämndens beslut om tillfälligt flyttningsförbud inte kan
avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden
har förordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet skall anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.

När socialnämnden har ansökt om flyttningsförbud, får även rätten
besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud.

28 § Har socialnämnden beslutat om tillfälligt flyttningsförbud, skall
beslutet underställas länsrätten. Därvid gäller bestämmelserna i 7 §
första--tredje styckena.

29 § Om länsrätten fastställer ett beslut om tillfälligt
flyttningsförbud, skall socialnämnden inom två veckor från dagen för
länsrättens beslut ansöka om flyttningsförbud.

30 § Ett tillfälligt flyttningsförbud upphör

1. om ansökan om flyttningsförbud inte har gjorts inom den tid som anges
i 29 §, eller

2. när rätten avgör frågan om flyttningsförbud.

Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt flyttningsförbud,
skall socialnämnden besluta att detta genast skall upphöra. Ett sådant
beslut får meddelas också av den rätt som prövar en fråga om
flyttningsförbud.

31 § Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ett
flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttningsförbud får
socialnämnden besluta hur den unges umgänge skall utövas med
vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad
genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal.
Lag (2003:406).

Läkarundersökning

32 § I ett ärende enligt denna lag får socialnämnden besluta om
läkarundersökning av den unge samt utse läkare för undersökningen. Om
undersökningen inte lämpligen kan genomföras i den unges hem, får
nämnden bestämma någon annan plats för den. I ett mål enligt denna lag
har rätten samma befogenhet.
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Läkarundersökning skall, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske
innan nämnden gör ansökan enligt 4 §.

Bestämmelser om handläggningen

33 § Mål och ärenden enligt denna lag skall handläggas skyndsamt.

34 § Är den unge omhändertagen eller har ett tillfälligt
flyttningsförbud meddelats, skall länsrätten ta upp målet till avgörande
inom två veckor från den dag då ansökan om vård eller flyttningsförbud
kom in. Länsrätten får förlänga denna tid, om ytterligare utredning
eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt.

35 § I mål om beredande eller upphörande av vård eller om
flyttningsförbud enligt denna lag skall länsrätten och
kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är
uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling skall alltid hållas,
om någon part begär det. Parterna skall upplysas om sin rätt
att begära muntlig förhandling.

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig
personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna
att han eller hon skall hämtas till rätten antingen omedelbart
eller till en senare dag. Lag (2003:420).

36 § Om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att
själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag.

Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 39 § för
någon som är under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för
vårdnadshavaren, är utan särskilt förordnande den unges
ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser.

Barn som är yngre än 15 år bör höras, om det kan vara till
nytta för utredningen och det kan antas att han eller hon inte
tar skada av att höras. Lag (2003:406).

37 § Vid handläggning i kammarrätt av andra mål enligt denna lag än mål
om omedelbart omhändertagande och tillfälligt flyttningsförbud skall
nämndemän ingå i rätten.

38 § I mål och ärenden enligt denna lag får delgivning med den enskilde
inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).

39 § I mål och ärenden angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §,
omedelbart omhändertagande enligt 6 §, upphörande av vård enligt
21 §, flyttningsförbud enligt 24 § eller upphörande av
flyttningsförbud enligt 26 § eller vid överklagande enligt 41 §
första stycket 1 skall offentligt biträde förordnas för den som
åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det inte måste
antas att behov av biträde saknas.

Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes
vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns
motstridiga intressen mellan dem.

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I
ärenden hos socialnämnd eller social distriktsnämnd förordnas
offentligt biträde av länsrätten. Lag (1996:1648).

40 § Beslut om omedelbart omhändertagande, om förebyggande insatser
eller om tillfälligt flyttningsförbud gäller omedelbart.
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Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om
nämnden inte förordnar något annat.

Rätten får förordna att andra beslut som rätten har meddelat skall gälla
omedelbart.

Bestämmelser om överklagande

41 § Socialnämndens beslut får överklagas hos länsrätten, när
nämnden har

1. beslutat om var vården av den unge skall inledas eller
beslutat i fråga om att flytta den unge från det hem där han
eller hon vistas,

2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,

3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat
att den unges vistelseort inte skall röjas,

4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut
skall upphöra att gälla,

5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, eller

6. beslutat att i fråga om fortsatt flyttningsförbud.

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.

Rättens beslut enligt 8 § i fråga om förlängd ansökningstid och
enligt 32 § om läkarundersökning får inte överklagas.
Lag (2003:420).

42 § Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag
får överklagas hos länsrätten, om beslutet

1. innebär inskränkningar i särskilt fall av rätten för den som
vistas i hemmet att enligt 15 a § föra telefonsamtal eller ta
emot besök,

2. gäller vård i enskildhet enligt 15 b § eller avskildhet
enligt 15 c §, eller

3. avser förstörande eller försäljning av egendom enligt 20 §.

Överklagande prövas av den länsrätt som meddelat beslutet om
vård.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2005:468).

Polishandräckning

43 § Polismyndigheten skall lämna biträde för att på begäran av

1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda
en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller
för att föra den unge till läkarundersökningen,

2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som
nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av denna lag, och

3. Statens institutionsstyrelse efterforska och återhämta den
som vårdas vid ett hem för särskilt noggrann tillsyn på någon
grund som anges i 3 §, om den unge har avvikit från hemmet,
eller för att ombesörja någon annan förflyttning av honom eller
henne. Lag (2005:468).
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Böter

44 § Den som överträder ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt
flyttningsförbud skall dömas till böter.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden,
länsstyrelsen eller socialstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1990:52

1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 juli 1990, då lagen
(1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga (gamla lagen)
skall upphöra att gälla.

2. Ett beslut om omhändertagande enligt 6 § i den gamla lagen skall
anses som ett beslut enligt 6 § i den nya lagen.

3. Föreskrifterna i 1 § och 2 § andra stycket i den gamla lagen gäller
fortfarande när ansökan om vård med stöd av den lagen har kommit in till
länsrätten före den 1 juli 1990.

4. Ett beslut om vård på någon grund som anges i 1 § andra stycket 1 i
den gamla lagen skall anses som ett beslut om vård med stöd av 2 § i den
nya lagen. Ett beslut om vård på någon grund som anges i 1 § andra
stycket 2 eller tredje stycket i den gamla lagen skall anses som ett
beslut om vård med stöd av 3 § i den nya lagen.

5. Ett beslut enligt 8 a eller 16 § i den gamla lagen skall anses som
ett beslut enligt 22 respektive 14 § i den nya lagen.

6. Har ett flyttningsförbud beslutats med stöd av socialtjänstlagen
(1980:620), gäller socialtjänstlagens bestämmelser om flyttningsförbud
även efter den 1 juli 1990. Dessutom tillämpas bestämmelserna om
övervägande i 26 § och om umgänge i 31 § i den nya lagen.

7. Har ett tillfälligt flyttningsförbud beslutats med stöd av
socialtjänstlagen (1980:620), gäller socialtjänstlagens bestämmelser om
sådant flyttningsförbud även efter den 1 juli 1990. Dessutom tillämpas
bestämmelserna om umgänge i 31 § i den nya lagen.

8. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av
regeringen hänvisas till den gamla lagen, skall hänvisningen i stället
avse denna lag. Hänvisas det till en föreskrift som har ersatts av en
föreskrift i denna lag, skall den nya föreskriften tillämpas.

1993:2

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om vård som lämnas under
tiden den 1 juli 1993--den 1 juli 1994. Har staten före den 1 juli
1994 med stöd av 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) tagit över ett
hem som avses i 12 § tillämpas dock de nya bestämmelserna i fråga
om vården från och med den dag övertagandet skedde.

2001:466

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

2. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453)
skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande
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bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).

2005:468

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Beslut som före lagens ikraftträdande fattats av den som
förestår vården vid ett särskilt ungdomshem skall vid
tillämpningen av denna lag anses fattade av Statens
institutionsstyrelse.
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Inledande bestämmelser

1 § De i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen
för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård
som syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån
missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel.
Vården skall bygga på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är
möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde.
Lag (2005:467).

2 § Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd
med honom eller henne enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen
(2001:453). En missbrukare skall dock beredas vård oberoende av
eget samtycke under de förutsättningar som anges i denna lag
(tvångsvård).

För tvångsvårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna
i socialtjänstlagen, om inte något annat anges i denna lag.
Lag (2005:467).

3 § Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser
motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i
stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta
emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk. Lag (2005:467).

Beredande av vård

4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol,
narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för
att komma ifrån sitt missbruk,

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen
(2001:453) eller på något annat sätt, och

3. han eller hon till följd av missbruket

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig
fara,

b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
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c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon
närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om
tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467).

5 § Länsrätten beslutar om beredande av tvångsvård.

6 § Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i
kontakt med missbrukare är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i
behov av vård enligt denna lag. Detta skall dock inte gälla
myndigheter inom hälso- och sjukvården i vidare mån än som
följer av andra stycket.

En läkare skall genast göra anmälan till socialnämnden, om han
eller hon i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan
antas vara i behov av omedelbart omhändertagande enligt 13 §
eller vård enligt denna lag och läkaren bedömer att denne inte
kan beredas tillfredsställande vård eller behandling genom
läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och
sjukvården. Lag (2005:467).

7 § Socialnämnden skall inleda utredning, när den genom anmälan
enligt 6 § eller på något annat sätt har fått kännedom om att det kan
finnas skäl att bereda någon tvångsvård.

Myndigheter som avses i 6 § första stycket är skyldiga att lämna
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för en
sådan utredning. Lag (1994:96).

8 § Har upphävts genom lag (2005:467).

9 § När utredningen har inletts skall socialnämnden, om det inte är
uppenbart obehövligt, besluta om läkarundersökning av
missbrukaren samt utse en läkare för undersökningen. Läkaren
skall i ett intyg ange missbrukarens aktuella hälsotillstånd.
Lag (1994:96).

10 § Av socialnämndens utredning skall framgå missbrukarens
förhållanden samt tidigare vidtagna och planerade åtgärder. Av
utredningen skall också framgå i vilket hem intagning kan ske och
vilken vård utanför hemmet som planeras, om intagning sker.
Lag (1994:96).

11 § Anser socialnämnden efter utredning att det finns skäl att
bereda någon tvångsvård, skall nämnden ansöka om sådan vård hos
länsrätten.

Till ansökan skall fogas den utredning nämnden gjort och ett
sådant läkarintyg som avses i 9 §.

Om ansökan inte innehåller läkarintyg eller om det behövs av
något annat skäl, får rätten besluta om läkarundersökning.
Lag (2005:467).

12 § Har rätten beslutat om tvångsvård skall socialnämnden se
till att beslutet verkställs genom att missbrukaren bereds vård
i ett hem som avses i 22 § eller, i fall som avses i 24 §
första stycket, på sjukhus.
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Rättens beslut upphör att gälla, om vården inte har påbörjats
inom fyra veckor från den dag då beslutet vann laga kraft.

Beslutet upphör också att gälla om, sedan vården har påbörjats,
den tid som enligt 21 § inte skall räknas som vårdtid, uppgår
till sammanlagt minst sex månader i följd. Lag (2001:464).

Omedelbart omhändertagande

13 § Socialnämnden får besluta att en missbrukare omedelbart
skall omhändertas, om

1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd
av denna lag, och

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att
missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt
försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller på
grund av att det finns en överhängande risk för att
missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt
skada sig själv eller någon närstående.

Kan socialnämndens beslut om omhändertagande inte avvaktas, får
beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller
någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet skall
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

När socialnämnden har ansökt om tvångsvård, får även rätten på
någon av de grunder som anges i första stycket besluta att
missbrukaren omedelbart skall omhändertas. Lag (2005:467).

14 § Har upphävts genom lag (1994:96).

15 § Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande,
skall beslutet utan dröjsmål och senast dagen efter beslutet
underställas länsrätten eller, om beslutet har fattats efter
det att nämnden har ansökt om tvångsvård, den rätt som prövar
frågan om vård.

Av underställningen skall de förhållanden framgå som legat till
grund för beslutet om omedelbart omhändertagande och de övriga
omständigheter som är av betydelse för rättens prövning av om
omhändertagandet skall bestå. Handlingarna i ärendet skall
fogas till underställningen. Lag (2005:467).

16 § I samband med att ett beslut om omedelbart omhändertagande
underställs rätten skall socialnämnden, om det är möjligt, låta
den omhändertagne få del av handlingarna i ärendet samt
underrätta honom eller henne om sin rätt att

1. yttra sig skriftligt till rätten inom en viss angiven tid,

2. begära muntlig förhandling vid rätten, och

3. av rätten få offentligt biträde.

Socialnämnden skall också upplysa den enskilde om att rätten
kan komma att avgöra målet även om det inte lämnas något
yttrande. Lag (2005:467).

17 § Rätten skall så snart det kan ske och senast inom fyra dagar från
det att beslutet underställdes rätten eller, om beslutet inte är
verkställt när det underställs, från det att beslutet verkställdes,
pröva om omhändertagandet skall bestå. Denna tid får förlängas till en
vecka, om det på grund av någon särskild omständighet är nödvändigt.
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Om det inte finns skäl för omhändertagande, skall rätten genast upphäva
beslutet.

18 § Om omhändertagande har beslutats enligt 13 § första eller
andra stycket, skall ansökan om tvångsvård ha kommit in till
länsrätten inom en vecka från det att länsrätten meddelade
beslut att omhändertagandet skulle bestå. Lag (2005:467).

18 a § Ett beslut om omedelbart omhändertagande upphör att
gälla

1. om beslutet inte har underställts länsrätten inom den tid
som anges i 15 §,

2. om ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som anges i
18 §,

3. när rätten avgör frågan om vård, eller

4. om den omhändertagne häktas. Lag (2005:467).

18 b § Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande,
skall socialnämnden genast besluta att detta genast skall
upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av rätten.
Lag (2005:467).

19 § Socialnämnden skall se till att den som är omhändertagen enligt
13 § utan dröjsmål bereds vård i ett hem som avses i 22 § eller, i
fall som avses i 24 § första stycket, på sjukhus.

Vårdtid

20 § Tvångsvården skall upphöra så snart syftet med vården är uppnått
och senast när vården har pågått i sex månader (vårdtid). Vården skall
anses påbörjad när missbrukaren på grund av beslut om omedelbart
omhändertagande eller tvångsvård inställt sig vid eller förts till ett
hem som avses i 22 § eller ett sjukhus. Vården upphör genom beslut om
utskrivning enligt 25 §.

21 § Som vårdtid räknas inte den tid då missbrukaren

1. olovligen vistas utanför ett hem som avses i 22 § eller

2. är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt.

Vården

22 § Tvångsvård lämnas genom hem som är särskilt avsedda att
lämna vård enligt denna lag (LVM-hem). Lag (2001:464).

23 § För missbrukare som behöver stå under särskilt noggrann
tillsyn skall det finnas LVM-hem som är anpassade för sådan
tillsyn. Lag (1993:3).

24 § Vården skall inledas på sjukhus, om förutsättningar för
sjukhusvård är uppfyllda och det anses lämpligt med hänsyn till
den planerade vården i övrigt.

Om någon behöver sjukhusvård under vårdtiden, skall han eller
hon ges tillfälle till sådan vård.

Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där missbrukaren vistas
skall se till att socialnämnden eller Statens
institutionsstyrelse genast underrättas, om missbrukaren önskar
lämna eller redan har lämnat sjukhuset. Verksamhetschefen skall
besluta att missbrukaren skall hindras från att lämna sjukhuset
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under den tid som behövs för att säkerställa att missbrukaren
kan föras över till ett LVM-hem. Lag (2005:467).

25 § Om beslut har fattats om tvångsvård eller omedelbart
omhändertagande enligt denna lag skall Statens
institutionsstyrelse efter anmälan av socialnämnden anvisa
plats i ett LVM-hem.

Statens institutionsstyrelse beslutar om intagning i och om
utskrivning från ett LVM-hem.

Statens institutionsstyrelse får besluta att en intagen skall
flyttas till ett annat LVM-hem, om det anses lämpligt från
vårdsynpunkt. Lag (2005:467).

26 § Statens institutionsstyrelse skall fortlöpande hålla
socialnämnden underrättad om hur vården framskrider och samråda
med nämnden i alla frågor av vikt. Före överflyttning till ett
annat hem och före utskrivning skall samråd alltid ske.
Lag (2005:467).

26 a § Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och
är verksam vid ett LVM-hem kännedom om att en intagen har en
sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket
smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall
Statens institutionsstyrelse underrättas, om det inte står
klart att det inte finns risk för smittspridning.
Lag (2005:467).

27 § Statens institutionsstyrelse skall, så snart det kan ske
med hänsyn till den planerade vården, besluta att den intagne
skall beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård
i annan form.

Socialnämnden skall se till att sådan vård anordnas.

Om det inte längre finns förutsättningar för vård i annan form,
får Statens institutionsstyrelse besluta att missbrukaren skall
hämtas tillbaka till hemmet. Lag (2005:467).

28 § Innan vård i annan form påbörjas skall socialnämnden, i
samråd med den intagne och Statens institutionsstyrelse,
upprätta en plan för den fortsatta vården. Lag (2005:467).

29 § Har upphävts genom lag (2005:467).

30 § Socialnämnden skall aktivt verka för att den enskilde
efter vårdtiden får bostad och arbete eller utbildning samt se
till att han eller hon får personligt stöd eller behandling för
att varaktigt komma ifrån sitt missbruk. Lag (2005:467).

30 a § Statens institutionsstyrelse skall följa upp
verksamheten enligt denna lag. Uppföljningen skall omfatta
tiden såväl under som efter avslutad vård.

Socialnämnden skall till Statens institutionsstyrelse lämna de
uppgifter om enskilda som Statens institutionsstyrelse behöver
för att fullgöra den skyldighet som följer av första stycket.
Lag (2005:467).

Särskilda befogenheter
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31 § Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem får inte
inneha alkoholhaltiga drycker, narkotika, flyktiga
lösningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas
av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller
injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt
ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med
narkotika. Han eller hon får inte heller inneha något annat som
kan vara till men för vården eller ordningen vid hemmet. Om
sådan egendom påträffas, skall den omhändertas. Lag (2005:467).

32 § Om det behövs, får den som vårdas enligt denna lag
kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas, vid ankomsten
till LVM-hemmet, för kontroll av att han eller hon inte bär på
sig något som inte får innehas där. Detsamma gäller om det
under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom
skall påträffas hos honom eller henne.

All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas vid
kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Om möjligt skall
ett vittne närvara. Lag (2005:467).

32 a § Den intagne är, om inte annat föranleds av medicinska
eller liknande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-,
urin- eller utandningsprov för kontroll av om han eller hon är
påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra
berusningsmedel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana medel som
omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor, om det kan misstänkas att den intagne är påverkad av
något sådant medel. Lag (2005:467).

33 § Bestämmelserna i 31 och 32 §§ skall gälla för alla som vårdas i
ett LVM-hem, om det är nödvändigt för att genomföra vården och
upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Statens institutionsstyrelse medger det.
Lag (1993:3).

33 a § Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem har rätt
att ringa och ta emot telefonsamtal samt ta emot besök i den
utsträckning som lämpligen kan ske. Den intagne får dock
förvägras telefonsamtal och besök om det kan äventyra vården
eller ordningen vid hemmet.

I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
finns bestämmelser om besök på vårdinstitutioner enligt denna
lag. Lag (2005:467).

34 § Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem för
särskilt noggrann tillsyn får hindras att lämna hemmet och i
övrigt underkastas den begränsning i rörelsefriheten som är
nödvändig för att vården skall kunna genomföras.

Den intagne får beredas vård vid en enhet inom hemmet som är
låsbar eller på annat sätt inrättad för särskilt noggrann
tillsyn, om det är nödvändigt med hänsyn till den intagnes,
övriga intagnas eller personalens säkerhet, eller om det är
nödvändigt för att förhindra att den intagne avviker eller för
att i övrigt genomföra vården. Om det krävs med hänsyn till den
intagnes speciella behov av vård, hans eller hennes säkerhet
eller övriga intagnas säkerhet får en intagen på en sådan enhet
hindras från att träffa andra intagna (vård i enskildhet).

Den intagne får vårdas inom en sådan enhet under högst två
månader i följd. Om särskilda behandlingsskäl föranleder det,
får dock vården vid enheten pågå längre tid, förutsatt att
något av de fall som anges i andra stycket fortfarande
föreligger och att den intagne samtidigt ges möjlighet till
vistelse i öppnare former eller utanför hemmet. En fråga om
vård i enskildhet skall prövas fortlöpande och alltid omprövas
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inom sju dagar från senaste prövning.

Om det är särskilt påkallat på grund av att den intagne
uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att
han eller hon inte kan hållas till ordningen, får den intagne
hållas i avskildhet. Han eller hon skall då stå under
fortlöpande uppsikt av personalen. Den intagne får dock inte
hållas i sådan avskildhet längre tid än vad som är
oundgängligen nödvändigt och inte i något fall under längre tid
än 24 timmar i följd. Lag (2003:416).

35 § Försändelser till den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem för
särskilt noggrann tillsyn får kontrolleras, om det behövs med hänsyn
till ordningen vid hemmet eller till den intagnes särskilda
förhållanden. Om en ankommande försändelse innehåller egendom som inte
får innehas enligt 31 §, får egendomen omhändertas.

36 § Har alkoholhaltiga drycker, narkotika, flyktiga
lösningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas
av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
omhändertagits enligt 31 eller 35 § eller påträffats inom ett
LVM-hem utan att det finns någon känd ägare till dem, skall
Statens institutionsstyrelse låta förstöra eller försälja
egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 §
första stycket 1 lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som erhålls vid försäljning
tillfaller staten.

Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och
andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk
av eller annan befattning med narkotika. Lag (2005:467).

36 a § Tvångsåtgärder enligt 32-35 §§ får användas endast om de
står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre
ingripande åtgärder tillräckliga, skall de användas.
Lag (2005:467).

36 b § I 25, 27, 33 och 36 §§ finns bestämmelser om att beslut
fattas av Statens institutionsstyrelse. Härutöver fattas beslut
enligt 31-32 a och 33 a-35 §§ av Statens institutionsstyrelse.

Beslut om överflyttning enligt 25 § tredje stycket får
förordnas att gälla omedelbart, om det behövs från
vårdsynpunkt. Andra beslut av Statens institutionsstyrelse
gäller omedelbart om inte något annat förordnas.
Lag (2005:467).

Bestämmelser om handläggningen

37 § Mål och ärenden enligt denna lag skall handläggas skyndsamt.

38 § I mål om beredande av tvångsvård, där omhändertagande har
beslutats enligt 13 § första eller andra stycket, skall länsrätten ta
upp målet till avgörande inom en vecka från den dag då ansökan
om vård kom in eller, om beslutet om omhändertagande har fattats
efter det att socialnämnden har ansökt om vård, inom en vecka
från den dag då underställningen skedde. Om ett beslut om
omedelbart omhändertagande inte är verkställt när det underställs
eller om länsrätten har beslutat om omedelbart omhändertagande
enligt 13 § tredje stycket, skall målet tas upp till avgörande inom en
vecka från den dag då beslutet verkställdes.

Länsrätten får förlänga dessa tider, om det behövs ytterligare
utredning eller om någon annan särskild omständighet gör det
nödvändigt. Lag (1994:96).
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39 § I mål om beredande av tvångsvård skall länsrätten och
kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är
uppenbart obehövligt. I andra mål enligt denna lag prövar
rätten om det finns skäl att hålla muntlig förhandling.

Om någon part begär muntlig förhandling, skall sådan hållas.
Parterna skall upplysas om sin rätt att begära muntlig
förhandling.

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig
personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna
att han eller hon skall hämtas till rätten antingen omedelbart
eller till en senare dag. Lag (2005:467).

40 § Vid handläggning i kammarrätt av andra mål enligt denna lag än mål
om omedelbart omhändertagande skall nämndemän ingå i rätten.

41 § I mål och ärenden enligt denna lag får delgivning med den enskilde
inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).

42 § I mål i allmän förvaltningsdomstol angående beredande av vård
enligt denna lag eller angående omedelbart omhändertagande enligt 13 §
skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om
det inte måste antas att behov av biträde saknas. Lag (1996:1645).

43 § Beslut om omhändertagande enligt 13 § gäller omedelbart.

Rätten får förordna att beslut som rätten har meddelat skall
gälla omedelbart. Lag (2005:467).

Bestämmelser om överklagande

44 § Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag
får överklagas av den enskilde hos länsrätten, om beslutet

1. gäller överflyttning eller avslag på begäran om utskrivning
enligt 25 §,

2. innebär inskränkningar i särskilt fall av rätten för den som
vistas i hemmet att enligt 33 a § föra telefonsamtal eller ta
emot besök,

3. gäller vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 §, eller

4. gäller förstörande eller försäljning av egendom enligt 36 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut enligt denna lag av Statens institutionsstyrelse
får inte överklagas.

Beslut om läkarundersökning enligt 9 § eller 11 § tredje
stycket får inte överklagas.

Beslut om omhändertagande enligt 13 § första eller andra
stycket får inte överklagas. Överklagande av rättens beslut om
omhändertagande enligt 13 § tredje stycket är inte inskränkt
till viss tid. Lag (2005:467).

Polishandräckning

45 § Polismyndigheten skall lämna biträde för att
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1. på begäran av socialnämnden eller rätten föra en missbrukare
till en beslutad läkarundersökning,

2. på begäran av socialnämnden föra den som skall beredas vård
eller som är omedelbart omhändertagen enligt denna lag till ett
LVM-hem eller sjukhus,

3. på begäran av verksamhetschefen i fall som avses i 24 §
tredje stycket föra den som skall beredas vård eller som är
omedelbart omhändertagen enligt denna lag till ett LVM-hem,
samt

4. på begäran av Statens institutionsstyrelse efterforska,
hämta eller förflytta någon som skall tas in i hemmet eller som
vårdas där med stöd av denna lag. Lag (2005:467).

Åtalsprövning

46 § Är någon som har beretts vård med stöd av denna lag
misstänkt för brott, för vilket inte föreskrivs strängare
straff än fängelse i ett år och som hör under allmänt åtal,
samt har brottet begåtts innan vården påbörjades eller under
vårdtiden, skall åklagaren pröva om åtal lämpligen bör ske.
Statens institutionsstyrelse eller, om vården har upphört,
socialnämnden skall därvid höras om det inte är obehövligt.
Lag (2005:467).

Övriga bestämmelser

47 § Med socialnämnden avses i denna lag socialnämnden i den
kommun som enligt 2 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) har
ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som
han eller hon behöver. Att överflyttning av ärenden till en
annan socialnämnd kan ske i vissa fall framgår av 16 kap. 1 §
socialtjänstlagen.

Beslut om tvångsvård enligt 5 § och med anledning av
omhändertagande enligt 13 § fattas av den länsrätt inom vars
domkrets den ansvariga kommunen är belägen. Den länsrätt som
meddelade beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i
44 § första stycket. Lag (2005:467).

48 § Har upphävts genom lag (1993:3).

Övergångsbestämmelser

1988:870

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då lagen (1981:1243) om
vård av missbrukare i vissa fall skall upphöra att gälla.

2. Den gamla lagen gäller dock fortfarande när ansökan om vård med stöd
av den lagen har kommit in till länsrätten före den 1 januari 1989.

3. Har ett beslut fattats om omhändertagande enligt 8 § i den gamla
lagen och har ansökan om vård inte kommit in till länsrätten före den 1
januari 1989, skall beslutet anses som ett beslut enligt 13 § i den nya
lagen.

4. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av
regeringen hänvisas till den gamla lagen, skall hänvisningen i stället
avse denna lag. Hänvisas det till en föreskrift som har ersatts genom en
föreskrift i denna lag, skall den nya föreskriften tillämpas.

1993:3

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
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Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om vård som lämnas under
tiden den 1 juli 1993--den 1 juli 1994. Har staten före den 1 juli
1994 med stöd av 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) tagit över ett hem som
avses i 22 eller 23 § tillämpas dock de nya bestämmelserna i fråga om
vården från och med den dag övertagandet skedde.

1994:96

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Om ett ärende som har anhängiggjorts hos länsrätten före den 1
juli 1994 inte har avgjorts slutligt vid lagens ikraftträdande
tillämpas äldre bestämmelser.

2001:464

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

2. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453)
skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande
bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).

2005:467

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Beträffande beslut om omedelbart omhändertagande som fattats
före lagens ikraftträdande gäller bestämmelserna i 15, 16 och
18 §§ i sina tidigare lydelser. Bestämmelserna i 18 a § och
18 b § skall inte tillämpas på beslut om omedelbart
omhändertagande som fattats före lagens ikraftträdande.

3. Beslut som före lagens ikraftträdande fattats av den som
förestår vården vid ett LVM-hem skall vid tillämpningen av
denna lag anses fattade av Statens institutionsstyrelse.
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Inledande bestämmelser

1 § Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller all
psykiatrisk vård. Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är
förenad med frihetsberövande och annat tvång */k/ (tvångsvård) */-k/ ges
i denna lag.

Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård.

Vad som sägs i denna lag om en landstingskommun gäller även en kommun
som inte ingår i en landstingskommun.

2 § Tvångsvård enligt denna lag skall syfta till att den som är i
oundgängligt behov av sådan psykiatrisk vård som ges efter intagning på
en sjukvårdsinrättning blir i stånd att frivilligt medverka till
erforderlig vård och ta emot det stöd som han behöver.

2 a § Tvångsåtgärder vid vård enligt denna lag får användas
endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden.
Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga, skall de användas.

Tvång skall utövas så skonsamt som möjligt och med största
möjliga hänsyn till patienten. Lag (2000:353).

2 b § Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas
endast om patienten inte genom en individuellt anpassad
information kan förmås att frivilligt medverka till vård. De
får inte användas i större omfattning än vad som är nödvändigt
för att förmå patienten till detta. Lag (2000:353).

Förutsättningar för tvångsvård

3 § Tvångsvård får ges endast om

1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning,

2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina
personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av
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psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än
genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för
kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, och

3. patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller det
till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad
anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke.

Tvångsvård får inte ges, om patientens psykiska störning enligt
första stycket 1 utgör enbart en utvecklingsstörning.

Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket 2 skall även
beaktas, om patienten till följd av sin psykiska störning är
farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller
psykiska hälsa. Lag (2000:353).

Intagning för tvångsvård

4 § Ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för
tvångsvård får inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg)
har utfärdats, av vilket det framgår att det finns sannolika
skäl för att förutsättningarna för tvångsvård av patienten är
uppfyllda. Vårdintyget skall grundas på en särskild
läkarundersökning.

En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns
skälig anledning till det. Undersökningen utförs av en
legitimerad läkare. Om undersökningen inte kan utföras med
patientens samtycke, får patienten tas om hand för
undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas
endast av läkare i allmän tjänst eller av läkare som enligt
avtal med landstinget har till uppgift att utföra
undersökningar för vårdintyg. Lag (2007:244).

5 § Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till
undersökningen. Det skall, utöver ett uttalande enligt 4 § om
förutsättningarna för tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse
för den psykiska störningen och de omständigheter i övrigt som ger
upphov till vårdbehovet.

Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§
förvaltningslagen (1986:223) även för läkare som utövar yrket enskilt.

Den läkare som har utfärdat vårdintyget skall se till att det snarast
kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för
tvångsvård skall prövas.

6 § En patient får, sedan vårdintyg har utfärdats, efter beslut
av läkare hållas kvar på vårdinrättningen tills frågan om
intagning har avgjorts. Om andra åtgärder inte är tillräckliga,
får det tvång användas som är nödvändigt för att hindra
patienten att lämna den del av vårdinrättningen där patienten
skall vistas, för att upprätthålla ordningen på inrättningen
eller för att tillgodose säkerheten i vården.

Om det är nödvändigt får patienten, sedan beslut om att hålla
kvar denne har fattats, kroppsvisiteras eller ytligt
kroppsbesiktigas för kontroll av att denne inte bär på sig
egendom som anges i 21 §. Föreskrifterna i 23 och 24 §§ skall
därvid tillämpas. Lag (2000:353).

6 a § I sådana fall som anges i 19 § eller 20 § får en patient
som hålls kvar enligt 6 § kortvarigt spännas fast med bälte
eller liknande anordning eller kortvarigt hållas avskild från
de andra patienterna.
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En patient som hålls kvar enligt 6 § får, om det finns en
överhängande fara för patientens liv eller hälsa, ges nödvändig
behandling.

Beslut enligt denna paragraf fattas av legitimerad läkare.
Lag (2000:353).

6 b § Frågan om intagning för tvångsvård skall avgöras
skyndsamt efter undersökning av patienten, senast 24 timmar
efter patientens ankomst till vårdinrättningen. Ett beslut om
intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än
fyra dagar.

Beslut i fråga om intagning fattas av en chefsöverläkare vid en
enhet för psykiatrisk vård. Beslutet får inte fattas av den
läkare som har utfärdat vårdintyget. Lag (2000:353).

Tvångsvård efter beslut av rätten

7 § Om chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas finner att
denne bör ges tvångsvård utöver fyra veckor från dagen för beslutet om
intagning, skall han före utgången av fyraveckorstiden ansöka hos
länsrätten om medgivande till sådan vård.

I ansökan skall anges vilka omständigheter som utgör grunden för
tvångsvården och vilka överväganden som har gjorts rörande vård i annan
form för patienten. Till ansökan skall fogas en redogörelse för det stöd
och den behandling som planeras för patienten under och efter vistelsen
på vårdenheten.

8 § Rätten skall på ansökan enligt 7 § besluta i frågan om fortsatt
tvångsvård. Om rätten bifaller ansökan, får vården pågå under högst fyra
månader, räknat från dagen för beslutet om intagning.

9 § Efter ansökan av chefsöverläkaren får rätten medge att tvångsvården
fortsätter utöver den längsta tiden enligt 8 §. Medgivande får lämnas
för högst sex månader åt gången, räknat från prövningstillfället.

En ansökan enligt första stycket skall ha kommit in till länsrätten
innan tiden för gällande beslut om tvångsvård har löpt ut.
Föreskrifterna i 7 § andra stycket tillämpas beträffande en ansökan
enligt denna paragraf.

10 § Har en ansökan enligt 7 eller 9 § kommit in till länsrätten, får
tvångsvården fortsätta i avvaktan på rättens beslut. Avslår rätten
ansökan, skall vården upphöra omedelbart.

Övergång från frivillig vård till tvångsvård

11 § Om en patient är intagen på en sjukvårdsinrättning för
frivillig psykiatrisk vård, får chefsöverläkaren vid den enhet
där patienten vårdas besluta om tvångsvård när

1. förutsättningarna enligt 3 § är uppfyllda och

2. patienten till följd av sin psykiska störning kan befaras
komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan.

Ett sådant beslut får inte fattas utan att ett vårdintyg har
utfärdats av en annan läkare än chefsöverläkaren. I fråga om
vårdintyg gäller bestämmelserna i 4 § och 5 § första och andra
styckena. Beslut om vård enligt första stycket skall fattas
senast 24 timmar efter det att vårdintyg har utfärdats. Det som
sägs i 6 och 6 a §§ gäller också vid övergång från frivillig
vård till tvångsvård enligt första stycket. Lag (2000:353).
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12 § När beslut har fattats om tvångsvård enligt 11 §, skall
beslutet av chefsöverläkaren senast dagen efter beslutet
underställas länsrättens prövning.

Anser chefsöverläkaren att tvångsvården bör fortsätta skall han
senast inom fyra dagar från dagen för beslutet om tvångsvård
ansöka hos länsrätten om medgivande till att tvångsvården
fortsätter. Det som sägs i 7 § andra stycket skall därvid
tillämpas. Lag (2000:353).

13 § Om rätten medger att tvångsvård som har beslutats enligt 11 §
fortsätter, får den pågå under högst fyra månader, räknat från dagen för
chefsöverläkarens beslut. I fråga om tvångsvård utöver denna tid
tillämpas samma bestämmelser som vid fortsatt tvångsvård enligt 9 §.

Övergång från rättspsykiatrisk vård till tvångsvård enligt denna
lag

14 § När rättspsykiatrisk vård skall upphöra i fall som avses i
15 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, får
chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas, utan
hinder av att vårdintyg inte har utfärdats, besluta om
tvångsvård enligt denna lag, om förutsättningarna enligt 3 §
föreligger.

Föreskrifterna i 6 b § gäller inte i de fall som avses i första
stycket. I stället tillämpas föreskrifterna i 12 § andra
stycket och 13 §, varvid ett beslut enligt denna paragraf
jämställs med beslut enligt 11 §. Lag (2000:353).

Vården

15 § Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av en
landstingskommun.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får ges
även på annan vårdinrättning. På inrättningen skall tillämpas vad i
denna lag sägs om sjukvårdsinrättning som drivs av en landstingskommun.

15 a § Vård enligt denna lag skall bedrivas så att den
uppfyller kraven på god säkerhet i verksamheten. Vid
sjukvårdsinrättningen skall det finnas den personal, de lokaler
och den utrustning som behövs för att en god säkerhet skall
kunna tillgodoses i verksamheten. Det skall också finnas någon
som har ansvaret för att sjukvårdsinrättningen
säkerhetsanpassas och säkerhetsklassificeras samt för att
säkerheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och
upprätthålls (säkerhetsansvarig). Lag (2006:247).

16 § En vårdplan skall upprättas snarast efter det att
patienten har tagits in för tvångsvård. Vårdplanen skall ange
de behandlingsåtgärder och andra insatser som behövs för att
syftet med tvångsvården skall uppnås och för att resultaten av
dessa insatser skall kunna bestå. Så långt möjligt skall planen
upprättas i samråd med patienten. Om det inte är olämpligt
skall samråd ske också med dennes närstående.

Chefsöverläkaren skall undersöka om patienten har behov av stöd
från socialtjänsten. Så långt det är möjligt skall detta ske i
samråd med patienten. Lag (2000:353).

17 § I fråga om behandlingen under vårdtiden skall samråd äga
rum med patienten när det kan ske. Samråd skall ske också med
patientens närstående, om det inte är olämpligt. Frågor om
behandlingen avgörs ytterst av chefsöverläkaren vid den enhet
där patienten vårdas.
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Behandlingsåtgärderna skall anpassas till vad som krävs för att
uppnå syftet med tvångsvården enligt 2 §. Lag (2000:353).

18 § En patient får hindras att lämna vårdinrättningens område
eller den del av inrättningen där han skall vistas.

Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas
som är nödvändigt för att hindra patienten att lämna
vårdinrättningens område eller den del av inrättningen där
denne skall vistas, för att upprätthålla ordningen på
vårdinrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården.
Lag (2000:353).

19 § Om det finns en omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar
sig själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med
bälte eller liknande anordning. Vårdpersonal skall vara närvarande under
den tid patienten hålls fastspänd.

Om det finns synnerliga skäl, får beslutas att patienten skall hållas
fastspänd längre än som anges i första stycket.

Chefsöverläkaren beslutar om fastspänning. Socialstyrelsen skall utan
dröjsmål underrättas om beslut enligt andra stycket.

20 § En patient får hållas avskild från andra patienter endast om det är
nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störande
beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Ett beslut
om avskiljande gäller högst åtta timmar. Tiden för avskiljande får genom
ett nytt beslut förlängas med högst åtta timmar.

Om det finns synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande enligt
första stycket avse en bestämd tid som överstiger åtta timmar.

Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient hålls avskild
mer än åtta timmar i följd, skall socialstyrelsen utan dröjsmål
underrättas om detta. En patient skall under den tid han hålls avskild
stå under fortlöpande uppsikt av vårdpersonal.

20 a § Chefsöverläkaren får besluta att inskränka en patients
rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, om det är
nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av
patienten eller för att undvika att någon annan lider skada.

Den tekniska utrustning som möjliggör användningen får
omhändertas under den tid beslutet gäller. Omhändertagen
utrustning skall återlämnas till patienten senast när beslutet
om inskränkning upphör att gälla. Lag (2006:663).

21 § En patient får inte inneha

1. narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel
eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor,

2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel,

3. injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för
insprutning i människokroppen,

4. andra föremål som är särskilt ägnade att användas för
missbruk av eller annan befattning med narkotika, eller

5. annan egendom som kan skada honom själv eller någon annan
eller vara till men för vården eller ordningen på
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vårdinrättningen.

Påträffas sådan egendom som avses i första stycket, får den
omhändertas. Lag (1999:53).

22 § Chefsöverläkaren får besluta att försändelser till en patient får
undersökas för kontroll av att de inte innehåller sådan egendom som
avses i 21 §. Granskningen av en försändelse får inte avse det
skriftliga innehållet i brev eller annan skriftlig handling.

Om en ankommande försändelse innehåller egendom som inte får innehas
enligt 21 §, får egendomen omhändertas.

22 a § Chefsöverläkaren får besluta att övervaka försändelser
från en patient, om det är nödvändigt med hänsyn till vården
eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att
någon annan lider skada. För detta ändamål får chefsöverläkaren
öppna, ta del av och kvarhålla försändelser från patienten.

En försändelse från en patient till en svensk myndighet,
advokat, patientens offentliga biträde eller ett
internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att
ta emot klagomål från enskilda skall vidarebefordras utan
föregående granskning. Lag (2006:663).

22 b § Ett beslut enligt 20 a eller 22 a § gäller i högst två
månader. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet
skall chefsöverläkaren genast besluta att inskränkningen eller
övervakningen skall upphöra. Frågan om upphörande skall
övervägas fortlöpande.

Socialstyrelsen skall utan dröjsmål underrättas om beslut
enligt 20 a eller 22 a §. Lag (2006:663).

23 § Om det är nödvändigt får en patient kroppsvisiteras eller
ytligt kroppsbesiktigas för kontroll av att han eller hon inte
bär på sig sådan egendom som avses i 21 § eller, när det gäller
en patient vars rätt att använda elektroniska
kommunikationstjänster är inskränkt, utrustning som avses i
20 a §. Om möjligt skall ett vittne närvara när åtgärden
utförs.

Chefsöverläkaren beslutar om kroppsvisitation och ytlig
kroppsbesiktning. Lag (2006:663).

24 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra
berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas
av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
omhändertagits enligt 21 eller 22 § eller har sådan egendom
påträffats där patienter intagits för tvångsvård utan att det
finns någon känd ägare till egendomen, skall chefsöverläkaren
låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om
beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om
förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Detsamma gäller i
fråga om injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för
insprutning i människokroppen, och i fråga om andra föremål som
är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan
befattning med narkotika.

Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.
Lag (1999:53).

25 § Chefsöverläkaren får ge en patient tillstånd att under en
viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens
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område. Tillståndet får ges för visst tillfälle eller för vissa
återkommande tillfällen. Tillståndet får också ges för en
längre period, om det finns särskilda skäl att anta att
åtgärden är angelägen för att förbereda att tvångsvården
upphör. Tillstånd får ges endast under förutsättning att det
står i överensstämmelse med vårdplanen.

Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i första
stycket om förhållandena kräver det. Lag (2000:353).

25 a § Ett tillstånd enligt 25 § att vistas utanför
vårdinrättningens område får förenas med särskilda villkor.
Dessa får avse

- skyldighet att underkasta sig medicinering eller annan vård
eller behandling,

- skyldighet att hålla kontakt med en viss person,

- skyldighet att vistas på ett hem eller annan institution för
vård eller behandling eller att besöka en vårdcentral eller
anlita socialtjänsten,

- vistelseort, bostad, utbildning eller arbete,

- förbud att använda berusningsmedel, samt

- förbud att vistas på en viss plats eller att ta kontakt med
en viss person, eller

- annat som är nödvändigt eller följer av vårdplanen.
Lag (2000:353).

26 § har upphävts genom lag (2000:353).

Tvångsvårdens upphörande

27 § När det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård, skall
chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas genast besluta att
tvångsvården skall upphöra. Frågan om tvångsvårdens upphörande skall
övervägas fortlöpande.

28 § Tvångsvården upphör, om inte en ansökan om medgivande till
tvångsvård har kommit in till länsrätten inom den tid som anges i 7, 9
eller 12 §.

Tvångsvården enligt denna lag upphör också när beslut fattas som
föranleder rättspsykiatrisk vård. Föreskrift om övergång till sådan vård
finns i 4 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

29 § Har beträffande någon som vårdas enligt denna lag beslut
meddelats om

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),

2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll,

3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,

4. utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott
till Danmark, Finland, Island och Norge,

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark,
Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om
vård eller behandling,

6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med
de internationella tribunalerna för brott mot internationell
humanitär rätt,

7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med
Internationella brottmålsdomstolen,
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8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från
Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller

9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med
Specialdomstolen för Sierra Leone,

får trots tvångsvården verkställighet av beslutet ske, om det
begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet och
chefsöverläkaren finner att patientens tillstånd tillåter att
beslutet verkställs. Tvångsvården upphör i sådant fall när
beslutet har verkställts.

I fråga om en patient som är utlänning upphör tvångsvården vid
verkställighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats
med stöd av 23 kap. 2 § utlänningslagen. Lag (2006:617).

Stödperson

30 § Chefsöverläkaren skall se till att en patient som vårdas
enligt denna lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom
en individuellt anpassad information upplyses om sin rätt att
få en stödperson.

När patienten begär det, skall en stödperson utses. En
stödperson kan utses också i annat fall, om patienten inte
motsätter sig det.

Stödpersonen skall bistå patienten i personliga frågor så länge
denne ges tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och
stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter
det att tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att
besöka patienten på vårdinrättningen. Han får inte obehörigen
röja eller utnyttja vad han under uppdraget har fått veta om
patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i
övrigt.

Stödpersonen utses av en sådan nämnd som avses i lagen
(1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller,
utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i
förvaltningslagen (1986:223), nämligen

- 14 § om muntlig handläggning,

- 15 § om anteckning av uppgifter,

- 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

- 20 § om motivering av beslut,

- 21 § om underrättelse om beslut,

- 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

- 27 § om omprövning av beslut.
Lag (2000:353).

31 § Chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas skall
anmäla till en sådan nämnd som avses i 30 § när det kan finnas
skäl att utse en stödperson.

Har stödperson för patienten inte redan utsetts, skall anmälan
alltid göras när

1. chefsöverläkaren ansöker om medgivande till tvångsvård
enligt 7, 12 eller 14 §,

2. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut om intagning
enligt 6 b §,
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3. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut att avslå en
begäran att tvångsvården skall upphöra.

I en sådan anmälan skall chefsöverläkaren ange patientens
inställning till att få en stödperson. Nämnden skall, om
patienten inte har uttryckt en klar uppfattning, kontakta
patienten eller vårdpersonal med kännedom om patienten för att
få besked om patienten vill ha en stödperson.

När tvångsvården av en patient, för vilken stödperson utsetts,
har upphört, skall chefsöverläkaren snarast möjligt underrätta
nämnden om detta och om i fall stödpersonens uppdrag fortsätter
därefter. Lag (2000:353).

31 a § Om en patient önskar att stödpersonens uppdrag skall
övergå till ett uppdrag som kontaktperson enligt 3 kap. 6 §
socialtjänstlagen (2001:453) när tvångsvården upphört och
stödpersonen samtycker till det, skall den nämnd som avses i 30
§ underrätta socialnämnden i den kommun där patienten är
folkbokförd om patientens önskemål. Lag (2001:469).

Överklagande

32 § Patienten får hos länsrätten överklaga chefsöverläkarens
beslut om intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 §.
Ett sådant överklagande skall anses innefatta även en begäran
att tvångsvården skall upphöra.

Innan länsrätten prövar ett överklagande enligt första stycket,
skall rätten utan dröjsmål förelägga chefsöverläkaren att yttra
sig i de hänseenden som anges i 7 § andra stycket.

Patienten får hos länsrätten överklaga ett beslut om
inskränkning enligt 20 a § eller om övervakning enligt 22 a §.
Lag (2006:663).

33 § Patienten får hos länsrätten överklaga ett annat beslut av
chefsöverläkaren enligt denna lag som innebär

1. avslag på en begäran att tvångsvården skall upphöra,

2. förordnande enligt 24 § om förstöring eller försäljning av
egendom,

3. avslag på en begäran om tillstånd enligt 25 § att vistas
utanför vårdinrättningens område eller meddelande av villkor
enligt 25 a § i samband med en sådan vistelse, eller

4. återkallelse enligt 25 § andra stycket av tillstånd att
vistas utanför vårdinrättningens område.

I övrigt får beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag inte
överklagas. Chefsöverläkaren får inte överklaga rättens beslut
enligt denna lag.

När ett beslut av chefsöverläkaren överklagas, skall
överklagandet ges in till länsrätten. Länsrätten prövar om
överklagandet har kommit in i rätt tid. Har överklagandet
kommit in för sent, skall länsrätten avvisa det, om förseningen
inte beror på att chefsöverläkaren har lämnat patienten en
felaktig underrättelse om hur man överklagar. Överklagandet
skall inte avvisas, om det har kommit in till chefsöverläkaren
innan tiden för överklagande har gått ut. I ett sådant fall
skall chefsöverläkaren omedelbart vidarebefordra överklagandet
till länsrätten. Lag (2000:353).

Handläggningen i domstol
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34 § Frågor som skall prövas av länsrätt enligt denna lag
prövas av den länsrätt inom vars domkrets sjukvårdsinrättningen
är belägen. Lag (1997:1100).

35 § Mål enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. Så snart
en ansökan som avses i 28 § har kommit in till länsrätten,
skall rätten pröva om ansökan har kommit in i tid. Har ansökan
kommit in för sent, skall rätten skyndsamt underrätta
chefsöverläkaren om detta.

Ett mål hos en länsrätt skall tas upp till avgörande inom åtta
dagar från den dag då ansökan eller överklagandet kom in till
länsrätten. Länsrätten får förlänga denna tid, om det behövs
ytterligare utredning eller om någon annan särskild
omständighet gör det nödvändigt. Länsrätten får även i fall som
avses i 12 § första stycket förlänga den tid inom vilken
prövningen skall ske, om chefsöverläkaren gör en ansökan enligt
andra stycket i samma paragraf. Föreskrifterna i första och
andra meningen gäller inte mål som avses i 33 § första stycket
2.

Länsrätten får förordna rörande saken i avvaktan på att målet
avgörs. Lag (2000:353).

36 § I ett mål enligt denna lag skall länsrätten hålla muntlig
förhandling, om det inte är uppenbart obehövligt. Vid prövning
som avses i 12 § första stycket skall länsrätten hålla muntlig
förhandling endast om patienten begär det eller om länsrätten
finner skäl för det. Lag (2000:353).

37 § Muntlig förhandling hålls på sjukvårdsinrättningen, om
inte särskilda skäl talar för något annat. Patienten skall vara
närvarande vid förhandlingen, om det är möjligt med hänsyn till
hans psykiska tillstånd. Patientens stödperson har rätt att
närvara vid förhandlingen och skall om möjligt underrättas om
den. Chefsöverläkaren skall höras vid förhandlingen, om det
inte är uppenbart obehövligt.

Om det inte är uppenbart obehövligt, skall länsrätten i ett mål
enligt denna lag höra lämplig sakkunnig vid muntlig
förhandling. Vid förhandlingen får den sakkunnige, i syfte att
få upplysning rörande omständigheter som är av betydelse för
dennes uppgift, ställa frågor till chefsöverläkaren och
patienten.

Om en patient som har kallats vid vite att inställa sig
personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna
att han skall hämtas till rätten antingen omedelbart eller till
en senare dag. Lag (2000:353).

38 § Vid handläggningen i kammarrätt av mål enligt denna lag skall
nämndemän ingå i rätten. Detta gäller dock inte mål som angår enbart en
fråga som nämns i 33 § första stycket.

38 a § I mål hos allmän förvaltningsdomstol om medgivande till
fortsatt tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 § och vid
överklagande enligt 32 eller 33 § av beslut om intagning för
tvångsvård, om avslag på en begäran att tvångsvården skall
upphöra, om inskränkning enligt 20 a § eller om övervakning
enligt 22 a § skall offentligt biträde förordnas för den som
åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde
saknas. Lag (2006:663).

39 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid
sjukvårdsinrättningen med specialistkompetens inom någon gren
av psykiatrin att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har
enligt denna lag. Om det finns särskilda skäl, får
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chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag åt en annan läkare vid
sjukvårdsinrättningen, dock inte såvitt gäller

1. beslut enligt 6 b § om intagning,

2. beslut enligt 11 § om övergång från frivillig vård till
tvångsvård,

3. ansökan enligt 7, 9, 12 eller 14 § om medgivande till att
tvångsvården fortsätter,

4. beslut enligt 17 § första stycket sista meningen om
behandlingen,

5. beslut enligt 19 § andra stycket om fastspänning,

6. beslut enligt 20 § andra stycket om avskiljande,

7. beslut enligt 20 a § om inskränkning i rätten att använda
elektroniska kommunikationstjänster,

8. beslut enligt 22 a § om övervakning av försändelser, eller

9. beslut om upphörande av sådan inskränkning eller övervakning
som anges i 7 och 8. Lag (2006:663).

Övriga bestämmelser

40 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen
får medge undantag från kravet i 4 § på att läkare som utför
undersökning för vårdintyg skall vara legitimerad och från kravet i 39 §
på specialistkompetens.

Om regeringen enligt 15 § andra stycket bestämt att vård enligt denna
lag får ges på någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av en
landstingskommun, skall regeringen, eller den myndighet som regeringen
bestämmer, uppdra åt erfaren läkare med specialistkompetens inom någon
gren av psykiatrin att i tillämpliga delar fullgöra de uppgifter som
enligt denna lag ankommer på chefsöverläkare.

41 § Beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning samt ansökan enligt
7, 9, 12 eller 14 § och medgivande i anledning av en sådan ansökan
fortsätter att gälla, om patienten överförs till en annan
sjukvårdsinrättning utan att beslut har fattats om att tvångsvården
skall upphöra.

42 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen
skall för viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten.

43 § Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap.
1 c § eller 4 § första och tredje styckena sekretesslagen
(1980:100) skall utan hinder av sekretessen lämnas ut sådana
uppgifter om en patient som behövs för att chefsöverläkarens
åligganden enligt denna lag skall kunna fullgöras. Detsamma
gäller uppgifter om en patient som behövs för en sakkunnigs
uppdrag eller ett yttrande av Socialstyrelsen. Lag (2007:244).

44 § Om patienten har fyllt 15 år, har han rätt att själv föra sin talan
i mål och ärenden enligt denna lag.

En patient som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för
utredningen och det kan antas att patienten inte tar skada av att höras.

45 § Beslut som meddelas enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
annat förordnas.

46 § I mål och ärenden enligt denna lag får delgivning med patienten
inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).
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47 § Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en
allvarlig psykisk störning och är farlig för annans personliga säkerhet
eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, får
polismyndigheten tillfälligt omhänderta honom i väntan på att hälso- och
sjukvårdspersonal kan ge honom sådan hjälp. Den omhändertagne får föras
till en sjukvårdsenhet som kan ge stöd och behandling.

Polismyndigheten skall lämna biträde på begäran av

1. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen för att han
skall kunna genomföra en undersökning för vårdintyg,

2. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen eller av
chefsöverläkaren för att föra patienten till en sjukvårdsinrättning
sedan vårdintyg har utfärdats,

3. chefsöverläkaren för att återföra en patient som har lämnat
vårdinrättningen utan tillstånd, eller

4. chefsöverläkaren för att återföra en patient till vårdinrättningen,
om denne inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas
utanför inrättningens område har gått ut eller tillståndet har
återkallats.

48 § En patient som vårdas med stöd av denna lag skall så
snart hans tillstånd medger det genom chefsöverläkarens försorg
upplysas om sin rätt

1. att enligt 32 och 33 §§ överklaga vissa beslut,

2. att anlita ombud eller biträde och

3. att enligt 38 a § få offentligt biträde.

Denna lag skall finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen väl
synlig för patienterna. Lag (2000:353).

49 § Chefsöverläkare skall i den utsträckning som regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen föreskriver fortlöpande
lämna styrelsen uppgifter om åtgärder som vidtagits enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 januari 1992, då lagen
(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (gamla
lagen) upphör att gälla.

2. Ett vårdintyg, som uppfyller kraven i den gamla lagen, får längst
till och med den 10 januari 1992 godtas som underlag för ett beslut
om intagning för tvångsvård enligt den nya lagen.

3. Om en patient vid ikraftträdandet är intagen på en
sjukvårdsinrättning enligt 8 § i den gamla lagen, skall chefsöverläkaren
senast den 3 januari 1992 avgöra frågan om patienten enligt 6 § i den
nya lagen skall tas in för tvångsvård. Intill dess frågan om intagning
har avgjorts, gäller den gamla lagen i tillämpliga delar.

4. Den som vid ikraftträdandet är intagen på en sjukvårdsinrättning
enligt 9 eller 10 § eller återintagen enligt 20 § i den gamla lagen
skall anses intagen för tvångsvård enligt 6 § i den nya lagen. Vid
tillämpning av den nya lagen skall beslutet om intagning anses ha
fattats vid ikraftträdandet. Ett beslut enligt 20 a § andra stycket i
den gamla lagen av en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden om
fortsatt vård skall dock anses som ett beslut av länsrätten om
medgivande till tvångsvård under sex månader enligt 9 § i den nya lagen.

5. Har någon som genom dom överlämnats till sluten psykiatrisk vård inte
tagits in på en sjukvårdsinrättning för sådan vård före ikraftträdandet,
skall han anses genom domen ha överlämnats till rättspsykiatrisk vård
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med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård.

6. Den som vid ikraftträdandet är intagen på en sjukvårdsinrättning med
stöd av den gamla lagen och beträffande vilken det enligt 17 § andra
stycket samma lag ankommit på utskrivningsnämnd att besluta om
utskrivning skall anses genomgå rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Vid tillämpning av sistnämnda lag skall beslut om rättspsykiatrisk vård
anses ha fattats och blivit verkställbart vid ikraftträdandet. Ett
beslut enligt 20 a § andra stycket i den gamla lagen av en
utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden i fråga om utskrivning
skall dock anses som ett beslut av länsrätten enligt 16 § andra stycket
lagen om rättspsykiatrisk vård i fråga om upphörande av rättspsykiatrisk
vård. Lag (1991:1967).

7. Är en patient vid ikraftträdandet utskriven på försök eller har han
tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet, skall han anses
ha tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under
återstoden av vårdtiden respektive under del av vårdtiden enligt 25 § i
den nya lagen eller, om det är fråga om en patient som avses i punkt 6
ovan, enligt 10 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Särskilda
föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 § första stycket eller 19 §
andra stycket i den gamla lagen, liksom ett förordnande enligt
sistnämnda lagrum att patienten skall ställas under tillsyn av lämplig
person, skall därvid anses utgöra särskilda villkor enligt 25 § i den
nya lagen eller, om det är fråga om en patient som avses i punkt 6 ovan,
enligt 10 § lagen om rättspsykiatrisk vård.

8. Om ett ärende hos en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden
inte är slutligt avgjort av samma nämnd vid utgången av december 1991,
skall med iakttagande av vad som anges i punkterna 9 och 10 rätten i
stället pröva om det enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
eller, vid rättspsykiatrisk vård, enligt lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård finns förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård,
för tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område eller för
återkallelse av sådant tillstånd. Är det i ärendet fråga om en patient i
samband med utskrivning på försök skall åläggas att iaktta särskilda
föreskrifter eller ställas under tillsyn av lämplig person tillämpas
dock föreskrifterna i den gamla lagen.

Den som har väckt ett ärende enligt den gamla lagen före ikraftträdandet
får utföra talan i saken efter ikraftträdandet, även om han inte är
behörig till det enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om
rättspsykiatrisk vård.

9. Ärenden hos en utskrivningsnämnd som inte har avgjorts före
ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad
fullföljdshänvisning därefter överklagas hos nämnden skall
efter ikraftträdandet prövas av den länsrätt vars domkrets
omfattar utskrivningsnämndens verksamhetsområde.
Lag (1997:1100).

10. Ärenden hos psykiatriska nämnden som inte har avgjorts före
ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad
fullföljdshänvisning därefter överklagas hos nämnden skall efter
ikraftträdandet prövas av kammarrätten i Stockholm.

2000:353

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Har ett vårdintyg utfärdats före den 1 juli 2000, får
intagning beslutas på grundval av det och enligt äldre
föreskrifter senast den 4 juli 2000.

3. Ett tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens
område under återstoden av vårdtiden och som har meddelats
enligt äldre föreskrifter gäller längst till dess att
länsrätten beslutat om fortsatt vård.
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Inledande bestämmelser

1 § Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med
frihetsberövande och annat tvång i andra fall än som avses i
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (rättspsykiatrisk
vård) ges i denna lag.

Lagen gäller den som

1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård,

2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för
rättspsykiatrisk undersökning,

3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt
eller

4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt
ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32
kap. 5 § brottsbalken. Lag (2006:897).

2 § Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om skyldighet
för en landstingskommun att erbjuda hälso- och sjukvård gäller även
rättspsykiatrisk vård.

Vad som sägs i denna lag om en landstingskommun gäller också en kommun
som inte ingår i en landstingskommun.

2 a § Tvångsåtgärder vid vård enligt denna lag får användas
endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden.
Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga, skall de användas.

Tvång skall utövas så skonsamt som möjligt och med största
möjliga hänsyn till patienten. Lag (2000:354).

2 b § Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas
endast om patienten inte genom en individuellt anpassad
information kan förmås att frivilligt medverka till vård. De
får inte användas i större omfattning än vad som är nödvändigt
för att förmå patienten till detta. Lag (2000:354).
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Beslut om rättspsykiatrisk vård

3 § Föreskrifter om beslut av domstol om överlämnande till
rättspsykiatrisk vård finns i 31 kap. 3 § brottsbalken.

4 § Den som avses i 1 § andra stycket 2, 3 eller 4 får ges
rättspsykiatrisk vård om

1. han lider av en allvarlig psykisk störning,

2. han med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina
personliga förhållanden i övrigt har behov av psykiatrisk vård,
som kan tillgodoses genom att han är intagen på en
sjukvårdsinrättning, och

3. han motsätter sig sådan vård eller det till följd av hans
psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården
inte kan ges med hans samtycke.

Om någon som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård anhålls, häktas, tas in på en enhet för
rättspsykiatrisk undersökning eller tas in i eller förpassas
till kriminalvårdsanstalt, skall beslutet om sådan vård anses
som ett beslut om rättspsykiatrisk vård. Lag (2000:354).

5 § Beslut om intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 4 §
första stycket fattas av en chefsöverläkare vid en
sjukvårdsinrättning eller enhet som avses i 6 §. För ett sådant
beslut krävs att ett vårdintyg har utfärdats av någon annan
läkare. Beträffande vårdintyg, undersökning för vårdintyg samt
fastspänning, avskiljande och behandling gäller därvid
bestämmelserna i 4 §, 5 §, 6 a § och 6 b § första stycket andra
meningen lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård i
tillämpliga delar.

En fråga om intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 4 §
första stycket skall avgöras skyndsamt efter undersökning av
patienten.

Om rätten har fattat beslut om rättspsykiatrisk undersökning
och den misstänkte har tagits in på undersökningsenheten, krävs
inte något vårdintyg för beslut om rättspsykiatrisk vård.
Detsamma gäller den som är anhållen, häktad, intagen i eller
skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller som är intagen
i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd
av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken
och som förts till en sådan sjukvårdsinrättning som avses i 6 §
första stycket för frivillig psykiatrisk vård. Lag (2006:897).

Vården

6 § Rättspsykiatrisk vård ges på en sjukvårdsinrättning som
drivs av ett landsting.

På en enhet för rättspsykiatrisk undersökning får
rättspsykiatrisk vård ges åt den som genomgår undersökning.
Lag (2006:248).

7 § Rättspsykiatrisk vård enligt 1 § andra stycket 1 skall påbörjas utan
dröjsmål när domstolens beslut om sådan vård har vunnit laga kraft.

Är den dömde häktad, skall vården påbörjas även om beslutet inte har
vunnit laga kraft, under förutsättning att den dömde och åklagaren
medger att så sker. Så länge beslutet om häktning gäller skall därvid
bestämmelserna om rättspsykiatrisk vård för den som är häktad tillämpas
utom såvitt avser förutsättningarna för sådan vård.
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8 § Vid rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i 15 a-24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård.

Beträffande den som är anhållen, häktad eller intagen i eller
skall förpassas till kriminalvårdsanstalt får Kriminalvården i
särskilda fall, om det är påkallat från ordnings- eller
säkerhetssynpunkt, besluta om särskilda inskränkningar i rätten
att ta emot eller skicka försändelser, att ta emot besök eller
att samtala i telefon med utomstående. Beträffande den som är
intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem
till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 §
brottsbalken får Statens institutionsstyrelse fatta motsvarande
beslut. Brev som avses i 9 § första stycket första meningen
lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
från den som är häktad eller anhållen, brev som avses i 25 §
första stycket första meningen lagen (1974:203) om kriminalvård
i anstalt från den som är intagen liksom brev som avses i 19 §
andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga skall dock alltid vidarebefordras utan föregående
granskning.

Beträffande den som ges rättspsykiatrisk vård efter beslut av
domstol eller som är intagen i kriminalvårdsanstalt får
regeringen i särskilda fall, om det är påkallat med hänsyn till
rikets säkerhet eller till risken för att denne under vistelsen
på sjukvårdsinrättningen medverkar till terroristbrott enligt
2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, besluta om
särskilda inskränkningar i rätten att ta emot eller skicka
försändelser, ta emot besök eller samtala i telefon med
utomstående. Lag (2006:897).

9 § Chefsöverläkaren får, utom i fall då vården förenats med
särskild utskrivningsprövning, ge en patient som genomgår
rättspsykiatrisk vård på grund av beslut enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken av domstol, tillstånd att under viss del av
vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område.
Tillståndet får ges för visst tillfälle eller för vissa
återkommande tillfällen. Tillståndet får också ges för en
längre period, om det finns särskilda skäl att anta att
åtgärden är angelägen för att förbereda att tvångsvården
upphör. Tillstånd får ges endast under förutsättning att det
står i överensstämmelse med vårdplanen.

Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får
förenas med särskilda villkor. I fråga om vilka villkor som får
föreskrivas gäller bestämmelserna i 25 a § lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård.

Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i första
stycket om förhållandena kräver det. Lag (2000:354).

10 § Beträffande den som genomgår rättspsykiatrisk vård efter
beslut enligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild
utskrivningsprövning prövas frågan om tillstånd att under en
viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens
område av länsrätten efter ansökan av chefsöverläkaren eller
patienten.

Vid sin prövning skall rätten särskilt beakta arten av den
brottslighet som föranlett beslutet om särskild
utskrivningsprövning, risken för återfall i brottslighet och
verkan av den vård och behandling som patienten genomgått.
Tillståndet får ges för visst tillfälle eller för vissa
återkommande tillfällen. Tillståndet får också ges för en
längre period, om det finns särskilda skäl att anta att
åtgärden är angelägen för att förbereda att den
rättspsykiatriska vården upphör. Tillstånd får ges endast under
förutsättning att det står i överensstämmelse med vårdplanen.
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Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får
förenas med särskilda villkor. I fråga om vilka villkor som får
föreskrivas gäller bestämmelserna i 25 a § lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård.

Länsrätten får efter ansökan av chefsöverläkaren överlämna åt
denne att beträffande viss patient besluta om tillstånd enligt
första stycket. När det finns skäl för det, får länsrätten
återta denna befogenhet. Chefsöverläkaren får återkalla ett
tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område, om
förhållandena kräver det. Lag (2000:354).

10 a § Beträffande den som genomgår rättspsykiatrisk vård
efter beslut enligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild
utskrivningsprövning får chefsöverläkaren ge tillstånd till
vistelse på egen hand utanför vårdavdelningen men inom
sjukvårdsinrättningens område endast om länsrätten har medgivit
det.

Vid sin prövning av ansökan av chefsöverläkaren om sådant
medgivande som avses i första stycket skall rätten särskilt
beakta arten av den brottslighet som föranlett beslutet om
särskild utskrivningsprövning, risken för återfall i
brottslighet, verkan av den vård och behandling som patienten
genomgått och säkerhetsförhållandena vid sjukvårdsinrättningen.
Medgivandet får ges tills vidare eller för viss tid och får
återkallas om förhållandena föranleder det.

Chefsöverläkaren skall underrätta länsrätten om förhållanden
som är av betydelse för frågan om ett lämnat medgivande skall
bestå. Lag (2000:354).

10 b § Chefsöverläkaren får ge tillstånd till den som genomgår
rättspsykiatrisk vård med stöd av 1 § 3 eller 4 att vistas på
egen hand utanför vårdavdelningen men inom
sjukvårdsinrättningens område endast om Kriminalvården
respektive Statens institutionsstyrelse har medgivit det.
Chefsöverläkaren skall underrätta Kriminalvården respektive
Statens institutionsstyrelse om förhållanden som är av
betydelse för frågan om ett lämnat medgivande skall bestå.
Lag (2005:978).

11 § Den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller i ett
särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård
enligt 32 kap. 5 § brottsbalken och som genomgår
rättspsykiatrisk vård får ges tillstånd att under en viss del
av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område.
Tillståndet får ges för visst tillfälle eller för vissa
återkommande tillfällen. Tillståndet får också ges för en
längre period, om det finns särskilda skäl att anta att
åtgärden är angelägen för att förbereda att tvångsvården
upphör. Tillstånd får ges endast under förutsättning att det
står i överensstämmelse med vårdplanen.

Ett tillstånd enligt första stycket får förenas med särskilda
villkor. I fråga om vilka villkor som får föreskrivas gäller
bestämmelserna i 25 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård. Lag (2006:897).

11 a § En fråga om tillstånd enligt 11 § första stycket prövas,
efter ansökan av chefsöverläkaren eller patienten, av
Kriminalvården i fråga om den som är intagen i
kriminalvårdsanstalt och av Statens institutionsstyrelse i
fråga om den som är intagen i ett särskilt ungdomshem. Om
ansökan har gjorts av patienten, skall yttrande inhämtas från
chefsöverläkaren. Tillstånd skall inhämtas även då patienten
vid vistelsen utanför sjukvårdsinrättningens område skall vara
åtföljd av sjukvårdspersonal. Lag (2005:978).

11 b § Om missbruk inte kan befaras kan den som är häktad eller
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är intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning och
som genomgår rättspsykiatrisk vård ges tillstånd att under viss
kort tid vistas utanför sjukvårdsinrättningens respektive
undersökningsenhetens område för att besöka en närstående som
är svårt sjuk, närvara vid en närståendes begravning eller om
det annars finns synnerliga skäl. Under vistelsen utanför
sjukvårdsinrättningens respektive undersökningsenhetens område
skall den som är häktad bevakas, om inte en sådan tillsyn av
särskilda skäl kan antas vara onödig.

En fråga om tillstånd enligt första stycket prövas av
Kriminalvården. I beslutet skall anges om patienten skall stå
under bevakning eller inte. Lag (2005:978).

11 c § Har upphävts genom lag (2005:978).

Upphörande av rättspsykiatrisk vård

12 § Om den som genomgår rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken utan beslut om särskild utskrivningsprövning inte längre
lider av en allvarlig psykisk störning eller om det inte längre med
hänsyn till hans psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt
är påkallat att han är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk
vård, som är förenad med frihetsberövande och annat tvång, skall
chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas genast besluta att
vården skall upphöra. Detsamma gäller beträffande den som genomgår
rättspsykiatrisk vård enligt 4 § när det inte längre finns
förutsättningar för sådan vård. Frågan om den rättspsykiatriska vårdens
upphörande skall övervägas fortlöpande.

13 § Rättspsykiatrisk vård som avses i 12 § första meningen får pågå
under högst fyra månader, räknat från den dag då domstolens beslut
blivit verkställbart. Har patienten kommit till sjukvårdsinrättningen
en senare dag, räknas tiden från den dagen.

Efter ansökan av chefsöverläkaren får länsrätten medge att den
rättspsykiatriska vården fortsätter utöver den nämnda längsta tiden.

Medgivande till förlängning av vårdtiden får lämnas för högst sex
månader åt gången, räknat från prövningstillfället. Ansökan om
förlängning skall ha kommit in till länsrätten innan tiden för gällande
beslut om rättspsykiatrisk vård har löpt ut.

14 § Har en ansökan enligt 13 § kommit in till länsrätten, får den
rättspsykiatriska vården fortsätta i avvaktan på rättens beslut. Avslår
rätten ansökan, skall vården upphöra omedelbart. Ansökan och medgivande
i anledning av en sådan ansökan fortsätter att gälla, om patienten
överförs till en annan sjukvårdsinrättning utan att beslut har fattats
om att den rättspsykiatriska vården skall upphöra.

Den rättspsykiatriska vården upphör, om inte en ansökan om medgivande
till sådan vård har kommit in till länsrätten inom den tid som anges i
13 § tredje stycket andra meningen.

15 § Rättspsykiatrisk vård enligt 4 § skall upphöra senast

1. beträffande den som är anhållen eller häktad, när beslutet
om frihetsberövande upphört att gälla,

2. beträffande den som är intagen med stöd av 10 § lagen
(1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, när denne inte
längre får hållas kvar på undersökningsenheten,

3. beträffande den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, när
frigivning sker,

4. beträffande den som är intagen i ett särskilt ungdomshem
till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 §
brottsbalken, vid verkställighetens slut. Lag (2006:897).
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16 § Beträffande den som genomgår rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap.
3 § brottsbalken med särskild utskrivningsprövning skall vården upphöra
när

1. det inte längre till följd av den psykiska störning som föranlett
beslutet om särskild utskrivningsprövning finns risk för att patienten
återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag och

2. det inte heller annars med hänsyn till patientens psykiska tillstånd
och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han är intagen på
en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är förenad med
frihetsberövande och annat tvång.

En fråga enligt första stycket prövas av länsrätten efter anmälan av
chefsöverläkaren eller efter ansökan av patienten. Anmälan skall ske
genast när chefsöverläkaren finner att den rättspsykiatriska vården kan
upphöra. I annat fall skall anmälan göras senast inom fyra månader,
räknat från den dag då domstolens beslut blivit verkställbart eller, om
patienten kommit till sjukvårdsinrättningen en senare dag, från den
dagen. Därefter skall anmälan göras inom var sjätte månad från den dag
då rätten senast meddelade beslut i frågan.

17 § Bestämmelserna i 29 § första stycket lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård gäller i fråga om upphörande av
rättspsykiatrisk vård i samband med

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716)
av en patient som genomgår rättspsykiatrisk vård utan särskild
utskrivningsprövning,

2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll,

3. överlämnande, och

4. utlämning.

I fråga om den som genomgår rättspsykiatrisk vård enligt 31
kap. 3 § brottsbalken med särskild utskrivningsprövning och som
skall avvisas eller utvisas efter beslut enligt utlänningslagen
(2005:716) får trots tvångsvården verkställighet av beslutet
ske om

1. det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet,
och

2. chefsöverläkaren finner att förutsättningarna för vårdens
upphörande i 16 § första stycket 1 är uppfyllda och att
patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs.

Tvångsvården upphör i sådant fall när beslutet har verkställts.

Om beslut har meddelats att verkställigheten av en påföljd som
innebär överlämnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken till
rättspsykiatrisk vård skall föras över till en annan stat,
upphör den rättspsykiatriska vården vid verkställighet av
beslutet. Lag (2007:245).

Överklagande m.m.

18 § Patienten får hos länsrätten överklaga ett beslut av
chefsöverläkaren enligt denna lag som innebär

1. intagning enligt 5 § för rättspsykiatrisk vård, varvid
överklagandet skall anses innefatta även en begäran att vården
skall upphöra,

2. avslag på en begäran att den rättspsykiatriska vården skall
upphöra i fall som avses i 12 §,
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3. avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför
vårdinrättningens område i fall som avses i 9 § eller 10 §
fjärde stycket första meningen eller meddelande av villkor i
samband med en sådan vistelse,

4. återkallelse enligt 9 § eller 10 § fjärde stycket tredje
meningen av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens
område,

5. förordnande enligt 8 § denna lag jämförd med 24 § lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård om förstöring eller
försäljning av egendom,

6. inskränkning i rätten att använda elektroniska
kommunikationstjänster enligt 8 § denna lag jämförd med 20 a §
nämnda lag, eller

7. övervakning av försändelser enligt 8 § denna lag jämförd med
22 a § nämnda lag.

I övrigt får beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag inte
överklagas. Chefsöverläkaren får inte överklaga rättens beslut
enligt denna lag.

När ett beslut av chefsöverläkaren överklagas, skall
överklagandet ges in till länsrätten. Länsrätten prövar om
överklagandet har kommit in i rätt tid. Har överklagandet
kommit in för sent, skall länsrätten avvisa det, om förseningen
inte beror på att chefsöverläkaren har lämnat patienten en
felaktig underrättelse om hur man överklagar. Överklagandet
skall inte avvisas, om det har kommit in till chefsöverläkaren
innan tiden för överklagande har gått ut. I ett sådant fall
skall chefsöverläkaren omedelbart vidarebefordra överklagandet
till länsrätten. Lag (2006:664).

18 a § Länsrättens beslut enligt 10 a § får inte överklagas.
Lag (1995:738).

19 § Kriminalvårdens respektive Statens institutionsstyrelses
beslut enligt 8 § andra stycket, 10 b §, 11 a § och 11 b §, får
överklagas av patienten hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2005:978).

19 a § Kriminalvårdens beslut får inte överklagas enligt 19 §
innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan
omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har
gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som
inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras
till patientens nackdel. Lag (2005:978).

19 b § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha
kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då
patienten fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall
patienten ange vilket beslut som avses och vilken ändring i
beslutet som han eller hon begär. Lag (2005:978).

19 c § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om
omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit
in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att
myndigheten lämnat patienten felaktig underrättelse om hur man
begär omprövning. Lag (2005:978).

19 d § Kriminalvårdens beslut enligt 19 § överklagas till den
länsrätt inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte
eller den polisarrest är belägen där patienten var inskriven
när det första beslutet i ärendet fattades. Lag (2005:978).
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20 § Allmän åklagare får överklaga

1. beslut enligt 10 § första stycket av länsrätten att
patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område,

2. beslut enligt 10 § fjärde stycket första meningen av
länsrätten att överlämna åt chefsöverläkaren att beträffande
viss patient besluta om tillstånd att vistas utanför
sjukvårdsinrättningens område,

3. beslut enligt 16 § att vården skall upphöra,

om åklagare före beslutet har anmält till rätten att beslutet
kan komma att överklagas. Lag (2000:354).

Handläggningen i domstol

21 § Frågor enligt denna lag vilka skall prövas i en länsrätt
handläggs av den länsrätt inom vars domkrets
sjukvårdsinrättningen är belägen. Lag (2000:354).

21 a § Mål enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. Så
snart en ansökan eller anmälan har kommit in till länsrätten,
skall rätten pröva om den har kommit in i tid. Har den kommit
in för sent, skall rätten skyndsamt underrätta chefsöverläkaren
om detta.

Ett mål hos en länsrätt skall tas upp till avgörande inom åtta
dagar från den dag då ansökan, anmälan eller överklagandet kom
in till länsrätten. Om målet gäller en patient som genomgår
rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med
beslut om särskild utskrivningsprövning, skall målet tas upp
till avgörande inom femton dagar från den dag då målet
anhängiggjordes vid länsrätten. Länsrätten får förlänga
tidsfristerna om det behövs ytterligare utredning eller om
någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt.

Föreskrifterna i andra stycket gäller inte mål om förstöring
eller försäljning av sådan egendom som avses i 24 § lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Länsrätten får förordna rörande saken i avvaktan på att målet
avgörs. Lag (2000:354).

21 b § I fråga om muntlig förhandling gäller bestämmelserna i
36 och 37 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. I
fråga om mål enligt 10 a eller 10 b §§ skall dock 36 § och 37 §
andra stycket nämnda lag inte tillämpas. Lag (2000:354).

21 c § Vid handläggningen i kammarrätt av mål enligt denna lag
skall nämndemän ingå i rätten. Detta gäller dock inte mål som
enbart gäller en fråga som avses i 18 § första stycket 2, 3, 4
eller 5.

I ett mål enligt 18 § första stycket 3 eller 4, i fall då
vården är förenad med särskild utskrivningsprövning, skall dock
nämndemän ingå i kammarrätten. Lag (2000:354).

22 § I ett mål enligt 10 § första stycket eller 16 §, som har väckts
genom ansökan av patienten, eller enligt 18 § första stycket 1 skall
länsrätten inhämta yttrande av chefsöverläkaren. Om en chefsöverläkare
ger in ansökan eller anmälan enligt 10 § första stycket, 13 § eller
16 §,  skall han därvid ange sin uppfattning i den fråga som skall
prövas och lämna en redogörelse för de omständigheter, på vilka
uppfattningen grundas.
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Om det inte är uppenbart obehövligt, skall rätten i ett mål enligt
10, 10 a § eller 16 § ge åklagaren i det mål där beslutet om
rättspsykiatrisk vård har meddelats eller, när det finns särskilda
skäl, någon annan åklagare tillfälle att yttra sig innan beslut
meddelas i fråga om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens
område, om överlämnande åt chefsöverläkaren att besluta om sådant
tillstånd, om medgivande för chefsöverläkaren att ge tillstånd till
vistelse utanför vårdavdelningen men inom sjukvårdsinrättningens
område eller om upphörande av vården. Lag (1995:738).

22 a § I mål hos allmän förvaltningsdomstol angående medgivande
till fortsatt vård enligt 13 §, angående upphörande av sådan
vård enligt 16 §, vid överklagande av beslut enligt 18 § första
stycket 1, 2, 6 eller 7 eller angående tillstånd eller
återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens
område för den som genomgår rättspsykiatrisk vård med beslut
enligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild
utskrivningsprövning, skall offentligt biträde förordnas för
den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av
biträde saknas. Lag (2006:664).

22 b § I fråga om den som genomgår rättspsykiatrisk vård enligt
31 kap. 3 § brottsbalken med beslut om särskild
utskrivningsprövning får allmän åklagare ansöka om att
länsrätten upphäver beslut om

- tillstånd till vistelse utanför vårdinrättningens område,
eller

- överlämnande åt chefsöverläkaren att besluta om tillstånd
till vistelse utanför vårdinrättningens område.

I ett mål enligt första stycket skall länsrätten inhämta
yttrande av chefsöverläkaren. Lag (2000:354).

Övriga bestämmelser

23 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare med
specialistkompetens inom någon gren av psykiatrin vid
sjukvårdsinrättningen eller den enhet för rättspsykiatrisk
undersökning där patienten vårdas att fullgöra uppgifter som
chefsöverläkaren har enligt denna lag. Om det finns särskilda
skäl, får chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag åt en annan
läkare vid inrättningen eller enheten, dock inte såvitt gäller

1. beslut enligt 5 § om intagning för rättspsykiatrisk vård,

2. ansökan enligt 13 § om medgivande till fortsatt vård,

3. anmälan enligt 16 § andra stycket om upphörande av vården,

4. beslut om behandlingen enligt 8 § denna lag jämförd med 17 §
första stycket sista meningen lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård,

5. beslut om fastspänning enligt 8 § denna lag jämförd med 19 §
andra stycket nämnda lag,

6. beslut om avskiljande enligt 8 § denna lag jämförd med 20 §
andra stycket nämnda lag,

7. beslut om inskränkning i rätten att använda elektroniska
kommunikationstjänster enligt 8 § denna lag jämförd med 20 a §
nämnda lag,

8. beslut om övervakning av försändelser enligt 8 § denna lag
jämförd med 22 a § nämnda lag, eller

9. beslut om upphörande av sådan inskränkning eller övervakning
som anges i 7 och 8. Lag (2006:664).

24 § Bestämmelserna i 40 § första stycket, 42 och 43 §§, 44 § första
stycket samt 46 och 49 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
tillämpas även beträffande rättspsykiatrisk vård.
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25 § Beslut som meddelas enligt denna lag gäller omedelbart, om
inte annat förordnas.

Om åklagaren före en länsrätts beslut har anmält att beslutet
kan komma att överklagas, får länsrättens eller kammarrättens
beslut inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft eller
rätten dessförinnan har underrättats om att beslutet inte
kommer att överklagas.

Har åklagaren enligt andra stycket underrättat länsrätten eller
kammarrätten om att beslutet inte kommer att överklagas, skall
rätten genast meddela vårdinrättningen att beslutet kan
verkställas. Lag (2005:374).

26 § Chefsöverläkaren skall se till att en patient som vårdas
enligt denna lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom
en individuellt anpassad information upplyses om sin rätt att
få en stödperson.

När rättspsykiatrisk vård i fall som avses i 1 § andra stycket
1 har påbörjats eller upphört, skall chefsöverläkaren snarast
underrätta vederbörande nämnd enligt lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m. om att så har skett. Nämnden skall
i fall som avses i 4 § underrättas när patienten enligt 18 §
första stycket 2 har överklagat ett beslut av chefsöverläkaren
att den rättspsykiatriska vården inte skall upphöra, liksom när
vården efter överklagandet har upphört.

Föreskrifterna om stödperson i 30-31 a §§ lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård gäller i tillämpliga delar vid
rättspsykiatrisk vård som ges på en sjukvårdsinrättning.
Föreskriften i 30 § tredje stycket andra meningen nämnda lag om
rätt för stödpersonen att besöka patienten på vårdinrättningen
gäller dock bara i den mån det inte möter hinder på grund av
bestämmelserna i 8 § tredje stycket denna lag eller 16 § lagen
(1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. om
möjlighet att besluta om inskränkningar i patientens rätt att
ta emot besök. Lag (2000:354).

26 a § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en
stödpersons säkerhet, skall chefsöverläkaren lämna ut
nödvändiga upplysningar om patienten till stödpersonen eller
till den nämnd som avses i 26 § andra stycket.
Lag (2000:354).

27 § I fråga om polismyndighets skyldighet att lämna biträde gäller i
tillämpliga delar 47 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård. Sådant biträde skall lämnas även när en patient i fall som
avses i 7 § första stycket inte inställer sig när vården skall påbörjas.

28 § Genomgår en patient rättspsykiatrisk vård som är förenad
med särskild utskrivningsprövning skall chefsöverläkaren, om
brottet och övriga omständigheter gör det påkallat, ge
målsäganden möjlighet att begära att bli underrättad dels om
att patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen utan tillstånd
eller inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att
vistas utanför inrättningens område har gått ut eller
tillståndet har återkallats, dels när beslut fattas om att
patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område
eller att vården skall upphöra. Önskar målsäganden
underrättelse, skall en sådan ges så snart som möjligt och vid
beslut som anges i denna paragraf innan patienten lämnar
vårdinrättningen.

Om det finns särskilda skäl får en sådan underrättelse lämnas
utan att målsäganden begärt att bli underrättad.

Underrättelsen skall utformas på ett sätt som är lämpligt med
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hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
Underrättelsen skall innehålla information om de regler som
gäller för meddelande av besöksförbud enligt lagen (1988:688)
om besöksförbud. Lag (2006:934).

29 § Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är
chefsöverläkaren skyldig att till kriminalvården lämna ut
uppgift om en patient som efter den rättspsykiatriska vårdens
upphörande skall förpassas till häkte eller
kriminalvårdsanstalt, om uppgiften behövs inom kriminalvården.

Motsvarande skyldighet att lämna uppgifter gäller för
chefsöverläkaren i förhållande till Statens
institutionsstyrelse beträffande den som efter den
rättspsykiatriska vårdens upphörande skall förpassas till ett
särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård
enligt 32 kap. 5 § brottsbalken. Lag (2006:897).

30 § En patient som vårdas med stöd av denna lag skall så
snart hans tillstånd medger det genom chefsöverläkarens försorg
upplysas om sin rätt

1. att enligt 18 § överklaga vissa beslut,

2. att ansöka enligt 16 § andra stycket om att den
rättspsykiatriska vården skall upphöra,

3. att ansöka enligt 10 eller 11 § om tillstånd att vistas
utanför vårdinrättningens område,

4. att anlita ombud eller biträde, och

5. att enligt 22 a § få offentligt biträde.

Denna lag skall finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen
eller undersökningsenheten, väl synlig för patienterna.
Lag (2000:354).

Övergångsbestämmelser

1991:1129

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Beträffande personer, som vid ikraftträdandet är intagna på en
sjukvårdsinrättning med stöd av lagen (1966:293) om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall, ges övergångsbestämmelser i
anslutning till lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

2000:354

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Har ett vårdintyg utfärdats före den 1 juli 2000, får
intagning beslutas på grundval av det och enligt äldre
föreskrifter senast den 4 juli 2000.

3. Ett tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens
område under återstoden av vårdtiden och som har meddelats
enligt äldre föreskrifter gäller längst till dess att
länsrätten beslutat om fortsatt vård.

2005:978

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
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2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om
Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan
kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före
ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av
Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före
ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om
Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället
gälla Kriminalvården.
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Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd
och särskild service åt personer

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom, eller

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och
därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

2 § Varje landsting skall, om inte något annat avtalats enligt
17 §, svara för insatser enligt 9 § 1.

Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §,
svara för insatser enligt 9 § 2-–10. Lag (2005:125).

3 § Vad som föreskrivs för landsting i denna lag gäller också
kommuner som inte ingår i något landsting.

4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den
enskilde kan ha enligt någon annan lag.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de
personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får
möjlighet att leva som andra.

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet
och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och
myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde
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skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och
medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten
skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal
som behövs för att ett gott stöd och en god service och
omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125).

Rätten till insatser

7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av
särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-–9, om de
behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte
tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2
har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser
enligt 9 § 10.

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda
levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade.
De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt
utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som
behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett
självständigt liv. Lag (2005:125).

8 § Insatser enligt denna lag skall ges den enskilde endast om han
begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar
förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare,
god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom.

Insatserna för särskilt stöd och särskild service

9 § Insatserna för särskilt stöd och service är

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på
särskild kunskap om problem och

livsbetingelser för människor med stora och varaktiga
funktionshinder,

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för sådan assistans, till den

del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar
enligt lagen (1993:389) om

assistansersättning,

3. ledsagarservice,

4. biträde av kontaktperson,

5. avlösarservice i hemmet,

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen samt

under lov,

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för
barn eller ungdomar som behöver bo

utanför föräldrahemmet,

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna,

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (1997:723).

9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt
utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den
som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver
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hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på
sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade
(grundläggande behov).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande
behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra
personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte i
något fall ersättning som den enskilde själv lämnar

1. till någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med,
eller

2. till en personlig assistent för arbete som utförts på
arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen
(1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete.
Lag (2000:1030).

9 b § Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den
insatsberättigade har fyllt 65 år endast om

1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år,
eller

2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen
före 65-årsdagen och därefter blir beviljad.

Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den
insatsberättigade har fyllt 65 år. Lag (2000:1030).

9 c § I insatserna enligt 9 § 5-8 och 10 samt i insatsen bostad
med särskild service för vuxna ingår också omvårdnad. I
insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar
samt bostad med särskild service för vuxna ingår också
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Lag (2000:1441).

10 § I samband med att insats enligt denna lag beviljas kan den
enskilde begära att en individuell plan med beslutade och planerade
insatser upprättas i samråd med honom. I planen skall även
redovisas åtgärder som vidtas av andra än kommunen eller
landstinget. Planen skall fortlöpande och minst en gång om året
omprövas.

Landstinget och kommunen skall underrätta varandra om
upprättade planer.

11 § Om någon till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet,
långvarigt missbruk av beroendeframkallande medel eller någon
annan liknande orsak är ur stånd att själv ta hand om sådant
ekonomiskt stöd från kommunen som avses i 9 § 2, får kommunen
besluta att ersättningen skall betalas ut till någon annan
person för att användas till kostnader för personlig assistans
till den stödberättigade. Lag (2005:125).

12 § Kommunen får besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd
som kommunen beviljat enligt 9 § 2, om den som erhållit stödet
eller hans eller hennes ställföreträdare genom att lämna
oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det
ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har
lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som
erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare
skäligen borde ha insett detta. Lag (2005:125).

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får i fråga om verksamhet enligt 9 § 6-–10 meddela föreskrifter
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till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa.
Lag (2005:125).

Särskilda uppgifter för kommunen

14 § Kommunen skall verka för att insatser som skall tas upp i
planer som avses i 10 § samordnas.

15 § Till kommunens uppgifter hör att

1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka
deras behov av stöd och service är,

2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov
tillgodosedda,

3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,

4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till
arbete eller studier,

5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir
tillgängligt för personer som anges i 1 §,

6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av
1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels
när ett förmyndarskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna
upphöra, samt

7. samverka med organisationer som företräder människor med
omfattande funktionshinder.

15 a § Kommunen skall lämna ut vissa personuppgifter
beträffande enskilda som beviljas insatser enligt 9 § till
Socialstyrelsen för framställning av officiell statistik.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som skall
lämnas ut. Lag (2003:885).

Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas
ansvar

16 § En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som
är bosatta i kommunen.

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun,
skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till
insatser från kommunen enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan
om förhandsbesked skall bestämmelserna i denna lag gälla.
Kommunen skall utan dröjsmål planera och förbereda insatser som
förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han bosätter sig i
kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat
från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.

Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en
tillfällig vistelse i en kommun skall kommunen ge det stöd och den
hjälp som omedelbart behövs.

Såvitt avser landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna
paragraf om kommunen i stället landstinget.

17 § Ett landsting eller en kommun får med bibehållet ansvar sluta
avtal med någon annan om att tillhandahålla insatser enligt denna
lag.

Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får träffa
avtal om att ansvar för en eller flera uppgifter enligt denna lag
överlåts från landstinget till kommunen eller från kommunen till
landstinget. Om en sådan överlåtelse sker skall föreskrifterna i
denna lag om landsting eller kommun gälla för den till vilken
uppgiften överlåtits.
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Om ett landsting och en kommun har träffat en överenskommelse
enligt andra stycket, får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt
bidrag till mottagaren som motiveras av överenskommelsen. Har
en överlåtelse skett från ett landsting till samtliga kommuner som
ingår i landstinget, får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till
varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan
kommunerna.

17 a § Utan hinder av 16 § första stycket får en kommun om
särskilda skäl föreligger träffa avtal om kostnadsansvar för
insatser enligt 9 § för en enskild som genom insats enligt 9 §
8 eller 9 inte längre är eller inte kommer att vara bosatt i
kommunen. Sådant avtal får träffas med en annan kommun eller
med en enskild vårdgivare i en annan kommun.
Lag (2000:1032).

Avgifter m.m.

18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är
berättigade att få assistansersättning enligt lagen (1993:389)
om assistansersättning får avgift för personlig assistans tas
ut inom ramen för sådan ersättning. Lag (2004:826).

19 § Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension eller hel garantipension enligt
lagen (1998:702) om garantipension eller hel sjukersättning
eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring eller som har annan inkomst av motsvarande
storlek får skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och
kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen
bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens
självkostnader. Kommunen skall se till att den enskilde får
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.
Lag (2002:199).

20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem
än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i
skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för
omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära
underhållsbidrag som avser barnet.

21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller
ersättning för kostnader inte tas ut för insatser enligt denna
lag.

Dokumentation och gallring

21 a § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt
genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall
dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder
som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser
av betydelse.

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall
förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
Lag (2005:125).

21 b § Dokumentationen skall utformas med respekt för den
enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de
journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom
eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i
dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.
Lag (2005:125).

21 c § Om anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos
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den eller de nämnder som avses i 22 § tillhör sådan
sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, skall
uppgifterna gallras fem år efter det att sista anteckningen
gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge
uppgifterna om samma person inte har gallrats av nämnden enligt
andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år
efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har
upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det
att gallringsskyldigheten inträdde. Lag (2005:125).

21 d § Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med
att en insats lämnas enligt 9 § 8 får inte gallras med stöd av
bestämmelserna i 21 c §.

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt
bestämmelserna i 21 c § av hänsyn till forskningens behov i ett
representativt urval av kommuner och landsting och i övriga
kommuner och landsting beträffande ett representativt urval av
personer. Lag (2005:125).

Nämnder

22 § Ledningen av landstingets eller kommunens verksamhet
enligt denna lag skall utövas av en eller flera nämnder som
fullmäktige utser. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd
finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och
omsorgsområdet. Lag (2003:197).

Enskild verksamhet

23 § En enskild person får inte utan tillstånd av länsstyrelsen
yrkesmässigt bedriva sådan verksamhet som avses i 9 § 6-–10.
Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen i det län där
verksamheten skall bedrivas. Länsstyrelsen har rätt att
inspektera verksamheten.

Enskild verksamhet skall stå under tillsyn av den eller de
nämnder som avses i 22 § i den kommun där verksamheten bedrivs.
Om ansvaret för uppgiften överlåtits till landstinget enligt
17 § andra stycket skall verksamheten i stället stå under
tillsyn av landstingets motsvarande nämnd. Nämnden har rätt att
inspektera verksamheten. Lag (2005:125).

23 a § Bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ gäller i tillämpliga
delar i enskild verksamhet. Dokumentationen skall bevaras så
länge den kan antas ha betydelse för åtgärder i verksamheten.
Lag (2005:125).

23 b § En handling i en personakt i enskild verksamhet skall,
om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt
tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället
eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 29 §.

Frågor om utlämnande enligt första stycket prövas av den som
ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller
någon del av den inte bör lämnas ut skall han eller hon genast
med eget yttrande överlämna frågan till länsstyrelsen för
prövning. Lag (2005:125).

23 c § Länsstyrelsen får besluta att en personakt i enskild
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verksamhet skall tas om hand

1. om verksamheten upphör,

2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte
kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det
finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt skall återlämnas, om det är möjligt
och det inte finns skäl för omhändertagande enligt första
stycket. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av
länsstyrelsen efter ansökan av den som vid beslutet om
omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som tagits om hand skall förvaras avskilda hos
arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits.
Personakter skall bevaras i minst två år från det att de kom in
till arkivmyndigheten. En myndighet som har hand om en
personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten
begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna
uppgiften som den haft som ansvarat för akten före
omhändertagandet. Lag (2005:125).

24 § Om det råder något allvarligt missförhållande inom en enskild
verksamhet som avses i 23 §, skall länsstyrelsen förelägga den som
bedriver verksamheten att avhjälpa missförhållandet.

Om länsstyrelsens föreläggande inte följs, får länsstyrelsen återkalla
tillståndet.

Anmälan om missförhållanden

24 a § Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag skall
vaka över att de personer som får insatser enligt lagen får
gott stöd och god service och lever under trygga förhållanden.
Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt
missförhållande som rör en enskild som får insats enligt denna
lag skall genast anmäla detta till den eller de nämnder som
avses i 22 §. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål,
skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.
Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden
enligt denna lag eller lagen (1993:389) om assistansersättning.

Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt
bedriven enskild verksamhet. Anmälan skall göras till den som
är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan
dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till
tillsynsmyndigheten.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att
ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2005:125).

Tillsyn m.m.

25 § Socialstyrelsen har den centrala tillsynen över verksamhet
enligt denna lag. Styrelsen skall följa, stödja och utvärdera
verksamheten samt informera om den och stimulera till
vidareutveckling.

26 § Länsstyrelsen har inom länet tillsyn över verksamhet
enligt denna lag och får då inspektera verksamheten.
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Länsstyrelsen skall också inom länet

1. informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör
verksamheten,

2. ge kommunerna råd i deras verksamhet,

3. verka för att kommunerna och landstingen planerar för att
kunna tillgodose framtida stöd- och servicebehov, samt

4. främja samverkan i planering mellan kommunerna, landstingen
och andra samhällsorgan. Lag (2000:526).

26 a § Har upphävts genom lag (2002:439).

Överklagande m.m.

27 § Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av
länsstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om
beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,

2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,

3. återbetalning enligt 12 §,

4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra
stycket,

5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,

6. omhändertagande av personakt enligt 23 c §, eller

7. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 23 b §
gäller i tilllämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 §
sekretesslagen (1980:100).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.
Länsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut
skall gälla först sedan det vunnit laga kraft.
Lag (2005:125).

27 a § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för
att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt.
Begäran om sådan hjälp får dock göras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2005:125).

Straff

28 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 §
första stycket första meningen döms till böter.

Särskild avgift

28 a § En kommun eller ett landsting som underlåter att utan
oskäligt dröjsmål tillhandahålla en insats enligt 9 § som någon
är berättigad till enligt en domstols avgörande, skall åläggas
att betala en särskild avgift.
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Avgiften tillfaller staten. Lag (2002:439).

28 b § Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen
kronor och högst en miljon kronor.

När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur
länge dröjsmålet pågått och hur allvarligt det i övrigt kan
anses vara.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I
ringa fall skall inte någon avgift tas ut. Lag (2002:439).

28 c § Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av
länsstyrelsen av den länsrätt inom vars domkrets kommunen är
belägen. En ansökan som avser ett landsting prövas av den
länsrätt inom vars domkrets landstingets förvaltning förs.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2002:439).

28 d § Om en kommun eller ett landsting efter att ha ålagts att
betala särskild avgift fortfarande underlåter att
tillhandahålla insatsen får ny särskild avgift dömas ut.

Särskild avgift får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c §
delgetts kommunen eller landstinget inom två år från det att
domen om insatsen vunnit laga kraft. Lag (2002:439).

Tystnadsplikt

29 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven
enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får
inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga
förhållanden.

Övergångsbestämmelser

1993:387

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen
(1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade.

1995:100

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2000:1030

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. En person som före den 1 januari 2001 har beviljats insats
enligt 9 § 2 denna lag men som insatsen har upphört för på
grund av han eller hon har fyllt 65 år har rätt att efter en ny
ansökan återfå insatsen tidigast fr.o.m. den 1 januari 2001.
Insatsens omfattning skall grundas på det beslut som gällde
närmast före 65-årsdagen. En sådan ansökan skall ha kommit in
till kommunen senast den 31 december 2002.

2002:439
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1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med
verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens
ikraftträdande.

2004:826

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Avgift får även
efter ikraftträdandet tas ut med anledning av beslut som
fattats av en allmän försäkringskassa.

2005:125

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
Anmälningsskyldigheten enligt 24 a § gäller inte för
förhållanden som enbart avser tiden före ikraftträdandet.
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Inledande bestämmelser

1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta
hand om avlidna.

I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567).

Mål för hälso- och sjukvården

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en
vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det
största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde
till vården. Lag (1997:142).

Krav på hälso- och sjukvården

2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller
kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och
tillgodose patientens behov av trygghet i vården och
behandlingen,

2. vara lätt tillgänglig,

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och
integritet,

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och
sjukvårdspersonalen,

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i
vården.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas
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och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för
patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall,
om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk
bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (2006:493).

2 b § Patienten skall ges individuellt anpassad information om
sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård
och behandling som finns.

Om informationen inte kan lämnas till patienten skall den i
stället lämnas till en närstående till patienten. Informationen
får dock inte lämnas till patienten eller någon närstående om
det finns hinder för detta i 7 kap. 3 eller 6 § sekretesslagen
(1980:100) eller i 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 § första
stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område. Lag (1998:1660).

2 c § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den
som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges
upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Lag
(1998:1660).

2 d § När någon har avlidit, skall hälso- och sjukvårdens uppgifter
fullgöras med respekt för den avlidne. De efterlevande skall visas
hänsyn och omtanke. Lag (1998:1660).

2 e § Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård
skall kunna ges. Lag (1998:1660).

2 f § Hälso- och sjukvården skall på socialnämndens initiativ,
i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara
illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som
berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de
begränsningar som följer av 2 kap. 8-11 §§ lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och av
sekretesslagen (1980:100).

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att
ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2003:412).

Landstingens hälso- och sjukvård

Landstingets ansvar

3 § /Upphör att gälla U:2008-01-01/
Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är
kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och
stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt skall
landstinget verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad
som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som
inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av
17 §. Vad här sagts utgör inte hinder för annan att bedriva
hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och
sjukvård som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt
18 § första och tredje styckena.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de
uppgifter som landstinget ansvarar för enligt denna lag och
skall därvid ange de särskilda villkor som gäller för
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överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får
dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett
bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en
enskild individ.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun,
Försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för
landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att
uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser.
Landstinget skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet
som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
får landstinget delta i finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i
samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan
eller länsarbetsnämnden. Vid en sådan granskning har
Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för
att granska verksamheten. Lag (2007:241).

3 § /Träder i kraft I:2008-01-01/
Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är
kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och
stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt skall
landstinget verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad
som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som
inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av
17 §. Vad här sagts utgör inte hinder för annan att bedriva
hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och
sjukvård som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt
18 § första och tredje styckena.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de
uppgifter som landstinget ansvarar för enligt denna lag och
skall därvid ange de särskilda villkor som gäller för
överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får
dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett
bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en
enskild individ.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för
landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att
uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser.
Landstinget skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet
som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
får landstinget delta i finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i
samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan
eller Arbetsförmedlingen. Vid en sådan granskning har
Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för
att granska verksamheten. Lag (2007:403).

3 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall
landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som
han eller hon föredrar. Landstinget skall ge patienten den
valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella
sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen
framstår som befogat.

Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting
inom vilket han eller hon är bosatt, om detta kan erbjuda en
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behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet.

Landstinget skall ge en patient med livshotande eller särskilt
allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det
egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning i det fall
vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning
och det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda
risker för patienten eller har stor betydelse för dennes
framtida livskvalitet. Patienten skall erbjudas den behandling
den förnyade bedömningen kan föranleda. Lag (1998:1660).

3 b § Landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom
landstinget eller som är kvarskrivna enligt 16 §
folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas där,

1. habilitering och rehabilitering,

2. hjälpmedel för funktionshindrade, och

3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda,
vuxendöva och hörselskadade.

Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering,
rehabilitering och hjälpmedel som en kommun inom landstinget
har ansvar för enligt 18 b §. Landstingets ansvar innebär inte
någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller
andra kan ha enligt annan lag.

Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av
hjälpmedel skall planeras i samverkan med den enskilde. Av
planen skall planerade och beslutade insatser framgå.
Lag (2000:356).

3 c § Landstinget skall även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner
i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av
förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för
social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras
familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Vården skall i dessa
fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är
förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det
landsting inom vars område denne är registrerad som
arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa
personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och
moderskap enligt vad som följer av den nämnda förordningen, skall
familjemedlemmarna erbjudas vård av samma landsting. Om
familjemedlemmarna är bosatta i Sverige, gäller dock 3 §.
Lag (1998:1660).

3 d § Landstinget skall, i andra fall än som avses i 18 c §,
erbjuda dem som är bosatta inom landstinget och som på grund av
allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom är i
fortlöpande behov därav, förbrukningsartiklar som behövs vid
urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
Förbrukningsartiklar som avses här får förskrivas av läkare
samt av annan hälso- och sjukvårdspersonal som Socialstyrelsen
förklarat behörig. Lag (2006:493).

3 e § Landstinget får erbjuda den som får hälso- och sjukvård i
hemmet (hemsjukvård) läkemedel utan kostnad. Lag (2002:163).

4 § Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där
behöver omedelbar hälso- och sjukvård, skall landstinget erbjuda sådan
vård.

Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den
som är bosatt i ett annat landsting, om landstingen kommer överens om
det. Lag (1992:567).
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4 a § Ny beteckning 26 c § genom lag (2006:631).

5 § För hälso- och sjukvård som kräver intagning i
vårdinrättning skall det finnas sjukhus. Vård som ges under
intagning benämns sluten vård. Annan hälso- och sjukvård
benämns öppen vård. Primärvården skall som en del av den öppna
vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller
patientgrupper svara för befolkningens behov av sådan
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande
arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska
och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

Landstinget skall organisera primärvården så att alla som är
bosatta inom landstinget får tillgång till och kan välja en
fast läkarkontakt. En sådan läkare skall ha specialistkompetens
i allmänmedicin. Landstinget får inte begränsa den enskildes
val till ett visst geografiskt område inom landstinget.
Lag (2007:241).

6 § Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en
ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller läkare
transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med
transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet. Lag (1992:567).

7 § Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med
utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård.

Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds
av privata och andra vårdgivare.

Landstinget skall även planera sin hälso- och sjukvård så att
en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Lag (2002:452).

8 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall
landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata
vårdgivare. Lag (1995:835).

9 § Regeringen får föreskriva att landet skall delas in i regioner för
den hälso- och sjukvård som berör flera landsting.

Landstingen skall samverka i frågor som rör sådan hälso- och sjukvård.
Lag (1992:567).

Rikssjukvård

9 a § Med rikssjukvård avses hälso- och sjukvård som bedrivs av
ett landsting och som samordnas med landet som
upptagningsområde.

Socialstyrelsen beslutar vilken hälso- och sjukvård som skall
utgöra rikssjukvård.

Rikssjukvården skall samordnas till enheter där en hög
vårdkvalitet och en ekonomiskt effektiv verksamhet kan
säkerställas. Lag (2006:325).

9 b § För att få bedriva rikssjukvård krävs det tillstånd.
Tillståndet skall vara tidsbegränsat och förenat med villkor.
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Socialstyrelsen beslutar, efter ansökan från det landsting som
avser att bedriva rikssjukvård, om tillstånd och villkor.

Socialstyrelsens beslut i ärenden om rikssjukvård enligt denna
lag får inte överklagas. Lag (2006:325).

Nämnder

10 § Ledningen av hälso- och sjukvården skall utövas av en
eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är
föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Särskilda
bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om
gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2003:194).

11 § Har upphävts genom lag (1991:909).

12 § Har upphävts genom lag (1991:903).

Personal

13 § Har upphävts genom lag (1996:787).

14 § Har upphävts genom lag (1996:787).

15 § I landstingen skall finnas möjligheter till anställning
för läkares allmäntjänstgöring enligt 3 kap. lagen (1998:531)
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område i sådan
omfattning att alla läkare som avlagt läkarexamen och läkare
med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring ges
möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få
legitimation som läkare. Anställning för allmäntjänstgöring
skall ske för viss tid.

I landstingen skall det också finnas möjligheter till
anställning för läkares specialiseringstjänstgöring enligt
nämnda lag i en omfattning som motsvarar det planerade framtida
behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.
Regeringen får meddela föreskrifter om att läkare under sådan
tjänstgöring med anställning vid en enhet som har upplåtits för
högskoleutbildning för läkarexamen skall anställas för viss
tid. Lag (2006:176).

16 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om
behörighet till tjänster inom hälso- och sjukvården och om
tillsättning. Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att
meddela sådana föreskrifter.

I fråga om enheter inom hälso- och sjukvården som har upplåtits
för högskoleutbildning för läkarexamen finns särskilda
bestämmelser. Lag (2006:176).

Kommunernas hälso- och sjukvård

17 § Bestämmelserna i 18--25 §§ gäller kommuner som ingår i ett
landsting samt, i de fall det är särskilt föreskrivet, de kommuner som
inte ingår i ett landsting.  Lag (1992:567).

Kommunens ansvar

18 § Varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
dem som bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5
kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket
socialtjänstlagen (2001:453) eller som efter beslut av kommunen
bor i sådan särskild boendeform som avses i 7 kap. 1 § första
stycket 2 samma lag. Varje kommun skall även i samband med
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dagverksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 § socialtjänstlagen,
erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas där.

En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen
hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta
skyldigheten att erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket,
om landstinget och kommunen kommer överens om det.
Överenskommelsen får avse även ansvar för förbrukningsartiklar
som avses i 3 d §.

Kommunens ansvar enligt första och tredje styckena och
kommunens befogenhet enligt andra stycket omfattar, med
undantag för vad som anges i 26 d § tredje stycket, inte sådan
hälso- och sjukvård som meddelas av läkare.

En kommun får sluta avtal med någon annan om att utföra de
uppgifter som kommunen ansvarar för enligt denna lag och skall
därvid ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet.
En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med
stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en
förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ. Lag (2006:493).

18 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall
kommunen ge den som omfattas av sådan hälso- och sjukvård som
avses i 18 § första-tredje styckena möjlighet att välja det
alternativ som han eller hon föredrar. Kommunen skall erbjuda
den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella
sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen
framstår som befogat.

Den enskilde har inte rätt till behandling utanför den kommun
inom vilken han eller hon är bosatt, om denna kan erbjuda en
behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Lag (1998:1660).

18 b § Kommunen skall i samband med sådan hälso- och sjukvård
som avses i 18 § första-tredje styckena erbjuda även
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för
funktionshindrade.

Landstinget får även utan samband med överlåtelse av ansvar för
hälso- och sjukvård enligt 18 § träffa överenskommelse med en
kommun inom landstinget om att kommunen skall ha ansvar för
hjälpmedel för funktionshindrade.

Vad som sägs i 3 b § tredje stycket gäller även i fråga om
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för
funktionshindrade som ombesörjs av en kommun.
Lag (2000:355).

18 c § Kommunen skall i samband med hälso- och sjukvård enligt
18 § första stycket tillhandahålla förbrukningsartiklar på sätt
anges i 3 d §. Beträffande behörigheten att förskriva
förbrukningsartiklar som avses här gäller vad som föreskrivs i
3 d §. Lag (2000:356).

18 d § Landstinget får på framställning av en kommun inom
landstinget erbjuda samtliga som bor i en viss särskild
boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket
socialtjänstlagen (2001:453) eller i en del av en sådan
boendeform läkemedel ur läkemedelsförråd vid det särskilda
boendet.
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Sådana förråd kan antingen vara förråd som innehåller flertalet
av de läkemedel som de boende behöver (fullständigt förråd)
eller förråd enbart för vissa basläkemedel (akutförråd).

Landstinget får även på framställning av en kommun inom
landstinget erbjuda den som genom kommunens försorg får
hemsjukvård läkemedel ur sådana förråd som avses i första
stycket.

Läkemedel ur förråden skall vara kostnadsfria för de boende som
avses i första stycket och för de enskilda som får hemsjukvård
enligt tredje stycket.

Landstinget svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras
till de förråd som avses i första stycket. Lag (2002:163).

19 § Om en överlåtelse har skett enligt 18 § tredje stycket får
landstinget lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras
av överlåtelsen. Lag (1992:567).

20 § Kommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt
i befolkningens behov av sådan vård.

Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av
privata och andra vårdgivare. Lag (1995:835).

21 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall
kommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och privata
vårdgivare. Lag (1995:835).

Nämnder

22 § Ledningen av kommunens hälso- och sjukvård utövas av den
eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 §
socialtjänstlagen (2001:453) bestämmer. Särskilda bestämmelser
om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd
inom vård- och omsorgsområdet.

I en kommun som inte ingår i ett landsting utövas ledningen av
den hälso- och sjukvård som avses i 18 § första eller andra
stycket i enlighet med 10 §. Lag (2003:194).

Personal

23 § Har upphävts genom lag (1996:787).

24 § Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer skall det finnas
en sjuksköterska som svarar för

1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan
hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,

2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med
säkerheten för patienterna,

3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och
sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller
sjukdom.

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en
sjukgymnast eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första
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stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även en kommun, som
inte ingår i ett landsting, om det i en sådan hälso- och
sjukvårdsverksamhet som sägs i 18 § första eller andra stycket inte
finns någon läkare. Lag (1992:567).

25 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till
tjänster inom kommunernas hälso- och sjukvård och om tillsättning.
Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana
föreskrifter. Lag (1992:567).

Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas
hälso- och sjukvård

Vårdavgifter

26 § Av patienter får vårdavgifter tas ut enligt grunder som
landstinget eller kommunen bestämmer, i den mån inte annat är
särskilt föreskrivet. Patienter som är bosatta inom landstinget
respektive kommunen, liksom patienter som avses i 3 c §, skall
därvid behandlas lika. Landstinget får dock för sluten vård
fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta
om vilka regler om nedsättning av avgiften som skall gälla.
Högsta avgiftsbelopp för sluten vård är 80 kronor för varje
vårddag.

Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för sådan
långtidssjukvård som den har betalningsansvar för enligt 2 §
lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård.

Avgifter för vård enligt 18 §, för förbrukningsartiklar enligt
18 c § eller för sådan långtidssjukvård som en kommun har
betalningsansvar för enligt 2 § lagen om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård får, tillsammans
med avgifter för hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 §
socialtjänstlagen (2001:453), per månad uppgå till högst en
tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Avgifterna får dock
inte uppgå till så stort belopp att den enskilde inte
förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina
personliga behov och andra normala levnadskostnader
(förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs skall kommunen
dessutom försäkra sig om att vårdtagarens make eller sambo inte
drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Avgiftsunderlaget och förbehållsbeloppet skall beräknas med
tillämpning av 8 kap. 3-8 §§ socialtjänstlagen. Lag (2003:194).

26 a § Den som har erlagt vårdavgifter som avser öppen hälso-
och sjukvård enligt denna lag i andra fall än som avses i 18 §
första stycket, avgifter för förbrukningsartiklar som avses i
3 d § eller avgifter för sådan tandvård som avses i 8 a §
tandvårdslagen (1985:125) med sammanlagt högst 900 kronor,
eller det lägre belopp som bestämts av landstinget, är befriad
från att därefter erlägga ytterligare avgifter för sådan vård
eller sådana förbrukningsartiklar under den tid som återstår av
ett år, räknat från det första tillfälle då avgift erlagts.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18
år i sin vård, får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när
kostnaderna för avgifter enligt första stycket sammanlagt
uppgår till där avsett belopp.

Kostnadsbefrielse gäller under den tid som avses i första
stycket även för barn som under denna tid fyller 18 år.

Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas
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även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som
är eller har varit gift eller har eller har haft barn med
föräldern. Lag (2000:356).

Forskning

26 b § Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering,
planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och
sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete.
Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som
behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och
högskolor. Lag (1996:1289).

Hälso- och sjukvård vid extraordinära händelser i fredstid

26 c § Kommuner och landsting får på begäran ställa hälso- och
sjukvårdsresurser till förfogande för att bistå en annan kommun
eller ett annat landsting som drabbats av en sådan extraordinär
händelse i fredstid som avses i lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Vid sådant bistånd skall personer
som tas emot från en annan kommun eller ett annat landsting
omfattas av kommunens och landstingets skyldigheter enligt
denna lag.

Om bistånd har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till
skälig ersättning av den kommun eller det landsting som
drabbats av den extraordinära händelsen. Lag (2006:631).

Samverkan

26 d § Landstinget skall till kommunerna inom landstinget
avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall
kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i
verksamheter som avses i 18 § första stycket. Detsamma gäller i
ordinärt boende om en kommun ansvarar för vården enligt 18 §
andra stycket.

Landstinget skall med kommunerna inom landstinget sluta avtal
om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan.

Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet
att tillhandahålla läkare har kommunen rätt att på egen hand
anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från
landstinget. Lag (2006:493).

26 e § Landstinget och kommunen skall samverka så att en
enskild som kommunen enligt 18 § första eller andra stycket har
ansvar för, också får övrig vård och behandling, hjälpmedel
samt förbrukningsartiklar enligt 3 d § som hans eller hennes
tillstånd fordrar. Lag (2006:493).

Gemensamma bestämmelser för all hälso- och sjukvård

Patientansvarig läkare

27 § Om det behövs med hänsyn till patientsäkerheten, skall för
patienten utses en patientansvarig legitimerad läkare.
Lag (1996:787).

Ledningen av hälso- och sjukvård

28 § Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att
den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt
främjar kostnadseffektivitet. Lag (1996:787).

29 § Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som
svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen
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får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av
enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig
kompetens och erfarenhet för detta.

Ansvaret för ledningsuppgifter rörande den psykiatriska
tvångsvården utövas av en läkare med specialistkompetens
(chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare med
sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt utsedd
chefsöverläkare.

Ansvaret för ledningsuppgifter rörande isolering enligt 5 kap.
1 § och tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen
(2004:168) utövas av en läkare med specialistkompetens
(chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare med
sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt utsedd
chefsöverläkare eller av en befattningshavare som förordnats
enligt 5 kap. 24 § smittskyddslagen. Lag (2004:176).

30 § Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom
verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att
fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Lag (1996:787).

Kvalitetssäkring

31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Lag (1996:787).

Underrättelseskyldighet

31 a § Om en nämnd som utövar ledningen av hälso- och
sjukvården enligt 10 eller 22 § i sin verksamhet iakttagit
något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål
eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel,
skall nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Statens
folkhälsoinstitut. Lag (2001:307).

32 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om hälso- och
sjukvård som behövs till skydd för enskilda eller hälso- och
sjukvårdens bedrivande i övrigt.

Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter
till skydd för enskilda. Lag (1996:787).

32 a § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer,
får meddela särskilda föreskrifter om hälso- och sjukvården i
fredstid om det ur ett nationellt perspektiv finns behov av
katastrofmedicinska insatser. Lag (2002:452).

Hälso- och sjukvården i krig m.m.

33 § Regeringen bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om hälso-
och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Lag
(1996:787).

Övergångsbestämmelser

1990:601

Denna lag träder i kraft i fråga om 4 och 15 §§ den 1 juli 1990 och i
övrigt den 1 juli 1991.

1990:1465
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. En kommun och en
landstingskommun kan komma överens om att under år 1991 föra över till
kommunen ansvaret för sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 §. I
sådant fall tillämpas de nya bestämmelserna på verksamheten från och med
den dag då ansvaret överförs. Om en överenskommelse som här avses har
träffats, får landstingskommunen under år 1991 lämna sådant ekonomiskt
bidrag till kommunen som motiveras av överenskommelsen.

1991:1971

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Äldre föreskrifter gäller alltjämt för läkare som har påbörjat sin
specialistutbildning före ikraftträdandet.

1993:587

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

2. Landstingets skyldighet enligt 5 § andra stycket inträder dock
inte fullt ut förrän vid utgången av år 1995.

1995:835

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. En läkare som medgivits undantag från kravet på
specialistkompetens i 2 § andra stycket lagen (1993:588) om husläkare
i dess lydelse före den 1 januari 1996 skall anses uppfylla kravet på
specialistkompetens i 5 § denna lag. Om medgivandet gäller för viss
tid gäller dock detta endast under samma tid.

1996:1151

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Kostnader som uppkommer under år 1997 för förbrukningsartiklar i
anledning av bestämmelserna i 3 c §, förutom de kostnader som
uppkommer inom sluten vård, och 18 b § ersätts av den allmänna
försäkringen.

3. Att kostnadsbefrielse enligt 7 § lagen (1981:49) om begränsning
av läkemedelskostnader, m.m. skall bestå efter utgången av år 1996
föreskrivs i punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1150)
om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

1998:555

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. För tandvårdsbehandling som påbörjats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1998:1654

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. En kommun som före ikraftträdandet av denna lag inte har
ingått i ett landsting får svara för driften av primärvården
inom kommunen enligt 5 § om kommunen och landstinget har
träffat avtal om det.
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2001:848

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

2. I fråga om beslut enligt 26 § tredje stycket som meddelats
före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya
bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter
ikraftträdandet.

3. Ett överklagande av ett beslut enligt 26 § tredje stycket
som fattats före den 1 juli 2002 skall prövas enligt
paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid före den 1
juli 2002. För den del av beslutet som avser tid efter
ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya
bestämmelserna.

2004:812

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i
3 § femte stycket gäller även verksamhet som har bedrivits före
ikraftträdandet.

2005:372

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Lagen tillämpas inte
på avtal som har träffats dessförinnan.

2005:534

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 1 gäller inte avtal om
drift av hälso- och sjukvård som har träffats före lagens
ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Avtal om
förlängning får inte träffas efter utgången av år 2011.

3. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 2 gäller inte avtal om
drift av hälso- och sjukvård som träffats före lagens
ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Ett avtal som
förlängs får inte stå i strid med villkoret i 3 § fjärde
stycket 2.
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1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av
den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
Lag (1993:419).

2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark
och vatten.

3 § Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för
beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur
den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen
är inte bindande för myndigheter och enskilda.

Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom
kommunen sker genom detaljplaner. En detaljplan får omfatta
endast en begränsad del av kommunen.

För begränsade områden av kommunen som inte omfattas av
detaljplan får områdesbestämmelser antas, om det behövs för att
syftet med översiktsplanen skall uppnås eller för att
säkerställa att riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
tillgodoses.

Fastighetsplaner får antas för att underlätta genomförandet av
detaljplaner.

För samordning av flera kommuners planläggning får regionplaner
antas. Lag (1998:839).

4 § Till byggande och rivning av byggnader samt till schaktning,
fyllning, trädfällning och skogsplantering fordras tillstånd i form
av bygglov, rivningslov respektive marklov i den omfattning som
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följer av denna lag. Vidare skall den nämnd som avses i 7 §
underrättas om olika slags arbeten genom bygganmälan eller
rivningsanmälan i den omfattning som följer av denna lag.

Beträffande åtgärder som kräver bygglov får ges förhandsbesked
huruvida byggande kan tillåtas på den avsedda platsen.
Lag (1995:1197).

5 § Vid prövning av frågor enligt denna lag skall både allmänna och
enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet.

6 § För att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från
allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid
planläggning eller i ärenden om bygglov eller förhandsbesked.

7 § I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder som skall
fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha
det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten.

Vad som i denna lag sägs om byggnadsnämnd skall tillämpas på den eller
de nämnder som utses enligt första stycket. Lag (1991:1704).

8 § Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet
och skall samverka med kommunerna i deras planläggning.

Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i
riket. Lag (1990:1365).

9 § Särskilda bestämmelser om tekniska egenskapskrav på
byggnader och andra anläggningar samt om byggprodukter finns i
lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Lag (1994:852).

2 kap. Allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och vid lokalisering av bebyggelse, m.m.

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.

Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked
skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.
Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken skall miljökvalitetsnormer
iakttas vid planering och planläggning. Lag (1998:839).

2 § Planläggning skall, med beaktande av natur- och
kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden,
kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social
synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en
långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi
och råvaror skall främjas. Hänsyn skall tas till förhållandena
i angränsande kommuner. Planläggning får inte medverka till att
en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds.

Vad som anges i första stycket skall beaktas även i andra
ärenden enligt denna lag. Lag (1998:839).

3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till
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1. de boendes och övrigas hälsa,

2. jord-, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt
annan samhällsservice,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar.

Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av
energi skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (1989:515).

4 § Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön
utformas med hänsyn till behovet av

1. skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor
och andra olyckshändelser,

2. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa
verkningarna av stridshandlingar,

3. hushållning med energi och vatten samt goda klimatiska och
hygieniska förhållanden,

4. trafikförsörjning och god trafikmiljö,

5. parker och andra grönområden,

6. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att använda området,

7. förändringar och kompletteringar.

Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen
bebyggelse skall det finnas lämpliga platser för lek, motion och
annan utevistelse samt möjligheter att anordna en rimlig
samhällsservice och kommersiell service. Lag (1995:1197).

3 kap. Krav på byggnader m.m.

Byggnader

1 § Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till
natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en
yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för
byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.
Lag (1998:805).

2 § Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda
användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt
medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Inverkan på
grundvattnet som kan vara skadlig för omgivningen skall begränsas. I
fråga om byggnader som skall placeras under markytan skall dessutom i
skälig omfattning beaktas att användningen av marken över byggnaderna
inte försvåras.

3 § Byggnader skall uppfylla de krav som anges i 2 och 2 a §§
lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,
m.m. i den utsträckning som följer av föreskrifter utfärdade
med stöd av 21 § den lagen. Lag (1999:367).

4 § har upphävts genom lag (1994:852).

5 § har upphävts genom lag (1994:852).

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1987:10 (3 av 56)2007-11-05 19:05:15



SFST

6 § har upphävts genom lag (1994:852).

7 § har upphävts genom lag (1994:852).

8 § har upphävts genom lag (1994:852).

9 § har upphävts genom lag (1994:852).

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden tas till vara. Lag (1998:805).

11 § I fråga om byggnadsåtgärder som får vidtas utan bygganmälan
skall 1, 2 och 10 §§ tillämpas i den utsträckning som kan krävas
med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. Lag (1994:852).

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i
ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall
anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens
karaktär.

Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart
bevaras. Lag (1994:852).

Andra anläggningar än byggnader

14 § I fråga om anläggningar som anges i 8 kap. 2 § första stycket
skall föreskrifterna i 1-3 och 10-13 §§ om byggnader tillämpas.

I fråga om sådana skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav
på bygglov skall föreskrifterna i 1 och 2 §§ om byggnader tillämpas.
Lag (1995:1197).

Tomter, allmänna platser m.m.

15 § Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och
till natur- och kulturvärdena på platsen. Dessutom skall tillses att

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,

2. betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer,

3. risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för
trafiken inte uppkommer,

4. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten
samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser
kravet på framkomlighet för utryckningsfordon till och från bebyggelsen
på tomten,

5. tomten, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga,

6. lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i
skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna.
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Om tomter tas i anspråk för bebyggelse som innehåller en eller flera
bostäder eller lokaler för barnstuga, skola eller annan jämförlig
verksamhet, skall det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för
lek och utevistelse på tomten eller på utrymmen i närheten av denna.

Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering
och friyta, skall i första hand friyta anordnas.

16 § På bebyggda tomter får bestämmelserna i 15 § första stycket 6
samt andra och tredje styckena tillämpas i skälig utsträckning.

Vid sådan ändring av en byggnad för vilken bygganmälan krävs
skall tomten anordnas så att den uppfyller kraven i 15 § i den
utsträckning som efter omständigheterna kan krävas med hänsyn
till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.
Lag (1994:852).

17 § Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse
eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så
att risken för olycksfall begränsas. Byggnadsnämnden kan besluta att
plantering skall utföras och att befintlig växtlighet skall bevaras.

Tomter, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, får inte förvanskas i de
avseenden de omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser.

Anordningar som har tillkommit för att uppfylla kraven i 15 § skall
hållas i stånd i skälig utsträckning.

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så
att risken för olycksfall begränsas. Lag (1995:1197).

18 § I fråga om allmänna platser och områden för andra
anläggningar än byggnader skall vad som föreskrivs om tomter i
17 § andra stycket alltid tilllämpas samt vad som föreskrivs i
15 och 16 §§ och i 17 § första, tredje och fjärde styckena
tillämpas i skälig utsträckning.

Sådana platser och områden skall dock alltid uppfylla kravet i
15 § första stycket 5 på användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga i den utsträckning som
följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.
Lag (2001:146).

4 kap. Översiktsplan

1 § I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen
enligt 2 kap. och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas
vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Vid
redovisningen skall riksintressen enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken anges särskilt.

Av planen skall framgå

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och
bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade
riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer.
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Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas
utan svårighet. Lag (1998:839).

2 § Till översiktsplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som
avses i 8 § och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 9 §.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, skall det
anmärkas i planen. Lag (1995:1197).

2 a § Vid upprättandet av översiktsplanen skall också
bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas,
om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i
6 kap. 11 § miljöbalken. Lag (2004:603).

3 § När förslag till översiktsplan eller till ändring av planen
upprättas, skall kommunen samråda med länsstyrelsen samt
regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget. De myndigheter
samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt
intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd.
Lag (1995:1197).

4 § Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att
ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet bör motiven till
förslaget, planeringsunderlag av betydelse samt förslagets innebörd
och konsekvenser redovisas.

Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter
som har framförts skall redovisas i en samrådsredogörelse.
Lag (1995:1197).

5 § Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt ta till vara
och samordna statens intressen och därvid

1. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd
i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. och sådana
miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden,

2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
tillgodoses och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken
iakttas, och

3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på
ett lämpligt sätt. Lag (1998:839).

6 § Innan översiktsplanen eller en ändring av den antas, skall kommunen
ställa ut planförslaget under minst två månader. Den som vill lämna
synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen under
utställningstiden.

7 § Kungörelse om utställningen av planförslaget skall minst en vecka
före utställningstidens början anslås på kommunens anslagstavla och
införas i ortstidning. Av kungörelsen skall framgå var utställningen
äger rum samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter
på förslaget skall lämnas. Avser förslaget en viss del av kommunen,
skall det framgå av kungörelsen.

För kungörandet skall gälla vad som är föreskrivet i lagen (1977:654)
om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Ett exemplar av förslaget med planbeskrivning och samrådsredogörelse
skall, innan förslaget ställs ut, sändas till länsstyrelsen samt till
regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget.
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8 § Under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av

1. planbeskrivning som avses i andra stycket,

2. samrådsredogörelsen,

3. gällande översiktsplan,

4. sådant planeringsunderlag som kommunen anser vara av betydelse
för en bedömning av förslaget.

I planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningarna,
skälen till planens utformning och de åtgärder som kommunen avser att
vidta för att fullfölja planen. Vidare skall redogöras för planens
konsekvenser.

Avser förslaget ändring av översiktsplanen för en viss del av
kommunen, skall ändringens verkningar för andra delar av kommunen
redovisas. Lag (1995:1197).

9 § Länsstyrelsen skall under utställningstiden avge ett
granskningsyttrande över planförslaget.

Av yttrandet skall framgå om

1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4
kap. miljöbalken,

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt
5 kap. miljöbalken överträds,

3. sådana frågor rörande användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas
på ett lämpligt sätt, och

4. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och
övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.
Lag (1998:839).

10 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett
utlåtande som skall fogas till handlingarna i ärendet.

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning
ske.

11 § Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäktige.

12 § Beslut att anta eller ändra översiktsplanen gäller först sedan
beslutet vunnit laga kraft.

13 § När kommunens beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit
laga kraft, skall planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen,
granskningsyttrandet, utlåtandet enligt 10 § och ett protokollsutdrag med
beslutet utan dröjsmål sändas till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan
och kommuner som berörs. Lag (1990:1365).

14 § Kommunfullmäktige skall minst en gång under mandattiden ta
ställning till översiktsplanens aktualitet.

Före ett beslut som avses i första stycket skall länsstyrelsen i en
sammanfattande redogörelse redovisa synpunkter i fråga om sådana
statliga intressen som kan vara av betydelse för kommunens beslut
samt ange hur synpunkterna enligt länsstyrelsens mening förhåller sig
till översiktsplanen. Lag (1995:1197).
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5 kap. Detaljplan och områdesbestämmelser

Detaljplan

1 § Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av
bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan för

1. ny sammanhållen bebyggelse,

2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen
eller som skall förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på
mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband
med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,

3. bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske
i ett sammanhang.

Första stycket skall tillämpas också i fråga om andra anläggningar än
byggnader, om anläggningarna kräver bygglov enligt 8 kap. 2 §.

Detaljplan behöver inte upprättas i den mån tillräcklig reglering har
skett genom områdesbestämmelser.

2 § Vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas
till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och
fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande.

I de delar som planen medför att mark eller annat utrymme eller
särskild rätt till mark eller annat utrymme kan komma att tas i
anspråk enligt 6 kap. 17-19 §§ skall planen dessutom utformas
så att de fördelar som kan vinnas med den överväger de
olägenheter som planen orsakar enskilda.

Detaljplanen får inte omfatta ett större område än som är
befogat med hänsyn till syftet med planen och den tid för att
genomföra den som skall bestämmas enligt 5 §. Lag (2005:942).

3 § I detaljplanen skall redovisas och till gränserna anges

1. allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker,

2. kvartersmark för bland annat bebyggelse, idrotts- och fritidsanläggningar,
begravningsplatser, anläggningar för trafik, vatten, avlopp och energi samt
skydds- och säkerhetsområden,

3. vattenområden för bland annat båthamnar och friluftsbad.

I fråga om allmänna platser för vilka kommunen är huvudman skall
användningen och utformningen anges. För kvartersmark och vattenområden
skall användningen anges.

4 § Om kommunen inte skall vara huvudman för de allmänna platserna
inom planområdet, skall det anges i detaljplanen.

5 § I detaljplanen skall anges en genomförandetid. Tiden skall bestämmas
så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen och vara minst
fem och högst femton år. Tiden räknas från den dag då beslutet att anta
planen vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan då någon del av
planen får genomföras på grund av förordnande enligt 13 kap. 8 § andra
stycket. I planen kan anges att tiden skall räknas från senare tidpunkt
än den då beslutet att anta planen vinner laga kraft. För skilda områden
av planen kan olika genomförandetider bestämmas.

Saknar planen bestämmelser om genomförandetid, är tiden femton år från
dag som anges i första stycket.
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Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i 14 §.

Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla tills den
ändras eller upphävs.

6 § Medger detaljplanen tillfällig användning av mark eller byggnader
enligt 7 § första stycket 9, skall i planen bestämmas den tid under vilken
användningen får pågå. Tiden får bestämmas till högst tio år och skall
räknas från den dag som anges i 5 § första stycket. Saknar planen
bestämmelser om tiden, är denna fem år. Om förlängning av tiden finns
bestämmelser i 15 §.

7 § Utöver vad som enligt 3 § skall redovisas i detaljplanen
får i planen meddelas bestämmelser om

1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § första
stycket, 6 § första stycket 2 och 3, andra stycket samt tredje
stycket 2, 8 § första och tredje styckena samt 9 § första och
andra styckena,

2. den största omfattning i vilken byggande över och under
markytan får ske och, om det finns särskilda skäl med hänsyn
till bostadsförsörjningen eller miljön, även den minsta
omfattning i vilken byggandet skall ske,

3. byggnaders användning, varvid för bostadsbyggnader kan
bestämmas andelen lägenheter av olika slag och storlek,

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra
anläggningar och tomter, varvid får meddelas
varsamhetsbestämmelser för att precisera kraven i 3 kap. 10 §,
skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 kap. 12 § och
för tomter som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
rivningsförbud för byggnader som avses i 3 kap. 12 § samt
sådana bestämmelser i fråga om andra ändringar av byggnader än
tillbyggnader som får utfärdas med stöd av föreskrifter enligt
21 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk, m.m.,

5. vegetation samt markytans utformning och höjdläge,

6. användning och utformning av allmänna platser för vilka
kommunen inte skall vara huvudman, varvid får meddelas
skyddsbestämmelser för sådana platser som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt,

7. stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna
platser,

8. placering och utformning av parkeringsplatser, förbud att
använda viss mark eller byggnader för parkering samt skyldighet
att anordna utrymme för parkering, lastning och lossning enligt
3 kap. 15 § första stycket 6,

9. tillfällig användning av mark eller byggnader, som inte
genast behöver tas i anspråk för det ändamål som anges i
planen,

10. markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar
samt trafik- och väganordningar,

11. skyddsanordningar för att motverka störningar från
omgivningen och, om det finns särskilda skäl, högsta tillåtna
värden för störningar genom luftförorening, buller, skakning,
ljus eller annat liknande som omfattas av 9 kap. miljöbalken,

12. principerna för fastighetsindelningen och för inrättande av
gemensamhetsanläggningar,

13. skydd för sådana allmänna platser för vilka kommunen är
huvudman och som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

I detaljplanen får även meddelas bestämmelser om
exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 §. Om en detaljplan
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antas efter det att ett exploateringsbeslut enligt lagen
(1987:11) om exploateringssamverkan har vunnit laga kraft,
skall det anges i planen om den skall genomföras enligt nämnda
lag. Skall mark tas i anspråk från någon fastighet vars ägare
inte deltar i samverkan, skall planen innehålla uppgift därom.

Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med
hänsyn till syftet med den. Bestämmelser som närmare reglerar
möjligheterna att bedriva handel får meddelas endast om det
finns skäl av betydande vikt. Lag (1998:839).

8 § I detaljplanen får bestämmas att bygglov inte skall lämnas till
åtgärder som innebär väsentlig ändring av markens användning förrän

1. viss trafik-, vatten-, avlopps- eller energianläggning för vilken
kommunen inte skall vara huvudman har kommit till stånd,

2. viss byggnad eller anläggning på tomten har rivits, byggts om eller
fått en i planen angiven ändrad användning eller utfarten eller annan
utgång från fastigheten har ändrats eller

3. beslut om antagande av en i detaljplanen förutsatt fastighetsplan
har vunnit laga kraft eller fastighetsplanen får genomföras efter
förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket.

9 § Detaljplanen består av en plankarta och en särskild handling med
bestämmelser. Planen får dock bestå av endast endera av dessa handlingar
eller av en handling som innehåller både plankarta och bestämmelser, om
planens innehåll ändå framgår tydligt.

Av en plankarta skall framgå hur planområdet delas upp på mark för skilda
ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.

Planhandlingarna skall utformas så att det tydligt framgår hur planen
reglerar miljön. Lag (1989:1049).

10 § Till detaljplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som anges
i 26 § och en sådan genomförandebeskrivning som anges i 6 kap. 1 §. Om
detaljplanen består av endast en handling, får dock planbeskrivningen
redovisas i den handlingen. Lag (1989:1049).

11 § Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är
nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka
inte kunnat förutses vid planläggningen.

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan
att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas.

Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i
14 §. Om förlängning av tid för tillfällig markanvändning finns
bestämmelser i 15 §.

12 § Bestämmelserna i 1--4 och 6--10 §§ skall tillämpas även när en
detaljplan ändras eller upphävs.

När en detaljplan ändras skall vad som gäller om genomförandetid för
planen gälla även för de frågor som planändringen avser. Om det vid
planändringen inte gäller någon genomförandetid för planen, skall dock
särskild genomförandetid bestämmas enligt 5 § för de frågor som
planändringen avser. Lag (1991:604).

13 § Om detaljplanen ändras eller helt eller delvis upphävs för ett
område som omfattas av en fastighetsplan, skall det framgå av
detaljplanen i vilka delar fastighetsplanen enligt 6 kap. 11 § upphör
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att gälla.

Att detaljplanen i vissa fall ändras till följd av att en
fastighetsplan antas framgår av 6 kap. 5 §.

14 § Innan genomförandetiden gått ut kan den förlängas med högst fem
år i sänder. Efter det att genomförandetiden gått ut, kan den förnyas
med högst fem år i sänder. Förlängning och förnyelse kan avse visst
område av detaljplanen.

Har under genomförandetiden åtgärder vidtagits för planens genomförande
såvitt gäller viss fastighet men har åtgärderna inte kunnat fullföljas på
grund av omständigheter över vilka kommunen råder, skall genomförandetiden
förlängas i skälig utsträckning för den fastigheten. Ansökan om förlängning
skall göras före genomförandetidens utgång.

15 § Den tid under vilken tillfällig markanvändning får pågå kan förlängas
med högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga
tjugo år.

Områdesbestämmelser

16 § För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan
kan områdesbestämmelser antas för att säkerställa att syftet
med översiktsplanen uppnås eller att ett riksintresse enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken tillgodoses. Med områdesbestämmelser
får regleras

1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § andra
stycket, 6 § första stycket 1 och 3 samt andra och tredje
styckena, 7 §, 8 § andra och tredje styckena samt 9 § tredje
stycket,

2. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för
bebyggelse eller för fritidsanläggningar, kommunikationsleder
och andra jämförliga ändamål,

3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus
och storleken på tomter till sådana hus,

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra
anläggningar och tomter, varvid får meddelas varsamhets-
bestämmelser för att precisera kraven i 3 kap. 10 §,
skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 kap. 12 § och
för tomter som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
rivningsförbud för byggnader som avses i 3 kap. 12 § samt
sådana bestämmelser i fråga om andra ändringar av byggnader än
tillbyggnader som får utfärdas med stöd av föreskrifter enligt
21 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk, m.m.,

5. användning och utformning av allmänna platser, varvid får
meddelas skyddsbestämmelser för sådana platser som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt,

6. vegetation samt markytans utformning och höjdläge inom
sådana områden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket,

7. skyddsanordningar för att motverka störningar från
omgivningen,

8. exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 §. Lag (1998:839).

17 § Områdesbestämmelserna och skälen till dem skall redovisas i en
särskild handling. Handlingen skall utformas så att det tydligt framgår
hur bestämmelserna reglerar miljön.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller även när områdesbestämmelserna
ändras eller upphävs.
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Förfarandet m.m.

18 § Detaljplanen skall grundas på ett program som anger
utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt.

När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap. 11-18
och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en
sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Oavsett vad som följer av andra stycket skall en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet
får tas i anspråk för

1. industriändamål,

2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för
sammanhållen bebyggelse,

3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande
anläggningar,

4. hamn för fritidsbåtar,

5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar,
utanför sammanhållen bebyggelse,

6. permanent campingplats,

7. nöjespark, eller

8. djurpark.

Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas enligt tredje
stycket skall bestämmelserna i 6 kap. 6 § och 7 § första och
andra styckena miljöbalken om samråd respektive
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll tillämpas. När planen
har antagits skall information om detta lämnas till den
myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen
miljöbalken. Lag (2005:578).

18 a § Regeringen får meddela föreskrifter om när en plan på
grund av en sådan användning som avses i 18 § tredje stycket
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2005:149).

19 § När förslag till detaljplan upprättas skall det, om det inte är
uppenbart onödigt, finnas en eller flera för ändamålet avsedda kartor
(grundkarta) och en fastighetsförteckning. I fastighetsförteckningen
skall i den mån de berörs av planen redovisas

1. fastigheter, mark som är samfälld för flera fastigheter och andra
områden samt ägare till och innehavare av annan särskild rätt än
bostadsrätt och hyresrätt i nämnda egendom,

2. gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149) samt
ägarna till de fastigheter som deltar i anläggningen.

Om en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter förvaltar samfällighet, särskild rätt eller gemensamhets-
anläggning skall i stället för ägare eller innehavare anges föreningen.

20 § När program utarbetas och när förslag till detaljplan
upprättas, skall kommunen samråda med länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten och kommuner som berörs av programmet
eller förslaget. Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och
boende som berörs av programmet eller förslaget samt de myndigheter,
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt
intresse av programmet eller förslaget skall beredas tillfälle till
samråd. Lag (1995:1415).
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21 § Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge
möjlighet till insyn och påverkan. Under samråden bör kommunen
redovisa planeringsunderlag av betydelse samt de viktigaste följderna
av förslaget. När det finns program eller miljökonsekvensbeskrivning,
skall även dessa redovisas. Vid samråd om ett förslag till detaljplan
skall motiven till förslaget redovisas.

De synpunkter som har framförts vid samråden samt kommentarer och
förslag med anledning av synpunkterna skall redovisas i en gemensam
samrådsredogörelse. Lag (1995:1197).

22 § Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt ta till vara
och samordna statens intressen och därvid

1. ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap.,

2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
tillgodoses och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken
iakttas, och

3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på
ett lämpligt sätt. Lag (1998:839).

23 § Innan detaljplanen antas, skall kommunen ställa ut planförslaget under
minst tre veckor. Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra
detta skriftligen under utställningstiden.

24 § Kungörelse om utställningen av planförslaget skall minst
en vecka före utställningstidens början anslås på kommunens
anslagstavla och införas i ortstidning. Kungörandet får dock
ske senast den dag då utställningstiden börjar, om denna
bestämts till minst fyra veckor. Av kungörelsen skall framgå

1. var planområdet ligger,

2. om förslaget avviker från översiktsplanen,

3. i vilken utsträckning mark eller annat utrymme eller
särskild rätt till mark eller annat utrymme till följd av
planens antagande kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap.
17-19 §§,

4. var utställningen äger rum,

5. inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter på
förslaget skall lämnas,

6. att den som inte senast under utställningstiden framfört
synpunkter på förslaget enligt 13 kap. 5 § kan förlora rätten
att överklaga beslut att anta planen.

För kungörandet skall gälla vad som är föreskrivet i lagen
(1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Ett exemplar av förslaget med en planbeskrivning enligt 26 §,
en genomförandebeskrivning enligt 6 kap. 1 § och
samrådsredogörelsen skall, innan förslaget ställs ut, sändas
till länsstyrelsen och kommuner som berörs av förslaget.
Lag (2005:942).

25 § Underrättelse om innehållet i kungörelsen skall senast
dagen för kungörandet i brev sändas till

1. kända sakägare,

2. känd organisation av hyresgäster som har avtal om
förhandlingsordning för en fastighet som berörs av
planförslaget eller, om förhandlingsordning inte gäller, känd
förening av hyresgäster som är ansluten till en
riksorganisation och inom vars verksamhetsområde fastigheten är
belägen,
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3. andra som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Om förslaget berör en samfällighet för vilken finns styrelse
eller annan utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter,
får underrättelsen sändas till en ledamot av styrelsen eller
till förvaltaren. Saknas styrelse eller förvaltare, får
underrättelsen sändas till en av delägarna för att hållas
tillgänglig för alla.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte sändas, om ett
stort antal personer skall underrättas och det skulle innebära
större kostnad och besvär än som är försvarligt med hänsyn till
ändamålet med underrättelsen att sända den till var och en av
dem. Ägare av sådan mark eller sådant utrymme och innehavare av
sådan särskild rätt till mark eller annat utrymme som avses i
24 § första stycket 3 skall dock alltid underrättas enligt
första stycket. Detsamma gäller den som har meddelats ett
föreläggande enligt 28 a §. Lag (2005:942).

26 § Under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av

1. planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen,

2. samrådsredogörelsen,

3. program för planen, miljökonsekvensbeskrivning, grundkarta
och fastighetsförteckning, om sådana handlingar har upprättats,

4. annat planeringsunderlag som kommunen anser vara av
betydelse för en bedömning av förslaget.

I planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningarna,
planens syfte och skälen till planens utformning samt de
överväganden som legat till grund för omfattningen av kravet på
bygglov inom planområdet. Beskrivningen skall åtföljas av
illustrationsmaterial, om det inte är uppenbart onödigt. Om
planförslaget avviker från översiktsplanen, skall avvikelsen och
skälen till denna redovisas i beskrivningen.

Annat tillgängligt material som belyser förslagets innebörd, bör
också ställas ut. Lag (1994:852).

27 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de synpunkter
som senast under utställningstiden har framförts skriftligen och
redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande som skall
fogas till handlingarna i ärendet.

Utlåtandet eller ett meddelande om var utlåtandet hålls tillgängligt skall
för kännedom snarast möjligt i brev sändas till dem som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda. Om ett stort antal personer skall underrättas,
får underrättelse i stället ske genom kungörande på det sätt som anges i
24 §, eller genom en kungörelse som anslås på kommunens anslagstavla,
informationsblad om kungörelsen som sprids till de boende som berörs av
förslaget till detaljplan och brev till sakägare och sådan organisation
eller förening som avses i 25 § första stycket 2 och som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda.

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning
ske. Lag (1989:1049).

28 § I stället för vad som föreskrivs i 18 §, 20 §, 21 § andra stycket
samt 22--27 §§ får bestämmelserna i andra stycket tillämpas (enkelt
planförfarande), om förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse,
saknar intresse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 4 kap. 9 §.

Vid enkelt planförfarande skall länsstyrelsen och de som anges i 25 §
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första stycket beredas tillfälle till samråd. När förslag till detaljplan
föreligger skall de underrättas om detta och, om de inte godkänner förslaget,
under minst två veckor ha tillfälle att skriftligen lämna synpunkter på
förslaget. Denna tid kan förkortas om alla berörda är ense om det. En
sammanställning av inkomna synpunkter och förslag med anledning av dem skall
redovisas i ett särskilt utlåtande som skall fogas till handlingarna i
ärendet.

28 a § Innan en detaljplan antas får kommunen förelägga den som till följd
av antagandet kan komma att drabbas av skada som avses i 14 kap. 8 § första
stycket 2 eller 3 att inom viss tid, dock minst två månader, anmäla sina
anspråk på ersättning eller inlösen till kommunen. Ett sådant föreläggande
skall åtföljas av uppgift om de bestämmelser som avses bli utfärdade, ändrade
eller upphävda. Den som inte anmäler sina anspråk inom den utsatta tiden
förlorar sin rätt till ersättning eller inlösen.

Bestämmelsen i första stycket utgör inte hinder mot att anspråk på ersättning
 eller inlösen framställs på grund av skada som inte rimligen kunde förutses
inom den angivna tiden. Lag (1991:604).

29 § Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige får uppdra åt
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte är av
principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

30 § Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med
beslut om antagande av detaljplanen har tillkännagetts på
kommunens anslagstavla skall meddelande om tillkännagivandet,
protokollsutdrag med beslutet samt uppgift om vad den som vill
överklaga beslutet har att iaktta sändas i brev till

1. länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs
av planen,

2. sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt
sådan organisation eller förening som avses i 25 § första
stycket 2, om de senast under utställningstiden eller under den
i 28 § andra stycket angivna tiden skriftligen har lämnat
synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda eller om
de har rätt att överklaga på grund av bestämmelsen i 13 kap.
5 § andra stycket första meningen.

Om ett stort antal personer skall underrättas enligt första
stycket 2, och det skulle innebära större kostnad och besvär
att sända underrättelsen till var och en av dem än som är
försvarligt med hänsyn till ändamålet med underrättelsen, får
underrättelse i stället ske antingen genom kungörande på det
sätt som anges i 24 § eller genom en kungörelse som anslås på
kommunens anslagstavla, informationsblad om kungörelsen som
sprids till de boende som berörs av beslutet och brev till
sådana sakägare och sådan organisation eller förening som avses
i första stycket 2. Ägare av sådan mark eller sådant utrymme
och innehavare av sådan särskild rätt till mark eller annat
utrymme som kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17-19 §§
skall dock alltid underrättas enligt första stycket. Detsamma
gäller den som har meddelats ett föreläggande enligt 28 a §.

Av kungörelse som avses i andra stycket skall framgå vad
beslutet avser, tidpunkten för beslutets tillkännagivande på
kommunens anslagstavla och vad den som vill överklaga beslutet
har att iaktta. Om kungörelsen införs i ortstidningen, skall
detta ske samma dag som beslutet tillkännages på anslagstavlan.
Lag (2005:942).

31 § När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft, skall
de som till följd av beslutet kan vara berättigade till ersättning
enligt 14 kap. 5 eller 8 § underrättas. I underrättelsen skall också
tas in en upplysning om innehållet i 15 kap. 4 §. Kommunen bestämmer
om underrättelsen skall ske genom brev eller genom kungörande på det
sätt som anges i 24 §.

Kommunen skall på planhandlingarna anteckna datum då beslutet vunnit
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laga kraft. Om ett förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket har
meddelats, skall även datum för förordnandet antecknas. Snarast
möjligt efter det att beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga
kraft skall ett exemplar av planen, planbeskrivningen,
genomförandebeskrivningen och fastighetsförteckningen sändas till
länsstyrelsen samt till lantmäterimyndigheten, om det inte är
uppenbart obehövligt.

Om handlingarna inte kan sändas till myndigheterna inom två veckor
från det att planen vunnit laga kraft, skall myndigheterna genast
underrättas om innehållet i handlingarna. Lag (1995:1415).

32 § Bestämmelserna i 18--31 §§ skall tillämpas även när detaljplaner
ändras eller upphävs.

33 § Bestämmelserna i 19 § om fastighetsförteckning och bestämmelserna
i 20--31 §§ skall tillämpas när områdesbestämmelser antas, ändras
eller upphävs.

34 § Beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller
områdesbestämmelser gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft eller
får genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket.

35 § Områdesbestämmelser upphör att gälla när det för området föreligger
ett lagakraftvunnet beslut att anta detaljplan eller ett förordnande
enligt 13 kap. 8 § andra stycket att planen får genomföras.

36 § Av 8 kap. 11, 12, 16 och 18 §§ följer att bygglov, rivningslov
och marklov inte får meddelas i strid mot detaljplan eller
områdesbestämmelser i vidare mån än som sägs där.

Åtgärder som inte kräver lov och som avser byggnader, andra
anläggningar, tomter och allmänna platser skall utföras så att de
inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta gäller
dock inte sådana åtgärder som anges i 8 kap. 4 § första stycket och
som inte kräver lov.

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra
författningar än denna lag inte meddelas i strid mot detaljplan eller
områdesbestämmelser. Lag (1994:852).

6 kap. Plangenomförande

Genomförandebeskrivning

1 § Vid upprättandet av förslag till detaljplan skall i en särskild
handling (genomförandebeskrivning) redovisas de organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat
och även i övrigt ändamålsenligt genomförande av planen.

Exploateringssamverkan

2 § Kommunen får besluta att exploateringssamverkan enligt lagen (1987:11)
om exploateringssamverkan får ske, om det med hänsyn till
bebyggelseutvecklingen är angeläget att i ett sammanhang ställa i ordning
mark för bebyggelse och utföra sådana anordningar som behövs för
bebyggelsen. Sådant beslut meddelas genom detaljplan eller
områdesbestämmelser.

I beslutet skall anges samverkansområdets huvudsakliga avgränsning samt
den tid inom vilken ett exploateringsbeslut enligt lagen om
exploateringssamverkan skall meddelas. Denna tid får bestämmas till högst
fem år från den dag då beslutet att anta planen eller områdesbestämmelserna
Vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan då del av planen eller av
områdesbestämmerna får genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 8 § andra
stycket. Har något exploateringsbeslut inte meddelats inom den angivna

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1987:10 (16 av 56)2007-11-05 19:05:15



SFST

tiden, upphör planen eller områdesbestämmelserna att gälla såvitt avser
kommunens beslut om exploateringssamverkan.

Fastighetsplan

3 § I fastighetsplan kan för områden som omfattas av detaljplan meddelas
bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut,
ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt om
gemensamhetsanläggningar.

Fastighetsplan skall antas om

1. det behövs för genomförande av en ändamålsenlig indelning i fastigheter,

2. detaljplanens genomförande i andra fall underlättas genom en
fastighetsplan,

3. en fastighetsägare begär det och planen inte är uppenbart onödig.

4 § Fastighetsplanen skall omfatta ett lämpligt avgränsat område. Skälig
hänsyn skall tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och
fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande.

Om planen skall reglera markens indelning i fastigheter eller om den
skall ge bestämmelser om servitut och liknande särskilda rättigheter,
tillämpas 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Om planen skall reglera inrättandet av en gemensamhetsanläggning,
tillämpas 5 och 6 §§ anläggningslagen (1973:1149). Skall den ge
bestämmelser om ledningsrätt, tillämpas 6 § ledningsrättslagen (1973:1144).

5 § Fastighetsplanen får inte strida mot detaljplanen. Om syftet med
detaljplanen inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. I sådana
fall skall detaljplanen anses ha den utformning som framgår av
fastighetsplanen.

6 § I den mån det behövs med hänsyn till syftet med fastighetsplanen skall
i planen anges

1. områdets indelning i fastigheter,

2. vilka servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som
skall bildas, ändras eller upphävas,

3. de anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanläggningar,

4. de fastigheter som skall delta i gemensamhetsanläggningarna och de
utrymmen som skall tas i anspråk för anläggningarna.

7 § I fastighetsplanen får bestämmas att planen gäller endast under
förutsättning att beslutet att anta en viss detaljplan har vunnit laga
kraft eller får genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 8 § andra
stycket.

8 § Fastighetsplanen består av en plankarta och en särskild handling med
bestämmelser. Planen får dock bestå av endast endera av dessa handlingar
eller av en handling som innehåller både plankarta och bestämmelser, om
planens innehåll ändå framgår tydligt. Lag (1989:1049).

9 § Till fastighetsplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som
anges i 12 §. Om fastighetsplanen består av endast en handling, får
dock planbeskrivningen redovisas i den handlingen. Lag (1989:1049).

10 § Före utgången av detaljplanens genomförandetid får mot berörda
fastighetsägares bestridande fastighetsplanen ändras eller upphävas
endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor
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allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.

Efter utgången av detaljplanens genomförandetid får fastighetsplanen
ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom
fastighetsplanen beaktas.

11 § Om detaljplanen ändras och detta medför att fastighetsplanen
strider mot detaljplanen, upphör fastighetsplanen att gälla i de delar
som den strider mot detaljplanen. Om detaljplanen helt eller delvis
upphävs, upphör fastighetsplanen att gälla i de delar som berörs.

12 § Bestämmelserna i 5 kap. 18--28 och 30 §§ skall tillämpas när
fastighetsplanen upprättas. Om fastighetsplanen inte upprättas gemensamt
med detaljplanen behöver dock samråd inte ske med länsstyrelsen och
kommuner som berörs av förslaget. Inte heller behöver planförslaget
sändas till dem.

I planbeskrivningen skall redovisas vilken detaljplan som fastighetsplanen
hänför sig till och skälen till den utformning av fastighetsplanen som har
valts. Om planförslaget avviker från detaljplanen, skall avvikelsen och
skälen till denna redovisas i beskrivningen. Lag (1989:1049).

13 § Fastighetsplanen antas av byggnadsnämnden eller, om planen har
upprättats gemensamt med detaljplanen och denna ej skall antas av
nämnden, av den som antar detaljplanen.

Kommunen skall på planhandlingarna anteckna datum då beslutet vunnit
laga kraft. Om ett förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket har
meddelats, skall även datum för förordnandet antecknas. Snarast
möjligt efter det att beslutet att anta fastighetsplanen har vunnit
laga kraft skall ett exemplar av planen, planbeskrivningen och
fastighetsförteckningen sändas till lantmäterimyndigheten, om det
inte är uppenbart obehövligt.

Om handlingarna inte kan sändas till myndigheten inom två veckor
från det att planen vunnit laga kraft, skall myndigheten genast
underrättas om innehållet i handlingarna.

I de fall detaljplanen enligt 5 § skall anses ha den utformning som
framgår av fastighetsplanen skall kommunen ange avvikelsen på
detaljplanen samt sända ett exemplar av detaljplanen och de
handlingar som anges i andra stycket till länsstyrelsen respektive
underrätta länsstyrelsen om innehållet i dessa enligt tredje stycket.
Lag (1996:1315).

14 § Bestämmelserna i 3--9, 12 och 13 §§ tillämpas även när
fastighetsplanen ändras eller upphävs.

15 § Beslut att anta, ändra eller upphäva fastighetsplan gäller först
sedan beslutet har vunnit laga kraft eller får genomföras efter förordnande
enligt 13 kap. 8 § andra stycket. Byggnadsnämnden får dock förordna att
ett sådant beslut som fattats efter tillämpning av reglerna om enkelt
planförfarande får genomföras trots att beslutet inte vunnit laga kraft,
om en ägare av en fastighet som omfattas av planen begär det och samtliga
som berörs av beslutet skriftligen godkänt det förslag som ligger till
grund för beslutet. Lag (1991:604).

16 § Av 8 kap. 11 § följer att bygglov inte får meddelas i strid mot
fastighetsplan i vidare mån än som sägs där.

Åtgärder som inte kräver bygglov och som avser byggnader, andra anläggningar,
 tomter och allmänna platser skall utföras så att de inte strider mot en
fastighetsplan. Detta gäller dock inte sådana åtgärder som anges i 8 kap.
4 § första stycket 3--6.
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Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra
författningar än denna lag inte meddelas i strid mot fastighetsplan.
Lag (1987:246).

Avstående av mark m.m.

17 § Kommunen får lösa mark eller annat utrymme som enligt en
detaljplan skall användas för allmänna platser för vilka
kommunen är huvudman.

Annan mark eller annat utrymme som enligt planen skall användas
för annat än enskilt bebyggande får kommunen lösa, om markens
eller utrymmets användning för avsett ändamål inte ändå kan
anses säkerställd.

Besväras mark eller annat utrymme som kommunen får lösa enligt
första eller andra stycket av särskild rätt, får rättigheten
lösas.

Bestämmelser om skyldighet för kommunen att lösa mark eller
annat utrymme i vissa fall finns i 14 kap. Lag (2005:942).

18 § Om kommunen inte skall vara huvudman för allmänna platser,
är den som äger obebyggd mark eller annat obebyggt utrymme som
enligt detaljplanen skall användas för allmän plats, skyldig
att utan ersättning upplåta marken eller utrymmet. Detta gäller
dock endast om marken eller utrymmet behövs för att
kvartersmark som tillhörde fastighetsägaren när planen antogs
skall kunna användas för avsett ändamål. Lag (2005:942).

19 § På ansökan av kommunen får länsstyrelsen förordna att mark
eller annat utrymme skall avstås till kommunen utan ersättning,
om marken eller utrymmet behövs för områdets ändamålsenliga
användning enligt upprättat förslag till detaljplan för sådana
allmänna platser för vilka kommunen är huvudman eller för
allmänna byggnader. På ansökan av kommunen får länsstyrelsen
också förordna att mark eller annat utrymme som skall användas
för allmänna platser för vilka kommunen inte skall vara
huvudman, utan ersättning skall upplåtas till huvudmannen.
Antagandet av detaljplanen skall anstå till dess ansökningen
har avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft.

Förordnande får meddelas endast i den mån det kan anses skäligt
med hänsyn till den nytta markens eller utrymmets ägare kan
väntas få av planen och till övriga omständigheter.

Den mark eller det utrymme som förordnandet avser skall anges
till läge och gränser. Marken eller utrymmet skall avträdas
eller upplåtas när marken eller utrymmet behöver tas i anspråk
för avsett ändamål.

Skall detaljplanen ändras, får länsstyrelsen på ansökan av
kommunen förordna att mark eller annat utrymme, som har
avståtts eller som skall upplåtas, byts ut mot annan mark eller
annat utrymme, om det är lämpligt och kan ske utan olägenhet
för ägaren. Lag (2005:942).

20 § När en fråga har väckts om tillämpning av 19 §, skall
kommunen genast vidta de åtgärder som behövs för att en
anteckning om detta skall bli införd i fastighetsregistrets
allmänna del. Den bedömning som skall göras enligt 19 § andra
stycket påverkas inte av överlåtelse av mark eller annat
utrymme, som sker efter det att ärendet om anteckning i
fastighetsregistret har anmälts hos den som skall föra in
anteckningen i registret eller, om det är kommunen som skall
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föra in anteckningen i registret, efter att anteckningen har
införts i registret.

Bestämmelser om vem som skall föra in uppgifter i
fastighetsregistrets allmänna del finns i 19 kap. 6 §
fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag (2005:1212).

21 § Den som har avstått mark eller annat utrymme enligt 19 §
skall frigöra marken eller utrymmet från inteckning och annan
särskild rätt. Kan detta inte göras, är han eller hon skyldig
att ersätta skada som uppkommer för den som marken eller
utrymmet har avståtts till. Lag (2005:942).

22 § I ett förordnande enligt 19 § får länsstyrelsen, i den mån
det är skäligt, på kommunens begäran föreskriva att markens
eller utrymmets ägare skall vara skyldig att i den ordning som
länsstyrelsen bestämmer bekosta anläggande av gator och vägar
samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp.
Lag (2005:942).

23 § Bestämmelserna i 19--22 §§ om ägare gäller även exploateringssam-
fällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

24 § Om kommunen är huvudman för allmänna platser, får kommunen
efter genomförandetidens utgång lösa fastigheter eller delar av
fastigheter som tillhör olika ägare och som enligt
fastighetsplanen skall utgöra en fastighet.

En kommun som är huvudman för allmänna platser får efter
genomförandetidens utgång även lösa mark eller annat utrymme
som inte har bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse med
detaljplanen. Lösenrätt föreligger dock inte så länge det finns
ett bygglov som kan tas i anspråk.

Besväras mark eller annat utrymme som avses i första och andra
styckena av särskild rätt, får rättigheten lösas.
Lag (2005:942).

25 § Rätt att använda mark eller annat utrymme enligt 18 eller
19 § gäller framför annan rätt till marken eller utrymmet som
har uppkommit efter antagandet av detaljplanen. Lag (2005:942).

Upplåtande av vissa allmänna platser m.m.

26 § Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för allmänna
platser, om det inte finns särskilda skäl till annat. Att planen skall
utvisa om kommunen inte skall vara huvudman framgår av 5 kap. 4 §.

Kommunen skall efter hand som bebyggelsen färdigställs i enlighet med planen
ställa i ordning gator och andra allmänna platser för vilka kommunen är
huvudman så, att platserna kan användas för avsett ändamål. Före
genomförandetidens utgång skall platserna upplåtas till allmänt begagnande
inom områden som har bebyggts i enlighet med planen. Inom områden som efter
genomförandetidens utgång bebyggs i enlighet med planen skall allmänna
platser upplåtas till allmänt begagnande efter hand som bebyggelsen
färdigställs.

27 § När gator och andra allmänna platser för vilka kommunen är huvudman
upplåts till allmänt begagnande, skall de till bredd, höjdläge och
utformning i övrigt stämma överens med detaljplanen. De skall vara utförda
på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. Mindre avvikelser
från planen får göras, om syftet med planen inte motverkas.
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28 § Om någon vill bebygga en fastighet innan den gata till vilken
fastigheten har utgång blivit iordningställd och avloppsledning anlagts,
skall han anordna utfartsväg och avloppsanordning från fastigheten.
Kommunen är skyldig att låta honom utan ersättning använda för ändamålet
avsedd mark som kommunen äger.

29 § Är staten väghållare inom område med detaljplan, skall vad som
föreskrivs om kommunens ansvar för gator i 26 § andra stycket och 27 § i
stället gälla staten.

Kostnader, som föranleds av att gatan enligt planen byggs till större bredd
eller med dyrbarare utförande i övrigt än som behövs med hänsyn till
trafiken, skall dock betalas av kommunen, om inte regeringen bestämmer annat.

30 § Kommunen skall svara för underhållet av gator och sådana
andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Denna
underhållsskyldighet består även om detaljplanen för området
upphävs.

Är staten väghållare inom område med detaljplan, skall, med den
begränsning som anges i 29 § andra stycket, staten svara för
underhållet av allmän väg i enlighet med föreskrifterna i
väglagen (1971:948).

Om underhåll av vägar och andra allmänna platser med enskilda
väghållare finns bestämmelser i anläggningslagen (1973:1149).
Lag (1997:618).

Gatukostnader m.m.

31 § Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra gator
och andra allmänna platser, får kommunen besluta att kostnader för sådana
åtgärder som är avsedda att tillgodose ett visst områdes behov av allmänna
platser och av anordningar som normalt hör till allmänna platser skall
betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Kostnaderna skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis
grund.

Kommunen beslutar om avgränsningen av det område inom vilket fördelning
skall ske, om de kostnader som skall fördelas samt om grunderna för
fördelningen.

32 § Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra en
gata, får kommunen besluta att kostnaden för detta skall betalas av ägarna
till de fastigheter som är belägna vid gatan. Därvid får för varje fastighet
tas ut en ersättning som motsvarar hälften av den kostnad som belöper på
gatan framför fastigheten. Kostnaden för sådana anordningar som normalt
hör till en gata får tas ut med lika delar av fastighetsägarna. Kostnaden
för att anlägga gatukors får tas ut med lika delar av ägarna till
fastigheterna vid gatukorset.

Om kostnaden för att anlägga eller förbättra gatan inte är densamma överallt,
 får kommunen besluta att kostnaden skall fördelas mellan fastighetsägarna
efter någon annan skälig och rättvis grund än som anges i första stycket.

33 § Den ersättning som enligt 31 eller 32 § belöper på varje fastighet
skall jämkas, om de kostnader som skall ersättas är oskäligt höga eller om
de åtgärder som ersättningen avser har en omfattning eller ett utförande
som överstiger vad som kan anses normalt med hänsyn till den användning
som är tillåten för fastigheten.

34 § Till grund för bestämmande av ersättning enligt 31 eller 32 § får läggas
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 antingen de faktiska kostnaderna eller på tidigare erfarenhet stödda beräk-
ningar av vad det kostar att i motsvarande utförande anlägga eller förbättra
gator och andra allmänna platser.

35 § Skyldighet för en fastighetsägare att ersätta kommunen kostnaderna för
gator och andra allmänna platser inträder när den anläggning som ersättningen
avser kan för hans fastighet användas för avsett ändamål.

Ersättningsskyldigheten skall fullgöras vid anfordran. På obetalt belopp
skall betalas ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen.

Om ersättningsbeloppet är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft eller andra omständigheter, får fastighetsägaren dock betala ersätt-
ningen genom avbetalningar, om godtagbar säkerhet ställs. Avbetalning skall
ske med minst en tiondel årligen. På obetalt belopp skall betalas ränta
enligt 5 § räntelagen på varje del av ersättningen som förfaller till
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske
till dess ifrågavarande del av ersättningen betalas eller ränta skall
betalas enligt andra stycket. Om betalningsvillkoren ändå blir alltför
betungande för fastighetsägaren, skall villkoren jämkas.

När skyldighet att betala ersättning har inträtt, är ny ägare bunden i samma
omfattning som tidigare ägare. Den nye ägaren svarar dock inte mot kommunen
för sådan ersättning som har förfallit till betalning före tillträdesdagen.

36 § Innan kommunen beslutar att kostnader för gator och andra allmänna
platser skall betalas av fastighetsägare enligt 31 eller 32 §, skall kommunen
låta utreda frågan och upprätta det förslag som utredningen föranleder.
Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av
förslaget samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt som kan ha ett
väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd.

Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Under samrådet
 bör motiven till förslaget, planeringsunderlag av betydelse samt de
viktigaste följderna av förslaget redovisas. Resultatet av samrådet och
förslag med anledning av de synpunkter som har framförts skall redovisas i en
samrådsredogörelse.

Förslag i fråga om betalning av kostnader som avses i 31 § skall ställas ut
under minst tre veckor efter det att kungörande om detta har skett på tid och
sätt som anges i 5 kap. 24 §. Underrättelse om utställningen av förslaget
skall dessutom i brev sändas till kända fastighetsägare vars rätt berörs
av förslaget. Underrättelse behöver dock inte sändas till den som skriftligen
har godkänt förslaget. Under utställningstiden skall förslaget åtföljas av
samrådsredogörelsen. Efter utställningstidens utgång får kommunen besluta
i ärendet.

Avser förslaget ersättningsskyldighet enligt 32 §, skall de fastighetsägare
vars rätt berörs och som inte har godkänt förslaget, beredas tillfälle att
yttra sig över detta, innan beslut i ärendet fattas. Förslaget skall
åtföljas av samrådsredogörelsen. Lag (1989:1049).

37 § Mark framför fastigheter som är belägna vid torg, parker eller andra
sådana allmänna platser, skall anses som gata till en bredd som motsvarar
fem fjärdedelar av den enligt detaljplanen tillåtna högsta byggnadshöjden
som gällde för fastigheten när gatan uppläts till allmänt begagnande.

38 § Vad som föreskrivs i detta kapitel om fastigheter skall
tillämpas även på sådan mark eller sådant utrymme som hör till
flera fastigheter gemensamt. Med fastighetsägare avses därvid
ägarna av de fastigheter som har del i samfälligheten. Är
samfälligheten inte avsedd för bebyggelse, skall den anses
bebyggd när den väsentligen har tagits i anspråk för angivet
ändamål. Den högsta tillåtna byggnadshöjden antas därvid vara
medeltalet av vad som gäller för de fastigheter som har del i
samfälligheten. Lag (2005:942).
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Bestämmande av ersättning

39 § Vid bestämmande av ersättning i fall som avses i 17 eller 24 § skall
4 kap. expropriationslagen (1972:719) tillämpas. Vad som sägs i 4 kap. 3 §
nämnda lag skall härvid tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under
tiden från dagen tio år före den då talan om inlösen väcktes.

7 kap. Regionplanering

Regionplaneorgan

1 § Behöver sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner utredas gemensamt eller
behöver flera kommuners översiktliga planering samordnas och
kommer utrednings- och samordningsverksamheten inte till stånd
på annat sätt, får regeringen utse ett regionplaneorgan, som
under viss tid eller tills vidare skall ha hand om denna
verksamhet (regionplanering). I beslutet skall
regionplaneorganets huvudsakliga uppgifter anges.

Till regionplaneorgan kan regeringen utse ett befintligt
kommunalför-bund. Regeringen kan också förordna att de berörda
kommunerna skall bilda ett särskilt regionplaneförbund, som
skall vara regionplaneorgan. För ett sådant regionplaneförbund
skall reglerna om kommunalförbund i kommunallagen (1991:900)
tillämpas i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i
detta kapitel.

För regionplanering för kommunerna i Stockholms län finns
särskilda bestämmelser. Lag (1997:552).

2 § Regionplaneorgan skall inte utses om de berörda kommunerna mera
allmänt motsätter sig det.

3 § Regionplaneorganet skall inom regionen bevaka regionala frågor och
fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga
myndigheters planering.

Regionplaneorganet kan anta en regionplan för regionen eller en del av
den. Därvid skall 4--7 §§ tillämpas.

Regionen omfattar de kommuner för vilka regionplaneorganet har
utsetts.

Regionplan

4 § Regionplanen skall tjäna till ledning för beslut om
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Planen kan, i
den mån det har betydelse för regionen, ange grunddragen för
användningen av mark- och vattenområden samt riktlinjer för
lokalisering av bebyggelse och anläggningar.

Bestämmelserna i 4 kap. 1 § tredje stycket och 2 § om planhandlingar
och deras utformning samt om planbeskrivning skall tillämpas på
regionplanen. Någon redovisning av åtgärder för att fullfölja planen
behöver dock inte lämnas. Lag (1995:1197).

5 § När förslag till regionplan eller till ändring eller upphävande av planen
 upprättas, skall bestämmelserna i 4 kap. 3--10 §§ om samråd, utställning,
kungörande, granskningsyttrande och utlåtande tillämpas med den avvikelsen
att utställningstiden skall vara minst tre månader.

6 § Regionplanen antas av fullmäktige i det kommunalförbund eller
regionplaneförbund som är regionplaneorgan. Även ändring och upphävande av
planen beslutas av fullmäktige.
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7 § Senast dagen efter det att justering av protokollet med
beslut om antagande, ändring eller upphävande av regionplanen
har tillkännagivits på anslagstavla enligt vad som anges i 3
kap. 28 § 10 kommunallagen (1991:900) skall meddelande om
tillkännagivandet och protokollsutdrag med beslutet sändas till
de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen samt till
regeringen.

När beslutet har vunnit laga kraft skall planen sändas till
länsstyrelserna inom regionen samt till Boverket. Lag (1997:552).

8 § Regionplanen gäller under en tid av högst sex år räknat från utgången av
den i 12 kap. 5 § angivna tiden eller, om regeringen har prövat beslutet att
anta planen, från dagen för regeringens beslut.

Beslut att ändra eller upphäva planen gäller från den tidpunkt som anges i
första stycket. Den ändrade planen gäller endast under den tid som återstår
av den ursprungliga planens giltighetstid.

8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov

Åtgärder som kräver bygglov

Generella bestämmelser

1 § Bygglov krävs för att

1. uppföra byggnader,

2. göra tillbyggnader,

3. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för
väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har
använts eller för vilket bygglov har lämnats,

4. göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds
någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri.

I fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed
jämförlig näring inom områden som inte omfattas av detaljplan
krävs bygglov endast för åtgärder som anges i första stycket 3.

I 4 och 10 §§ finns särskilda bestämmelser för en- eller
tvåbostadshus och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret.
Enligt 5--7 §§ kan kommunen besluta om undantag från kravet på
bygglov eller om längre gående krav. Lag (1994:852).

2 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att

1. anordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar,
kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad,
motorbanor och golfbanor,

2. anordna upplag eller materialgårdar,

3. anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana
eller gruvdrift,

4. inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska
produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra
brand eller andra olyckshändelser,

5. uppföra radio- eller telemaster eller torn,

6. uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två meter
eller om kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än
kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast monteras på
en byggnad,

7. uppföra murar eller plank,
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8. anordna parkeringsplatser utomhus,

9. anordna begravningsplatser,

10. väsentligt ändra anläggningar som avses i 1--9.

Bygglov för att inrätta eller uppföra en anläggning enligt första stycket
4 eller 5 eller för att ändra anläggningen krävs inte, om det är fråga om
en mindre anläggning avsedd endast för en viss fastighets behov. Bygglov
för åtgärder enligt första stycket 8 behövs inte, om det på fastigheten
finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och
parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om
parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark
som i detaljplan har avsatts till gata eller väg.

Enligt 5 § och 6 § tredje stycket 2 får kommunen besluta om undantag
från kravet på bygglov eller om längre gående krav. I 10 § finns särskilda
bestämmelser för vissa anläggningar avsedda för totalförsvaret. Lag
(1992:1769).

Särskilda bestämmelser för områden med detaljplan

3 § I områden med detaljplan krävs, utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 §§,
bygglov för att

1. färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
samt för att göra andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras
yttre utseende,

2. sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar,

3. uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för
jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

I 4 och 10 §§ finns särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus
och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5 § får
kommunen medge undantag från kravet på bygglov enligt första stycket.

Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus

4 § Bestämmelserna i 1--3 §§ gäller inte i fråga om nedan angivna
åtgärder beträffande en- eller tvåbostadshus och till dem hörande
fristående uthus, garage och andra mindre byggnader
(komplementbyggnader):

1. färga om byggnader inom områden med detaljplan, om byggnadens
karaktär därigenom inte ändras väsentligt,

2. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till
bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte
sträcker sig mer än 3,0 meter ut från huset och inte placeras närmare
gränsen än 4,5 meter,

3. anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges i 2 eller över
altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaket inte är större än
12,0 kvadratmeter och inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter,

4. uppföra högst två komplementbyggnader i omedelbar närhet av
bostadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större
än 10,0 kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter och
byggnaderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Utanför detaljplan är en- och tvåbostadshus och tillhörande
komplementbyggnader, murar och plank som ej ingår i samlad bebyggelse
undantagna från bestämmelserna i 1 och 2 §§ även i fråga om följande
åtgärder

1. göra mindre tillbyggnader, om åtgärden inte sträcker sig närmare
gränsen än 4,5 meter,

2. uppföra komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar
närhet av bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen
än 4,5 meter.

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1987:10 (25 av 56)2007-11-05 19:05:15



SFST

Om de grannar som berörs medger att åtgärder som avses i första
stycket 2-4 och i andra stycket utförs närmare gränsen än 4,5 meter,
krävs inte bygglov.

Enligt 6 §  får kommunen bestämma att de åtgärder som avses i första
stycket 1 och andra stycket kräver bygglov. Lag (1995:1197).

Kommunala beslut om bygglovspliktens omfattning

5 § Kommunen får i en detaljplan besluta att bygglov inte krävs för
att på det sätt och under den tid som närmare anges i planen utföra
åtgärder som avses i 1--3 §§.

Kommunen får i områdesbestämmelser besluta att bygglov inte krävs
för att på det sätt som närmare anges i bestämmelserna

1. uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra
komplementbyggnader,

2. göra mindre tillbyggnader,

4. utföra eller ändra anläggningar som avses i 2 §,

5. bygga till eller på annat sätt ändra industribyggnader,

6. uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra enklare fritidshus,
kolonistugor och liknande byggnader.

Beslut enligt första och andra stycket får inte fattas, om bygglov
krävs för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.

Inom samlad bebyggelse krävs medgivande från berörda grannar, om
åtgärder som avses i andra stycket 1 och 2 skall utföras utan
bygglov. Lag (1995:1197).

6 § Kommunen får för ett område som utgör en värdefull miljö
bestämma att bygglov krävs för att

1. inom områden som inte omfattas av detaljplan utföra sådana
åtgärder som avses i 3 § första stycket 1,

2. inom områden med detaljplan färga om en- eller tvåbostadshus
och komplementbyggnader,

3. underhålla sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som
avses i 3 kap. 12 §.

Kommunen får, i områden som utgör en värdefull miljö eller i
områden för vilka områdesbestämmelser utfärdats, bestämma att
bygglov krävs för att utföra sådana åtgärder som avses i 4 §
andra stycket 1 och 2.

Kommunen får vidare, om det finns särskilda skäl, bestämma att
bygglov krävs för att

1. inom områden som inte omfattas av detaljplan uppföra, bygga
till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk,
skogsbruk eller därmed jämförlig näring,

2. anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana
grundvattentäkter som avses i 11 kap. 11 § 1 miljöbalken.

Bestämmelser enligt första-tredje styckena skall meddelas genom
detaljplan eller områdesbestämmelser.

I fråga om byggnader och andra anläggningar som avses i 10 §
får bestämmelser enligt första och andra styckena samt tredje
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stycket 2 inte meddelas. Lag (1998:839).

7 § Kommunen får i områdesbestämmelser besluta att bygglov krävs för
att

1. sätta upp eller väsentligt ändra ljusanordningar inom områden som ligger
i närheten av befintliga eller planerade anläggningar för totalförsvaret,
statliga flygplatser, andra flygplatser för allmänt bruk, kärnreaktorer,
andra kärnenergianläggningar eller andra anläggningar som kräver ett skydds-
eller säkerhetsområde,

2. sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom
områden som utgör värdefulla bebyggelsemiljöer. Lag (1991:604).

Åtgärder som kräver rivningslov eller marklov

8 § Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader
eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i  planen.

Kommunen får i områdesbestämmelser besluta att rivningslov krävs för
att riva byggnader eller delar av byggnader.

Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader eller delar av
byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att
rivningslov krävs för sådana åtgärder.

9 § Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i
planen, marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget
för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Om ett visst
höjdläge för markytan anges i planen, krävs dock inte marklov för att
höja eller sänka markytan till denna nivå.

Kommunen får i detaljplan besluta att marklov krävs för trädfällning
eller skogsplantering.

Kommunen får i områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för schaktning,
fyllning, trädfällning eller skogsplantering inom områden som är avsedda för
bebyggelse eller inom områden som ligger i närheten av befintliga eller
planerade anläggningar för totalförsvaret, statliga flygplatser, andra flyg-
platser för allmänt bruk, kärnreaktorer, andra kärnenergianläggningar eller
andra anläggningar som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Vissa för totalförsvaret avsedda byggnader m.m.

10 § Bestämmelserna om bygglov, rivningslov och marklov gäller inte åtgärder
med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och
som är av hemlig natur. Sådana åtgärder skall föregås av samråd med läns-
styrelsen, som på lämpligt sätt skall underrätta kommunen om åtgärderna och
var de skall utföras.

Förutsättningar för lov

Bygglov

11 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med
detaljplan skall bifallas om

1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan
som gäller för området, varvid det förhållandet att
genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder
mot att bygglov lämnas,

2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken
åtgärden skall utföras

a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan
som gäller för området, eller
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b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en
bygglovsprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning
enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988), och

3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10--18 §§.

Om fastigheten i annat fall än som avses i första stycket 2 b inte
stämmer överens med fastighetsplanen och om ansökningen
kommer in före utgången av genomförandetiden för detaljplanen,
skall sökanden föreläggas att inom viss tid visa att ansökan om
förrättning gjorts för att genomföra den fastighetsindelning, som
förutsätts i fastighetsplanen.

Beträffande sådana inre åtgärder i byggnader som anges i 1 § första
stycket 4 och sådana yttre åtgärder på byggnader som anges i 3 §
första stycket 1 skall bygglov lämnas även om förutsättningarna i
första stycket 2 inte är uppfyllda.

Även om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda, får bygglov
till åtgärder på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för
allmänt ändamål lämnas endast om ändamålet är närmare angivet i
planen.

Om detaljplanen saknar bestämmelser om byggnadens användning
och ansökningen avser bostadslägenhet som behövs för
bostadsförsörjningen, får bygglov inte lämnas för sådana åtgärder
som anges i 1 § första stycket 3.

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från
detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga
med syftet med planen. I fall som avses i första stycket 2 b och 17
kap. 18 a § skall en samlad bedömning göras av de avvikande
åtgärder som söks och de som tidigare godtagits. Lag (1994:852).

12 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte
omfattas av detaljplan skall bifallas om åtgärden

1. uppfyller kraven i 2 kap.,

2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av
bestämmelserna i 5 kap. 1 §,

3. inte strider mot områdesbestämmelser och

4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10--18 §§.

Beträffande en- eller tvåbostadshus skall ansökningar om bygglov
till kompletteringsåtgärder som anges i 13 § bifallas, om åtgärden
uppfyller kraven i första stycket 4 och inte strider mot sådana
områdesbestämmelser som anges i 5 kap. 16 § 3 eller 4.

Bestämmelserna i andra stycket gäller även andra byggnader än en-
eller tvåbostadshus, om ansökningen avser sådana åtgärder på
byggnader som anges i 3 § första stycket 1 eller underhållsåtgärder
på sådana byggnader som avses i 3 kap. 12 §.

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från
områdesbestämmelser, om avvikelserna är förenliga med syftet
med bestämmelserna. Lag (1994:852).

12 a § Ansökan om bygglov för åtgärder som avses i 6 § tredje stycket
2 skall bifallas om åtgärden inte medför risk för skada på befintliga
eller i den kommunala planeringen redovisade grundvattentäkter.
Lag (1991:604).
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13 § Med kompletteringsåtgärder avses att

1. uppföra komplementbyggnader,

2. göra mindre tillbyggnader,

3. utföra sådana åtgärder på byggnader som anges i 3 § första
stycket 1,

4. utföra underhållsåtgärder på sådana byggnader som avses i 3
kap. 12 §. Lag (1994:852).

14 § Kan bygglov inte lämnas på grund av bestämmelserna i 11 eller 12 §,
får bygglov för tillfällig åtgärd lämnas, om sökanden begär det. Sådant
lov skall lämnas, om den ansökta åtgärden har stöd i en detaljplane-
bestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

I ett bygglov som avses i första stycket får medges att en byggnad
eller annan anläggning uppförs, byggs till eller i övrigt ändras och
att en byggnads eller en byggnadsdels användning ändras. Lovet skall
lämnas för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med
högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga
tjugo år.

15 § Om bygglov har vägrats till en viss åtgärd på grund av att
tillstånd till expropriation har lämnats och tillståndet har upphört
att gälla, får en ny ansökan om bygglov till åtgärden inte avslås på
samma grund förrän tio år har förflutit från den dag då det första
tillståndet till expropriation meddelades.

Rivningslov och marklov

16 § Ansökningar om rivningslov skall bifallas, om inte byggnaden
eller byggnadsdelen

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser,

2. behövs för bostadsförsörjningen eller

3. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

17 § har upphävts genom lag (1994:819).

18 § Ansökningar om marklov skall bifallas om den sökta åtgärden inte

1. strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser,

2. förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för
bebyggelse,

3. medför olägenheter för användningen av sådana försvarsanläggningar
eller andra anläggningar som avses i 9 § tredje stycket,

4. i annat fall medför störningar för omgivningen.

Marklov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelserna är förenliga med
syftet med planen eller bestämmelserna.

Generella bestämmelser Lag (1991:604).

18 a § Har beslut fattats om antagande, ändring eller upphävande av
detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan får bygglov,
rivningslov eller marklov ges med villkor att planbeslutet vinner laga
kraft. I beslutet om lov skall därvid tas in en upplysning om att
sökanden inte har rätt att påbörja åtgärden innan planbeslutet har
vunnit laga kraft. Lag (1991:604).
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Handläggningen av lovärenden

Generella bestämmelser

19 § Byggnadsnämnden prövar ansökningar om bygglov, rivningslov och
marklov.

Ansökningar om lov skall göras hos nämnden. Ansökningarna skall vara
skriftliga. Beträffande enkla åtgärder får ansökan dock göras muntligen.

Bestämmelser om prövning av bygglov, rivningslov eller marklov utan ansökan
finns i 10 kap. 19 § andra stycket.

20 § När ansökan görs, skall de ritningar, beskrivningar och uppgifter
i övrigt lämnas in som behövs för prövningen.

Är ansökningshandlingarna ofullständiga, får byggnadsnämnden förelägga
sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggandet,
får ärendet avgöras i befintligt skick eller ansökningen avvisas.

Följs inte ett föreläggande enligt 11 § andra stycket, får ärendet
avgöras i befintligt skick.

Förelägganden som avses i andra och tredje styckena skall innehålla en
upplysning om verkan av att föreläggandet inte följs.

21 § Även om en åtgärd med byggnader, andra anläggningar eller mark
inte kräver lov enligt 1--9 §§, skall byggnadsnämnden, om det begärs,
pröva frågan om lov till åtgärden.

Bestämmelserna i denna lag om lov skall tillämpas i ärenden enligt
första stycket.

22 § Innan lov lämnas, skall byggnadsnämnden genom underrättelse bereda kända
 sakägare och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs
samt sådan känd organisation eller förening som anges i 5 kap. 25 § första
stycket 2 tillfälle att yttra sig över ansökningen, om åtgärden

1. innebär en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser
eller

2. skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden
inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdes-
bestämmelser.

I det fall som avses i 5 kap. 25 § tredje stycket första meningen får
underrättelse ske genom kungörande på det sätt som anges i 5 kap. 24
§, eller genom en kungörelse som anslås på kommunens anslagstavla,
informationsblad om kungörelsen som sprids till de boende som berörs
och brev till kända sakägare och sådan organisation eller förening som
avses i 5 kap. 25 § första stycket 2.

Ärenden om lov får inte avgöras utan att sökanden underrättats om det
som tillförts ärendet genom andra än honom själv och tillfälle beretts
honom att yttra sig över det. Byggnadsnämnden får dock avgöra ett
ärende utan att så skett, om det är uppenbart onödigt att sökanden
yttrar sig. Lag (1989:1049).

23 § Begärs tillstånd att expropriera den byggnad eller mark som en ansökan
om lov avser eller påbörjas arbete för att anta, ändra eller upphäva
detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan som berör byggnaden
eller marken, får byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgörandet om lov
till dess att ärendet om expropriationstillståndet avgjorts eller planarbetet
avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att
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ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden, skall dock ansökningen
avgöras utan dröjsmål.

24 § har upphävts genom lag (1994:819).

25 § Om byggnadsnämnden finner anledning anta att en åtgärd som kräver lov
fordrar tillstånd även av någon annan myndighet, skall nämnden upplysa
sökanden om detta.

26 § I ett beslut varigenom lov lämnas, skall anges lovets
giltighetstid samt de villkor och upplysningar i övrigt som behövs.
Lag (1994:852).

27 § Sökanden skall av byggnadsnämnden omedelbart underrättas om innehållet
i det beslut varigenom ett ärende om lov avgörs. Underrättelse skall också
sändas till sådan i 22 § första stycket omnämnd person, organisation eller
förening som yttrat sig i ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt. Om
beslutet går någon emot, skall han även underrättas om hur han kan överklaga
det och om avvikande meningar som har antecknats i ett protokoll eller i
någon annan handling.

Underrättelse får ske genom delgivning. Med sökanden får delgivning dock
inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).
Lag (1989:1049).

28 § Om förordnande enligt 12 kap. 4 § meddelats, skall byggnadsnämnden
genast sända sådana beslut om lov och förhandsbesked som omfattas av
förordnandet till länsstyrelsen.

29 § har upphävts genom lag (1994:852).

29 a § har upphävts genom lag (1995:1197).

30 § har upphävts genom lag (1994:852).

31 § har upphävts genom lag (1994:819).

32 § I beslut om bygglov får bestämmas att byggnadsarbeten inte får
påbörjas förrän fastighetsägaren har betalat ersättning för gator
eller andra allmänna platser eller ställt säkerhet för ersättningen.

Om bygglov eller marklov meddelas till en åtgärd som redan har utförts,
får i beslutet om lov bestämmas skyldighet att vidta de ändringar i det
utförda som behövs. I beslutet skall anges en viss tid inom vilken
ändringarna skall vara utförda.

Giltighetstiden för lov

33 § Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden
inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen
för beslutet om lov.

Bestämmelser om bygglov för tillfälliga åtgärder finns i 14 §.

Förhandsbesked

34 § På ansökan skall byggnadsnämnden ge förhandsbesked huruvida en
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.
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Meddelas det sökta tillståndet får bestämmas de villkor som behövs.
Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet.

Görs inte ansökan om bygglov inom den tid som anges i andra stycket,
upphör tillståndet att gälla. I beslutet om förhandsbesked skall tas
in en upplysning om detta. Sökanden skall också upplysas om att
tillståndet inte medför rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Bestämmelserna i 19--23 samt 25--28 §§ skall tillämpas i fråga om
förhandsbesked.

9 kap. Byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll

1 § Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-,
rivnings- eller markarbeten (byggherren) skall se till att arbetena
utförs enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall
vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig
omfattning.

Arbetena skall planeras och utföras med aktsamhet så att personer
och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår.

I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, skall rivningen
ske på ett sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig
enligt planen. Lag (1995:1197).

2 § Minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall byggherren
göra en anmälan till byggnadsnämnden (bygganmälan), om arbetena
avser

1. uppförande eller tillbyggnad av en byggnad,

2. åtgärder som avses i 8 kap. 2 § första stycket,

3. sådana ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av
de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess
planlösning,

4. installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder,
rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader,

5. installation eller väsentlig ändring av anordningar för
vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter,

6. underhåll av sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde
som omfattas av skyddsbestämmelser som utfärdats med stöd av 5
kap. 7 § första stycket 4 eller 16 § 4.

Byggnadsarbetena får påbörjas tidigare än som anges i första
stycket om byggnadsnämnden särskilt medger det.

Bygganmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjats inom
två år från dagen för anmälan.

Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är
komplementbyggnader, sådana ekonomibyggnader som avses i 8 kap.
1 § andra stycket eller sådana byggnader som avses i 8 kap. 10 §
skall anmälas till byggnadsnämnden (rivningsanmälan).

Bestämmelserna i första - tredje styckena om när anmälan skall
göras, när arbetena får påbörjas och när anmälan upphör att
gälla skall tillämpas också i fråga om rivning.
Lag (1997:1198).
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2 a § Om det kan antas att det i samband med byggnadsåtgärder
som anges i 2 § första stycket 3 - 5 uppkommer rivningsmaterial
som innehåller sådant farligt avfall för vilket det gäller
särskilda bestämmelser, får byggnadsnämnden inom en vecka från
det att anmälan kom in besluta att bygganmälan skall
kompletteras med en rivningsplan enligt 4 §. I sådana fall
skall 12 § andra stycket tillämpas. Lag (1997:1198).

3 § Krav på bygganmälan gäller inte

1. sådana åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och till dessa
hörande komplementbyggnader och som enligt 8 kap. 4 §
undantagits från krav på bygglov,

2. uppförande, tillbyggnad eller annan ändring av
ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig
näring inom områden som inte omfattas av detaljplan,

3. sådana åtgärder beträffande anläggningar som anges i 8 kap. 2 §
andra stycket,

4. sådana åtgärder som anges i 2 § första stycket 3--5 i fråga om
byggnader eller tomter som tillhör staten eller ett landsting,

5. åtgärder som rör sådana byggnader eller andra anläggningar som
är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.
Lag (1994:852).

4 § Bygganmälningar och rivningsanmälningar skall vara skriftliga.
För enkla åtgärder räcker det med muntlig anmälan. Till en anmälan
skall fogas en beskrivning av projektets art och omfattning. Till en
rivningsanmälan skall också fogas en plan över hur rivningsmaterialet
kommer att hanteras (rivningsplan). Byggnadsnämnden får i enskilda
fall besluta att rivningsplan inte behöver ges in. Lag (1995:1197).

5 § Om byggnadsåtgärder som anges i 2 § första stycket 1--5 och
som kräver bygganmälan avser arbetslokaler eller personalrum för
verksamheter där arbetstagare skall utföra arbete för arbetsgivares
räkning och det är känt för vilket slag av verksamhet utrymmena är
avsedda, får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän skyddsombud,
skyddskommitté eller organisation som företräder arbetstagarna
har fått tillfälle att yttra sig över åtgärderna.

Om byggnadsåtgärderna avser tillfälliga personalbostäder för
sammanlagt minst tio boende, får byggnadsarbetena inte påbörjas
förrän organisation som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att
yttra sig över åtgärderna. Lag (1994:852).

6 § När en bygganmälan har kommit in skall byggnadsnämnden
skyndsamt låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller
anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med
hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.
Är byggnaden eller anläggningen till sitt läge direkt beroende av
gränsen mot en grannes fastighet, skall grannen kallas till
utstakningen. Lag (1994:852).

7 § När en bygganmälan har kommit in skall byggnadsnämnden
skyndsamt kalla till samråd (byggsamråd), om det inte är
uppenbart obehövligt. Till byggsamrådet skall byggherren, den
som enligt 13 § anmälts som kvalitetsansvarig och andra som
bestäms av nämnden kallas. Vid behov skall även
Arbetsmiljöverket kallas. Om det krävs en sådan
byggfelsförsäkring eller ett sådant färdigställandeskydd som
avses i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., skall
byggnadsnämnden bereda försäkringsgivaren respektive den som
svarar för färdigställandeskyddet tillfälle att närvara vid
samrådet.

Om byggnadsnämnden funnit byggsamråd obehövligt, skall nämnden
meddela byggherren detta utan oskäligt dröjsmål och samtidigt
lämna sådana upplysningar som avses i 8 § tredje stycket.

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1987:10 (33 av 56)2007-11-05 19:05:15



SFST

Byggsamråd skall alltid hållas när en byggherre begär det.
Lag (2004:551).

8 § Vid byggsamrådet skall en genomgång göras av

1. arbetenas planering,

2. de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som
är nödvändiga för att byggnaden eller anläggningen skall kunna
antas komma att uppfylla de krav som avses i 3 kap.,

3. den samordning som behövs.

Över samrådet skall föras protokoll.

Om byggnadsnämnden finner anledning anta att ett projekt som
inte kräver bygglov, fordrar tillstånd av någon annan
myndighet, skall nämnden under samrådet upplysa byggherren om
detta. När ett projekt rör en befintlig byggnad skall
byggnadsnämnden kontrollera om byggnaden innehåller ett
skyddsrum och om så är fallet ge den myndighet som avses i 3
kap. 1 § lagen (2006:545) om skyddsrum tillfälle att yttra sig.
Lag (2006:634).

9 § Vid byggsamrådet eller snarast möjligt därefter skall
byggnadsnämnden, om det inte är uppenbart obehövligt, besluta
om en kontrollplan för arbetena. I kontrollplanen skall anges vilken
kontroll som skall utföras, vilka intyg och övriga handlingar som
skall företes för nämnden samt vilka anmälningar som skall göras
till nämnden. Kontrollen kan utföras genom dokumenterad
egenkontroll, av fristående sakkunniga eller, om det finns särskilda
skäl, av byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden får enligt 16 kap. 7 § första stycket även i andra
fall än som avses i första stycket andra meningen besikta
byggprojektet.

Byggnadsnämnden får i samband med ingripanden enligt 10 kap. 3 §
besluta om ändring av kontrollplanen. Lag (1994:852).

10 § När byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt
kontrollplanen och byggnadsnämnden inte funnit skäl att ingripa
enligt 10 kap., skall nämnden utfärda ett bevis om detta (slutbevis).

Om byggnadsnämnden finner att det brister i förutsättningarna för
att utfärda slutbevis, skall byggnadsnämnden utan oskäligt
dröjsmål ta ställning till i vilken omfattning byggnaden skall få
användas innan bristerna avhjälpts. Lag (1994:852).

11 § Byggnadsnämndens beslut i fråga om byggsamråd och
kontrollplan upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjats
inom två år från dagen för bygganmälan. Lag (1994:852).

12 § Byggnadsarbetena får inte påbörjas

1. om det krävs en sådan byggfelsförsäkring eller ett sådant
färdigställandeskydd som avses i lagen (1993:320) om
byggfelsförsäkring m.m., förrän ett bevis om försäkringen
respektive färdigställandeskyddet har visats upp för
byggnadsnämnden,

2. om det krävs ett besked om skyddsrum enligt 3 kap. 4 § lagen
(2006:545) om skyddsrum, förrän ett bevis om beskedet har
visats upp för byggnadsnämnden, eller

3. om det krävs en redovisning av alternativa
energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen (2006:985) om
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energideklaration för byggnader, förrän redovisningen har
visats upp för byggnadsnämnden.

I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, får
rivningsarbetena inte påbörjas förrän byggnadsnämnden godkänt
rivningsplanen. Lag (2007:167).

13 § För sådana byggnadsåtgärder som anges i 2 § första stycket
och som kräver bygganmälan samt för sådana rivningar som skall följa
en rivningsplan skall en kvalitetsansvarig utses av byggherren. För
skilda delar av ett projekt kan olika kvalitetsansvariga utses. En av
dem skall samordna deras uppgifter. Byggherren skall underrätta
byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig.

En kvalitetsansvarig skall se till att kontrollplaner som avses i 9 §
och rivningsplaner som avses i 4 § följs samt att kontroller som
avses i 8 § första stycket 2 utförs. Han skall vara närvarande vid
byggsamråd enligt 7 § samt vid besiktningar och andra kontroller.
Lag (1995:1197).

14 § Till kvalitetsansvarig får utses endast den som har fått
godkännande (riksbehörighet) av ett organ som har ackrediterats
för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll
eller den som byggnadsnämnden godkänt för visst arbete.
Lag (1994:852).

15 § Om byggnadsnämnden finner att den kvalitetsansvarige har
åsidosatt sina skyldigheter, får nämnden besluta att en annan
kvalitetsansvarig skall utses. Nämnden skall, i de fall den
kvalitetsansvarige har riksbehörighet, anmäla sitt beslut till det
organ som meddelat riksbehörigheten. Lag (1994:852).

10 kap. Påföljder och ingripanden vid överträdelser m. m.

Inledande bestämmelser

1 § Byggnadsnämnden skall ta upp frågan om påföljd eller ingripande enligt
detta kapitel så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har
skett av bestämmelserna om byggande i denna lag eller av någon föreskrift
eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits
utan lov, skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir
undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i
efterhand.

2 § Om någon begär det, skall byggnadsnämnden lämna skriftlig upplysning om
det beträffande en viss byggnad eller annan anläggning har vidtagits någon
åtgärd som föranleder ingripande enligt detta kapitel.

Förbud att fortsätta byggnadsarbeten m.m.

3 § Byggnadsnämnden får förbjuda att ett visst byggnads-,
rivnings- eller markarbete eller en viss åtgärd fortsätts, om det är
uppenbart att arbetet eller åtgärden strider mot denna lag eller mot
någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av
lagen. Byggnadsnämnden får också, om nämnden finner att byggherren
inte följer någon väsentlig del av en kontrollplan, förbjuda att ett
byggnadsarbete fortsätts innan de uppkomna bristerna avhjälpts.

Är det uppenbart att ett arbete eller en åtgärd som avses i första
stycket äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för
människors liv eller hälsa, skall nämnden förbjuda att arbetet eller
åtgärden fortsätts, även om de förutsättningar som anges i första
stycket inte föreligger.
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Om byggnadsnämnden finner att byggherren i något väsentligt avseende
avviker från en rivningsplan, får nämnden förbjuda att rivningen
fortsätts till dess att byggherren visar att det finns
förutsättningar för att planen kommer att följas.

Förbud enligt denna paragraf får förenas med vite.

Beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart. Lag (1995:1197).

Avgifter

4 § Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller
marklov, skall byggnadsavgift tas ut.

Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger
den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 §, skulle ha
betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften skall
dock bestämmas till minst 500 kronor. När avgiften bestäms på grundval av
taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller sänkningar av
normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständigheterna i det särskilda
fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser kostnader för
nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller andra
mätningstekniska åtgärder.

Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp
än som följer av andra stycket eller helt efterges.

5 § Byggnadsavgift skall inte tas ut, om rättelse sker innan frågan om
påföljd eller ingripande enligt detta kapitel tas upp till överläggning vid
sammanträde med byggnadsnämnden. Byggnadsavgift skall inte heller tas ut, om
åtgärden avser rivning av en byggnad och rivningen har företagits

1. med stöd av lag eller annan författning eller annars varit nödvändig för
att avvärja eller begränsa omfattande skada på annan egendom eller

2. därför att byggnaden till väsentlig del hade skadats genom eldsvåda
eller någon annan liknande händelse.

6 § Särskild avgift skall tas ut om, i andra fall än som avses i 4 §
första stycket, en överträdelse sker genom att

1. arbete utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig enligt 9
kap. 13 §,

2. någon underlåter att göra bygganmälan eller rivningsanmälan när
sådan anmälan skall göras eller

3. arbete utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har
meddelat enligt denna lag.

Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst 200 och högst
1 000 kronor. Är överträdelsen ringa, behöver någon avgift inte tas ut.
Lag (1995:1197).

7 § I sådana fall som avses i 4 § första stycket skall förutom
byggnadsavgift även tilläggsavgift tas ut, om åtgärden innebär att

1. en byggnad uppförs,

2. en tillbyggnad görs,

3. en byggnad helt eller till viss del tas i anspråk eller inreds för ett
väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden eller byggnadsdelen
senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats eller

4. en byggnad rivs.

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1987:10 (36 av 56)2007-11-05 19:05:15



SFST

Tilläggsavgift skall inte tas ut i de fall som anges i 5 §. Tilläggsavgift
skall inte heller tas ut, om den olovliga åtgärden omfattar ett utrymme vars
bruttoarea inte överstiger tio kvadratmeter.

Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för
varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean
beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas.

Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp än som följer av tredje stycket
eller helt efterges, om föreläggande om rättelse har meddelats enligt 14 §,
om rättelse har skett genom handräckning eller på annat sätt eller om det
annars finns särskilda skäl.

8 § Frågor om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av
byggnadsnämnden.

Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän förvaltningsdomstol på
talan av byggnadsnämnden.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1994:1423).

9 § Byggnadsavgiften skall tas ut av den som när överträdelsen begicks var
ägare av den fastighet, byggnad eller anläggning som den olovliga åtgärden
avsåg. Den särskilda avgiften skall tas ut av den som begick överträdelsen.

Tilläggsavgiften skall tas ut av

1. den som när överträdelsen begicks var ägare av den byggnad som den
olovliga åtgärden avsåg,

2. den som begick överträdelsen,

3. den i vars ställe denne var,

4. den som har beretts vinning genom överträdelsen.

10 § Var två eller flera ägare av den fastighet, byggnad eller anläggning
som den olovliga åtgärden avsåg, svarar de solidariskt för byggnadsavgift
och tilläggsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare.

11 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen nedsätta eller helt
efterge byggnadsavgift eller särskild avgift som byggnadsnämnden har
beslutat. Frågor om nedsättning eller eftergift prövas efter besvär enligt
13 kap. 2 § över nämndens beslut.

Ingripanden för att åstadkomma rättelse m.m.

12 § Kronofogdemyndigheten får meddela särskild handräckning så att
rättelse sker när någon

1. utan lov har vidtagit en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller
marklov,

2. har vidtagit en åtgärd med stöd av bygglov, rivningslov eller marklov, om
lovet har ändrats eller upphävts genom ett beslut som har vunnit laga kraft,

3. i annat fall än som avses i 1 har vidtagit en åtgärd som strider mot denna
lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd
av lagen,

4. har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts
honom enligt 15 §, 16 § första stycket eller 17 §. Lag (1991:871).
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13 § Ansökningar om handräckning får göras av byggnadsnämnden. Bestämmelser
om sådan handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning. Lag (1991:871).

14 § I de fall som avses i 12 § 1--3 får byggnadsnämnden, i stället för att
ansöka om handräckning, förelägga ägaren av den fastighet, byggnad eller
anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. Följs inte
föreläggandet, får byggnadsnämnden begära handräckning.

Avser ett föreläggande enligt första stycket en åtgärd som har utförts utan
bygglov, där sådant krävs, får byggnadsnämnden i föreläggandet förbjuda att
åtgärden åter utförs.

Beviljas bygglov, rivningslov eller marklov efter det att föreläggande
har meddelats, upphör föreläggandet att gälla.

15 § Om någon underlåter att utföra arbete eller vidta någon annan åtgärd som
 åligger honom enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något
beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga
honom att inom en viss tid vidta åtgärden.

16 § Om en byggnad eller annan anläggning är förfallen eller om den är skadad
 till väsentlig del och inte sätts i stånd inom skälig tid, får
byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom en viss tid riva byggnaden eller
anläggningen.

Om en byggnad eller annan anläggning har brister som kan äventyra säkerheten
för dem som uppehåller sig i eller i närheten av den, får byggnadsnämnden
förbjuda användning av byggnaden eller anläggningen. Förbudet får allt efter
omständigheterna riktas mot ägaren, mot den som har nyttjanderätt till
egendomen eller mot båda.

Beslut om användningsförbud gäller omedelbart och till dess byggnadsnämnden
bestämmer annat.

17 § Om en byggnad eller annan anläggning inom område med detaljplan har
kommit att medföra stora olägenheter för trafiksäkerheten på grund av att
förhållandena har ändrats, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att ta bort
den eller att vidta någon annan åtgärd med den. Beträffande byggnader får
dock sådant föreläggande meddelas endast om byggnaden kan flyttas utan
svårighet eller är av ringa värde.

Inom områden med detaljplan får byggnadsnämnden, om det behövs med hänsyn
till trafiksäkerheten, förelägga ägaren av en fastighet eller en byggnad
att anordna stängsel eller ändra utfart eller annan utgång mot gator eller
vägar.

Om en byggnad eller annan anläggning för industriändamål inte längre
används, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att anordna stängsel kring
den, om det behövs till skydd mot olycksfall.

18 § Föreläggande enligt 14 § första stycket, 15 §, 16 § första stycket
eller 17 § får förenas med vite eller med föreskrift att åtgärden, om
föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom byggnadsnämndens
försorg på den försumliges bekostnad. Förbud enligt 14 § andra stycket
och 16 § andra stycket får förenas med vite.

Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom
byggnadsnämndens försorg, skall nämnden, om det inte finns skäl till annat,
besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall
nämnden se till att oskäliga kostnader inte uppstår.

I beslut om föreläggande enligt första stycket eller beslut enligt andra
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stycket får förordnas att beslutet skall gälla omedelbart.

Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att beslut
enligt andra stycket skall kunna genomföras.

18 a § Om byggnadsnämnden enligt 9 kap. 10 § beslutar att en
byggnad eller en del av en byggnad inte skall få användas innan
bristerna avhjälpts, får byggnadsnämnden förena sitt beslut med
vite. Lag (1994:852).

19 § Har en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov vidtagits
utan sådant lov men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas till
åtgärden, skall byggnadsnämnden, innan handräckning begärs eller föreläggande
meddelas, bereda ägaren tillfälle att inom viss tid ansöka om lov.

Om ansökan inte inkommer inom föreskriven tid, får byggnadsnämnden trots
detta pröva frågan om lov till åtgärden. Nämnden får därvid på ägarens
bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt företa de
åtgärder i övrigt som är nödvändiga för prövningen av ärendet.

20 § Finner byggnadsnämnden att det föreligger brister i fråga om underhållet
 av en byggnad eller annan anläggning, får nämnden uppdra åt en sakkunnig
person att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder.

Verkan av föreläggande i vissa fall m.m.

21 § Har ett föreläggande enligt 14 § första stycket, 15 §, 16 § första
stycket eller 17 § eller ett förbud enligt 14 § andra stycket eller 16 §
andra stycket meddelats någon i egenskap av ägare till en viss fastighet
och övergår äganderätten till fastigheten till ny ägare, gäller
föreläggandet eller förbudet i stället mot denne. Har i föreläggandet eller
förbudet utsatts löpande vite enligt 4 § lagen (1985:206) om viten och har
fastigheten överlåtits genom köp, byte eller gåva, gäller vitet mot den nye
ägaren räknat från tidpunkten för äganderättsövergången, under förutsättning
att anteckning om vitesföreläggandet dessförinnan gjorts enligt 22 §.
Löpande vite som avser viss period får endast tas ut av den som var ägare
vid periodens början. Annat vite gäller inte mot den nye ägaren, men
byggnadsnämnden får sätta ut vite för denne.

Första stycket gäller även när ett föreläggande eller förbud har meddelats
någon i egenskap av tomträttshavare eller eljest som ägare av en byggnad på
mark som tillhör någon annan. Vad som sägs om löpande vite gäller dock endast
i fråga om föreläggande eller förbud som har meddelats någon i egenskap av
tomträttshavare.

I ärenden om föreläggande eller förbud som anges i första eller andra stycket
 skall bestämmelserna i rättegångsbalken om verkan av att tvisteföremålet
överlåts och om tredje mans deltagande i rättegång tillämpas.

Anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel m.m.

22 § Den myndighet som meddelar ett föreläggande eller förbud som avses
i 21 § skall genast sända sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har i föreläggandet eller
förbudet utsatts löpande vite, skall även detta antecknas. Inskrivnings-
myndigheten skall genast i rekommenderat brev underrätta den som senast har
sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt om anteckningen, om
denne inte är föreläggandets eller förbudets adressat. Lag (2000:248).

23 § Återkallas ett föreläggande eller förbud som har
antecknats enligt 22 §, skall byggnadsnämnden genast anmäla det
till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen.
Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom
lagakraftvunnet beslut eller upphört att gälla, eller har
föreläggandet följts, skall byggnadsnämnden, så snart nämnden
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har fått vetskap om detta, anmäla förhållandet till
inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen.
Lag (2000:248).

24 § Gör inte byggnadsnämnden anmälan i de fall som avses i 23 §, skall
länsstyrelsen göra sådan anmälan, om någon vars rätt berörs ansöker om det.

Övriga bestämmelser

25 § Överlåts egendom på vilken har utförts en åtgärd som avses i 4 § första
stycket, mot ersättning och skall rättelse vidtas på grund av beslut enligt
detta kapitel, skall 4 kap. 12 § jordabalken tillämpas, om inte överlåtaren
vid överlåtelsen upplyst om åtgärden eller förvärvaren annars känt till
eller bort känna till denna.

26 § Byggnadsavgifter och särskilda avgifter tillfaller kommunen. Tilläggs-
avgifter tillfaller staten.

27 § Har frågan om påföljd för en överträdelse som avses i 4 § första stycket
 inte tagits upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden inom
tio år från det att överträdelsen begicks, får byggnadsavgift eller
tilläggsavgift inte tas ut. Detta gäller också i fråga om särskild avgift.
Därvid skall dock i stället för tio år gälla en tid av tre år.

Sedan tio år har förflutit från det att en åtgärd som avses i 12 § 1--3
vidtogs, får byggnadsnämnden inte ansöka om handräckning eller besluta om
föreläggande enligt 14 § första stycket. Detta skall dock inte tillämpas
när någon utan lov enligt 8 kap. 1 § första stycket 3 har tagit i anspråk
eller inrett en bostadslägenhet för väsentligen annat ändamål än bostads-
ändamål. Lag (1989:1049).

28 § Beslut eller domar varigenom någon påförs avgift enligt detta kapitel
skall genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till läns-
styrelsen inom två månader från det att beslutet eller domen vann laga
kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet eller domen.

29 § Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i 28 §,
skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om
dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och dröjsmålsavgiften
skall lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att
indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.
Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Vid fördelning mellan staten och kommunen av medel som har
influtit skall medel i första hand avsättas för kommunens
fordran. Lag (1997:531).

30 § Vite som har förelagts med stöd av detta kapitel får inte förvandlas
till fängelse.

11 kap. Byggnadsnämnden

1 § Utöver de uppgifter byggnadsnämnden har enligt övriga
föreskrifter i denna lag skall nämnden

1. verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt
tilltalande stads- och landskapsmiljö,

2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen
och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i
frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning,

3. samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda
vilkas arbete och intressen berör nämndens verksamhet,

4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens
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verksamhet,

5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter och beslut.

Byggnadsnämnden skall ta till vara de möjligheter lagen ger att
förenkla och underlätta ärenden för enskilda och bör därvid
verka för att lagens föreskrifter om begränsning av
bygglovsplikten vinner tillämpning. Lag (1998:805).

2 § Om någon begär det, skall byggnadsnämnden lämna skriftliga upplysningar
om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Behövs nybyggnadskarta för prövningen av en fråga om bygglov inom områden
med sammanhållen bebyggelse, skall byggnadsnämnden tillhandahålla sådan
karta, om sökanden begär det.

3 § För en byggnadsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i
kommunallagen (1991:900).

Delegationsuppdrag enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får inte omfatta
befogenhet att

1. avgöra ärenden som är av principiell natur eller i övrigt av större
vikt,

2. meddela förelägganden eller förbud vid vite utom i sådana fall som avses
i 10 kap. 3 § och 16 § andra stycket eller meddela förelägganden med
föreskrift att en åtgärd kan komma att utföras genom byggnadsnämndens
försorg på den försumliges bekostnad eller

3. avgöra frågor om avgift enligt 10 kap. Lag (1991:1703).

4 § Byggnadsnämnden skall till sitt biträde ha minst en person med
arkitektutbildning och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden skall kunna
fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

5 § Byggnadsnämnden får ta ut avgift i ärenden angående lov och
förhandsbesked och i ärenden som föranleds av en bygganmälan eller
rivningsanmälan enligt 9 kap. 2 § samt i andra ärenden som föranleder
upprättande av nybyggnadskarta, ritningsgranskning, besiktning,
framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller
kostnadskrävande åtgärder.

Byggnadsnämnden får dessutom, efter det att bygganmälan som avser
åtgärder som anges i 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 2 inkommit
avseende uppförande, tillbyggnad eller annan ändring av en byggnad
eller annan anläggning, ta ut en planavgift för att täcka kostnaderna
för sådana åtgärder som erfordras för att enligt denna lag upprätta
eller ändra detaljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner.
Planavgift får tas ut endast om fastighetsägaren har nytta av planen
eller bestämmelserna.

Avgifterna får tas ut med högst det belopp som motsvarar kommunens
genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Grunderna för beräkning av
avgifterna skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifterna tas ut av sökanden och får tas ut i förskott.
Lag (1995:1197).

12 kap.  Statlig kontroll beträffande områden av riksintresse m.m.

1 § Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta, ändra
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det
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kan befaras att beslutet innebär att

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte
tillgodoses,

2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på
ett lämpligt sätt,

3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte
iakttas, eller

4. en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de
boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot
olyckshändelser. Lag (1998:839).

2 § Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då kommunens beslut
kom in till länsstyrelsen besluta huruvida prövning enligt 1 § skall ske
eller ej.

3 § Länsstyrelsen skall upphäva kommunens beslut i dess helhet, om något
förhållande som avses i 1 § föreligger. Om kommunen har medgett det, får
beslutet upphävas i en viss del.

4 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen eller regeringen för ett
visst område förordna att 1--3 §§ skall tillämpas på beslut att lämna lov
eller förhandsbesked.

Om länsstyrelsen, efter det att ett förordnande enligt första stycket har
meddelats, beslutar att ett lov eller förhandsbesked skall prövas, får
länsstyrelsen förordna att lovet eller förhandsbeskedet inte skall gälla
förrän frågan om prövning har slutligt avgjorts.

5 § Regeringen får pröva ett beslut att anta, ändra eller
upphäva en regionplan. Beslut om prövning skall fattas inom tre
månader från den dag då beslutet kom in till regeringen.
Regeringens prövning får avse endast frågan huruvida planen
tillgodoser riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken.

Regeringen får upphäva beslutet i dess helhet eller i en viss
del. Lag (1998:839).

6 § Regeringen får förelägga kommunen att inom en viss tid anta, ändra
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser (planföreläggande),
om det behövs för att tillgodose sådana intressen som avses i 1 § 1 och 2.

7 § Om kommunen inte följer ett planföreläggande, får regeringen på
kommunens bekostnad låta upprätta de förslag som behövs samt anta, ändra
eller upphäva detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Därvid skall
länsstyrelsen ombesörja ärendets beredning.

13 kap. Överklagande

1 § Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som
föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900),
nämligen

1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,

2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt en kommunal nämnd att anta, ändra
eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser eller att fatta beslut om
skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra
allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,

3. kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut att inte anta, ändra
eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan,

4. kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut om grunderna för
skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser
och om generella villkor för sådan betalning,
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5. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden
samt

6. kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut om
regionplan.

Andra beslut rörande gatukostnader än de som anges i första stycket 4
får  ej överklagas. Att tvister rörande gatukostnader prövas av
fastighetsdomstol framgår av 15 kap. 8 §. Lag (1991:1703).

2 § Andra beslut enligt denna lag av kommunfullmäktige och
kommunala nämnder än de som anges i 1 § får överklagas hos
länsstyrelsen.

Sådana beslut får dock inte överklagas till den del de avser

1. frågor som redan är avgjorda genom detaljplan,
områdesbestämmelser eller förhandsbesked,

2. behovet av byggsamråd. Lag (1995:1197).

3 § Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 2 § finns i
23-25 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva
en detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan räknas
dock från den dag då justeringen av protokollet med beslutet har
tillkännagetts på kommunens anslagstavla. När ett sådant beslut har
fattats av kommunfullmäktige, skall vad som föreskrivs i 23-25 §§
förvaltningslagen om den myndighet som har meddelat beslutet i
stället avse kommunstyrelsen. Lag (1995:1197).

4 § Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 3 § att helt eller i
en viss del upphäva ett beslut om detaljplan,
områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked får överklagas
hos regeringen. Andra beslut av länsstyrelsen enligt 12 kap.
får inte överklagas.

Länsstyrelsens beslut i ett överklagat ärende om antagande,
ändring eller upphävande av en detaljplan, områdesbestämmelser
eller en fastighetsplan får överklagas hos regeringen.

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Om målet rör en fråga av
särskild betydelse för Försvarsmakten, Fortifikationsverket,
Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt skall
domstolen överlämna målet till regeringen för prövning.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2003:132).

5 § Beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser
eller en fastighetsplan får överklagas endast av den som senast under
utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit
tillgodosedda. Om bestämmelserna för enkelt planförfarande har tillämpats,
får beslutet överklagas endast av den som enligt 5 kap. 28 § har framfört
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Om ett planförslag efter utställningen eller, när bestämmelserna om
enkelt planförfarande tillämpats, efter det att underrättelse skett
enligt 5 kap. 28 § andra stycket ändras till nackdel för någon, får
han, utan hinder av bestämmelserna i första stycket av denna paragraf,
överklaga beslutet. Bestämmelserna i första stycket utgör inte heller
hinder mot att överklaga beslutet på den grunden att det inte har
tillkommit i laga ordning.
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6 § Har upphävts genom lag (1994:819).

7 § Ett beslut i fråga om lov eller förhandsbesked inom sådana
skydds- eller säkerhetsområden som avses i 8 kap. 9 § tredje
stycket får överklagas av Luftfartsstyrelsen, om beslutet berör
en civil flygplats, av tillsynsmyndigheten, om beslutet berör en
kärnreaktor eller annan kärnenergianläggning, och i övriga fall
av Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten eller Statens
räddningsverk eller de myndigheter de bestämmer. Lag (2004:1098).

8 § Den myndighet som har att pröva överklagande av ett beslut att
anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller en
fastighetsplan skall antingen fastställa eller upphäva beslutet i
dess helhet. Om kommunen har medgett det, får dock beslutet upphävas
i en viss del eller ändras på annat sätt. Utan kommunens medgivande
får ändringar av ringa betydelse göras.

På kommunens begäran kan myndigheten förordna att det överklagade
beslutet, utan hinder av att överklagandet inte har slutligen
avgjorts, får genomföras i sådana delar som uppenbarligen inte berörs
av överklagandet. Sådana förordnanden får inte överklagas.
Lag (1995:1197).

14 kap. Skyldighet att lösa mark och utge ersättning

Inlösen

1 § Mark eller annat utrymme som enligt en detaljplan skall
användas för allmänna platser för vilka kommunen är huvudman
samt annan mark eller annat utrymme som enligt planen skall
användas för annat än enskilt bebyggande är kommunen skyldig
att lösa, om fastighetsägaren begär det. Mark eller annat
utrymme som enligt planen skall användas för allmänna platser
för vilka någon annan än kommunen är huvudman, är den
samfällighet som finns eller skall bildas för ändamålet skyldig
att förvärva med äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild
rätt, om fastighetsägaren begär det. Motsvarande skyldighet
gäller för staten eller kommunen som väghållare enligt väglagen
(1971:948). Samfälligheten eller väghållaren får bestämma om
förvärvet skall avse äganderätt, nyttjanderätt eller annan
särskild rätt.

Om detaljplanen medger tillfällig användning av mark eller
annat utrymme, skall första stycket inte tillämpas beträffande
marken eller utrymmet under den tid då sådan användning får
pågå.

I fråga om mark eller annat utrymme inom ett samverkansområde
enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan gäller
särskilda bestämmelser. Lag (2005:942).

2 § Finns det i en detaljplan bestämmelser att mark eller annat
utrymme för enskilt bebyggande skall användas även för en
allmän trafikanläggning, för en trafikanläggning som är
gemensam för flera fastigheter eller för en allmän ledning,
skall den som skall vara huvudman för anläggningen förvärva
nyttjanderätt eller annan särskild rätt i den omfattning som
behövs för ändamålet, om fastighetsägaren begär det.
Huvudmannen får bestämma vilken rätt förvärvet skall avse.
Lag (2005:942).

Skadeersättning och inlösen i vissa fall

3 § Har byggnadsnämnden med stöd av 10 kap. 17 § meddelat föreläggande att
en byggnad, eller annan anläggning skall tas bort eller bli föremål för
annan åtgärd eller att en utfart eller annan utgång skall ändras, har ägaren
rätt till ersättning av kommunen för den skada han lider.
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4 § Blir ett område, som enligt detaljplan har varit avsett för allmän
samfärdsel, vid genomförandet av en ny plan helt eller delvis använt för
annat ändamål eller ändrat till sitt höjdläge och uppstår härigenom skada
för ägaren av en fastighet som ligger intill området eller för den som
innehar särskild rätt till fastigheten, har han rätt till ersättning av
väghållaren för den skada han lider.

5 § Om en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens
utgång, har ägaren av en fastighet och innehavare av särskild rätt
till fastigheten rätt till ersättning av kommunen för den skada de
lider.

Medför ändringen eller upphävandet att synnerligt men uppkommer vid
användningen av en fastighet, är kommunen skyldig att lösa fastigheten,
om ägaren begär det.

Ändras eller upphävs en detaljplan efter genomförandetidens utgång
skall första och andra styckena tillämpas, om bygglov har sökts men
ärendet inte slutligt avgjorts före genomförandetidens utgång.

6 § Har skada uppkommit till följd av åtgärder som avses i 16 kap. 7 §,
har den skadelidande rätt till ersättning för skadan av kommunen eller,
om åtgärden har vidtagits på uppdrag av en statlig myndighet, av staten.

7 § Om ersättning har betalats för gatukostnader enligt 6 kap. 31 eller
32 § eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, är kommunen skyldig att
betala tillbaka ersättningen, i den mån skada uppkommer för ägaren av
fastigheten genom att han på grund av att bygglov vägras inte kan använda
fastigheten så som förutsattes när ersättningen togs ut.

Kommunen är också skyldig att betala ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635)
från den dag fastighetsägaren betalade ersättningen. Lag (1989:1049).

8 § Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter har
rätt till ersättning av kommunen, om skada uppkommer till följd
av att

1. bygglov vägras till att ersätta en riven eller genom
olyckshändelse förstörd byggnad med en i huvudsak likadan
byggnad och ansökan om bygglov har gjorts inom fem år från det
att byggnaden revs eller förstördes,

2. rivningsförbud meddelas i detaljplan eller
områdesbestämmelser eller rivningslov vägras med stöd av 8 kap.
16 § 2 eller 3,

3. skyddsbestämmelser meddelas i en detaljplan enligt 5 kap. 7
§ första stycket 4 eller 6 eller i områdesbestämmelser enligt 5
kap. 16 § 4 eller 5,

4. bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och
höjdläge inom sådana områden som avses i 8 kap. 9 § tredje
stycket meddelas i områdesbestämmelser,

5. marklov vägras med stöd av 8 kap. 18 § första stycket 2
eller 3.

Rätt till ersättning föreligger i fall som avses i första
stycket 1, om byggnaden förstörts genom olyckshändelse. I
övriga fall som avses i första stycket 1 och i fall som avses i
första stycket 2 föreligger rätt till ersättning, om skadan är
betydande i förhållande till värdet av berörd del av
fastigheten. I fall som avses i första stycket 3-5 föreligger
rätt till ersättning, om skadan medför att pågående
markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av
fastigheten.

Medför beslut som avses i första stycket att synnerligt men
uppkommer vid användningen av fastigheten, är kommunen skyldig
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att lösa fastigheten, om ägaren begär det.

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även
beaktas andra beslut som avses i första stycket samt beslut
enligt 3 kap. 2 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och 7
kap. 3, 5, 6, 9, 22 eller 24 § miljöbalken, beslut som innebär
att tillstånd enligt 7 kap. 11 § andra stycket eller 28 b-29 a
§§ samma balk inte meddelas, föreläggande eller förbud enligt
12 kap. 6 § fjärde stycket samma balk eller beslut som innebär
att dispens enligt samma lagrum inte meddelas, samt beslut
enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429), allt under
förutsättning att besluten meddelats inom tio år före det
senaste beslutet. Dessutom skall beaktas sådan inverkan av
hänsynstaganden enligt 30 § skogsvårdslagen som i särskilda
fall har inträtt inom samma tid. Har talan eller rätt till
ersättning eller inlösen med anledning av nyss angivna beslut
förlorats på grund av bestämmelserna i 15 kap. 4 § eller
motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller lagen om
kulturminnen m.m., utgör detta förhållande inte något hinder
mot att beslutet beaktas.

Har kommunen efter föreläggande enligt 12 kap. 6 § beslutat om
rivningsförbud eller skyddsbestämmelser som avses i första
stycket 2 eller 3 för att tillgodose ett riksintresse enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken, är staten skyldig att ersätta
kommunen dess kostnader för ersättning eller inlösen. I fall
som avses i första stycket 4 och 5 är ägaren till den
anläggning för vilken skydds- eller säkerhetsområdet har
beslutats skyldig att ersätta kommunen dess kostnader för
ersättning eller inlösen. Lag (2001:442).

Bestämmande av ersättning

9 § Vid bestämmande av ersättning i fall som avses i 1--8 §§ skall 4 kap.
expropriationslagen (1972:719) tillämpas i den mån inte annat följer av
10 §. Vad som sägs i 4 kap. 3 § nämnda lag skall härvid tillämpas i fråga
om värdeökning som ägt rum under tiden från dagen tio år före den då talan
om inlösen väcktes.

10 § Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som
avses i 3 §, 4 §, 5 § första stycket eller 8 § första stycket skall
bestämmas som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och
efter beslutet eller den åtgärd som avses i 4 §. Härvid skall bortses
från förväntningar om ändring av markanvändningen.

Ersättning för skada i fall som avses i 8 § första stycket 1 och 2 skall
minskas med ett belopp som motsvarar vad som på grund av 8 § andra stycket
skall tålas utan ersättning.

15 kap. Domstolsprövning m.m.

1 § I den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag, skall,
utöver vad som följer av 6 kap. 39 § och 14 kap. 9 §, expropriationslagen
(1972:719) tillämpas i mål om

1. inlösen enligt 6 kap. 17 eller 24 §,

2. ersättning eller inlösen eller förvärv av nyttjanderätt eller annan
särskild rätt i fall som avses i 14 kap. 1--8 §§.

2 § Talan om inlösen enligt 6 kap. 17 § får väckas även om beslutet
att anta detaljplanen inte har vunnit laga kraft.

3 § Talan om inlösen enligt 6 kap. 24 § andra stycket skall väckas inom
tre år efter genomförandetidens utgång.

Har ansökan gjorts om förlängning av genomförandetiden eller har kommunen
väckt fråga om förnyelse av genomförandetiden, skall målet förklaras vilande
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till dess att ärendet slutligt har avgjorts. Förlängs eller förnyas
genomförandetiden, förfaller kommunens talan.

Bestämmelserna i andra stycket om vilandeförklaring gäller även i fall då
talan har väckts om inlösen enligt 6 kap. 24 § första stycket och ansökan
gjorts om fastighetsbildning i överensstämmelse med fastighetsplanen.
Bildas fastighet som överensstämmer med fastighetsplanen, förfaller
kommunens talan.

När kommunen har väckt talan om inlösen enligt 6 kap. 24 § första
stycket, skall fastighetsdomstolen omedelbart sända underrättelse om
det till lantmäterimyndigheten. Lag (1995:1412).

4 § I fall som avses i 14 kap. 3, 5, 7 eller 8 § skall talan väckas
inom två år från det att beslutet på vilket talan grundas vann laga
kraft.

I fall som avses i 14 kap. 4 eller 6 § skall talan väckas inom två år
från det att den åtgärd på vilken talan grundas utfördes.

Talan får dock väckas senare än som anges i första och andra styckena,
om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid.

5 § Ersättning för skada enligt 14 kap. 3--6 eller 8 § skall bestämmas
i pengar att betalas på en gång eller, om det finns särskilda skäl,
med ett visst årligt belopp. Ändras förhållandena, skall det årliga
beloppet omprövas, om kommunen, fastighetsägaren eller den som innehar
särskild rätt till fastigheten begär det.

Om kommunen begär det och det inte är uppenbart oskäligt, skall domstolen
förordna att ersättning enligt 14 kap. 8 § första stycket 2 eller 3 skall
betalas ut först när vissa åtgärder med byggnaden har utförts.

Vad som i fråga om ersättning har avtalats eller uppenbarligen
förutsatts gälla mellan kommunen och ägaren eller innehavare av
särskild rätt till fastigheten skall gälla även mot ny ägare av
fastigheten eller ny innehavare av den särskilda rätten.

6 § Ogillas i mål enligt 1 § talan som har väckts av fastighetsägaren
eller den som innehar särskild rätt till fastigheten, kan domstolen
förordna att han skall bära sina egna kostnader, om han befinns ha
inlett rättegången utan tillräckliga skäl. Har rättegången uppenbart
inletts utan skälig grund, får domstolen dessutom förplikta honom att
ersätta motparten dennes rättegångskostnader.

7 § Om den ersättning som har fastställts i ett mål om inlösen
inte har nedsatts på det sätt som föreskrivs i
expropriationslagen (1972:719), skall följande gälla. Om någon
som är berättigad till ersättning begär det, skall den väckta
frågan om avstående av mark eller annat utrymme förfalla såvitt
den rör hans eller hennes rätt, under förutsättning att marken
eller utrymmet inte har tillträtts eller övergått enligt 6 kap.
10 § expropriationslagen. Lag (2005:942).

8 § Tvist mellan kommunen och fastighetsägare om ersättning för
gatukostnader och kostnader för andra allmänna platser och om villkoren
för betalning av sådan ersättning prövas av den fastighetsdomstol inom
vars område fastigheten är belägen.

I mål som avses i första stycket skall bestämmelserna i lagen (1969:246) om
domstolar i fastighetsmål tillämpas. I mål om jämkning av ersättning enligt
6 kap. 33 § skall dock beträffande rättegångskostnader expropriationslagen
(1972:719) tillämpas. Förlorar fastighetsägaren ett sådant mål, kan
domstolen förordna att han skall bära sina egna kostnader, om han grundat
sin talan i målet på otillräckliga skäl. Har hans talan uppenbart saknat

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1987:10 (47 av 56)2007-11-05 19:05:15



SFST

skälig grund, får domstolen dessutom förplikta honom att ersätta kommunen
dess rättegångskostnader. Lag (1987:246).

16 kap. Bemyndiganden m.m.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela de föreskrifter om krav på byggnader m.m. som
utöver bestämmelserna i 3 kap. behövs

1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,

2. för en lämplig utformning av byggnader och andra
anläggningar samt tomter, områden för andra anläggningar än
byggnader och allmänna platser,

3. för kontroll av att föreskrifter som avses i 1 efterlevs.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de föreskrifter om kvalitetsansvariga som behövs utöver
bestämmelserna i 9 kap. 13-15 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 3 kap.
Lag (2001:146).

2 § har upphävts genom lag (1994:852).

3 § Om det har inträffat en naturhändelse med synnerligen
omfattande negativa effekter på miljön eller egendom och om det
behövs för att åtgärder som är nödvändiga till följd av
händelsen snabbt skall kunna vidtas, får regeringen meddela
föreskrifter om tidsbegränsade undantag från

1. krav på beaktande av allmänna intressen vid lokalisering av
bebyggelse enligt 2 kap.,

2. krav på byggnader, andra anläggningar, tomter, allmänna
platser och områden för andra anläggningar än byggnader enligt
3 kap.,

3. krav på en åtgärds förenlighet med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt 5 kap. 36 § andra stycket,

4. krav på bygglov, rivningslov och marklov enligt 8 kap., samt

5. bestämmelserna i 9 kap. om byggnadsarbeten, tillsyn och
kontroll. Lag (2005:252).

4 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har
befunnit sig, får regeringen meddela sådana från denna lag avvikande
föreskrifter som är av betydelse för totalförsvaret eller som behövs för
att nödvändig byggnadsverksamhet i övrigt skall kunna ske.

5 § Om en fastighet har upplåtits med tomträtt, skall vad som i denna
lag är föreskrivet om fastighetsägaren eller fastigheten tillämpas på
tomträttshavaren eller tomträtten, dock att tomträttshavare ej är
skyldig att bekosta anläggande av gator och andra allmänna platser.

6 § Den som innehar egendom under ständig besittningsrätt eller med
fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande utan
att äganderätten tillkommer någon skall vid tillämpning av denna lag
anses som egendomens ägare.

7 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har byggnadsnämnd
och länsstyrelse samt den som på deras uppdrag utför arbetet rätt att
få tillträde till fastigheter, byggnader och andra anläggningar samt
att där vidta de åtgärder som behövs för arbetets fullgörande.
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Rätt som avses i första stycket tillkommer även den som i annat fall
än som där avses utför kartläggning för samhällets behov.

Polismyndigheterna skall lämna det biträde som behövs.

17 kap. Övergångsbestämmelser

Ikraftträdande m.m.

1 § Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Genom lagen upphävs, med de begränsningar som följer av detta kapitel,

byggnadslagen (1947:385),

byggnadsstadgan (1959:612),

lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
och

lagen (1976:296) om kriskoppling m.m.

2 § Varje kommun skall före den 1 juli 1990 ha antagit en översiktsplan
enligt 4 kap.

Under tiden till dess att en gällande översiktsplan finns för kommunen,
får beslut enligt 5 kap. 16 § och 28 § första stycket grundas på annan
motsvarande översiktlig plan, som före ikraftträdandet har godkänts av
kommunfullmäktige. Lag (1987:122).

Generalplaner m.m.

3 § Generalplaner skall i den mån de är fastställda gälla som
områdesbestämmelser enligt denna lag.

Talan om ersättning eller inlösen enligt 22 § byggnadslagen (1947:385)
skall, i andra fall än som avses i 15 § andra stycket detta kapitel,
väckas före utgången av juni 1988. I sådana mål skall beträffande
prövningen i sak äldre bestämmelser tillämpas.

Stomplaner skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet.

Stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner m.m.

4 § Stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen (1947:385)
eller stadsplanelagen (1931:142), sådana äldre planer och bestämmelser
som anges i 79 och 83 §§ sistnämnda lag samt avstyckningsplaner, till
den del de inte omfattas av förordnande enligt 168 § byggnadslagen,
skall gälla som detaljplaner som antagits med stöd av denna lag.
Avstyckningsplaner, till den del de omfattas av förordnande som nyss
har angetts, skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet.

I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner, som har fastställts efter
utgången av år 1978, skall genomförandetiden enligt 5 kap. 5 § vara
fem år räknat från ikraftträdandet. I fråga om övriga planer och
bestämmelser som avses i första stycket skall genomförandetiden anses
ha gått ut.

Om inte annat är föreskrivet i sådan plan eller bestämmelse som enligt
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första stycket skall gälla som detaljplan enligt denna lag, skall 39 §
byggnadsstadgan (1959:612) tillämpas som bestämmelse i planen.
Lag (1991:604).

5 § Under tiden till utgången av juni 1991 gäller inte bestämmelserna
i 14 kap. 1 § inom områden som omfattas av stadsplan. Under denna tid
skall i stället 48 § första och tredje styckena byggnadslagen
(1947:385) tillämpas.

Bestämmelserna i 6 kap. 24 § andra stycket gäller inte i fråga om
sådana planer för vilka genomförandetiden enligt 4 § andra stycket
skall anses ha gått ut.

6 § Bestämmelserna i 6 kap. 26 § första stycket gäller inte inom
områden som omfattas av byggnadsplan eller avstyckningsplan.

7 § Bestämmelserna i 8 kap. 11 § fjärde stycket gäller inte inom
områden som omfattas av stadsplan eller byggnadsplan.

8 § Om skada uppkommer till följd av att en plan eller bestämmelse,
vars genomförandetid enligt 4 § skall anses ha gått ut, ändras eller
upphävs, har ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet rätt
till ersättning av kommunen under förutsättning att

1. fastigheten är belägen i ett område som till större delen är
bebyggt i huvudsak i enlighet med planen eller bestämmelsen,

2. beslut om ändring eller upphävande av planen eller bestämmelsen
meddelas före utgången av juni 1992 och

3. fastigheten efter ändringen eller upphävandet inte får bebyggas
eller får bebyggas endast i en utsträckning som är uppenbart oskälig.

Ändras eller upphävs planen eller bestämmelsen efter utgången av juni
1992 skall första stycket tillämpas, om bygglov har sökts men ärendet
inte har avgjorts före den nämnda tidpunkten.

Ersättning skall bestämmas som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde
före och efter beslutet att upphäva eller ändra planen. Fastighetens
marknadsvärde före beslutet skall bestämmas med hänsyn till såväl de
planförhållanden som de ersättningsprinciper som gällde vid lagens
ikraftträdande. Om kommunen begär det, får dock värdet inte bestämmas högre
än ett belopp som motsvarar vad som enligt anvisningarna till 36 §
kommunalskattelagen (1928:370) i deras lydelse vid utgången av juni 1990
fick dras av vid beräkning av realisationsvinst om fastigheten avyttrats
den 31 december 1990 ändrat med det procenttal med vilket basbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring ändrats fram till värdetidpunkten.

Talan om ersättning enligt första stycket skall väckas inom två år från det
att beslutet på vilket talan grundas vann laga kraft. Har fastighetsägare
eller innehavare av särskild rätt till fastighet väckt talan och har han
rätt till ersättning, får kommunen i stället lösa fastigheten eller
rättigheten.

I mål om ersättning och inlösen skall i övrigt 14 kap. 9 § samt 15 kap.
1 och 6 §§ tillämpas. Lag (1991:604).

9 § I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner som har antagits men
inte har fastställts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser
tillämpas beträffande såväl förfarandet som ärendenas prövning i sak.

Regionplaner

10 § Regionplaner som har fastställts efter utgången av juni 1982 skall
gälla som regionplan enligt denna lag, dock längst till den dag då sex år
har förflutit från det att planen fastställdes. I övrigt skall regionplaner
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upphöra att gälla vid ikraftträdandet.

Tomtindelningar

11 § Tomtindelningar enligt byggnadslagen (1947:385) eller stadsplanelagen
(1931:142) samt sådana äldre tomtindelningar som anges i 80 § sistnämnda
lag skall gälla som fastighetsplan enligt denna lag.

12 § I fråga om tomtindelningar som har antagits men inte har fastställts
före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas beträffande såväl
förfarandet som ärendenas prövning i sak.

Nybyggnadsförbud

13 § Med de undantag som anges i 14 och 16 §§ skall förbud mot nybyggnad
och förbud mot rivning som har utfärdats med stöd av byggnadslagen
(1947:385) upphöra att gälla vid ikraftträdandet.

14 § Har förbud mot nybyggnad utfärdats med stöd av 110 § andra stycket
byggnadslagen (1947:385), skall förbudet gälla som bestämmelse i planen
enligt 5 kap. 8 § 1 denna lag.

15 § Förbud enligt 17 § byggnadslagen (1947:385) mot schaktning, fyllning,
trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd skall fortsätta att
gälla, dock längst till utgången av juni 1990.

Talan om ersättning eller inlösen enligt 22 § byggnadslagen med anledning
av förbud som anges i första stycket skall väckas före utgången av juni
1991. I sådana mål skall beträffande prövningen i sak äldre bestämmelser
tillämpas.

16 § För områden där förbud mot nybyggnad m.m. råder enligt 81 §
byggnadslagen (1947:385) eller har utfärdats med stöd av 82 § samma lag
skall förordnande om prövning som avses i 12 kap. 4 § anses ha utfärdats
i fråga om beslut om bygglov, marklov och förhandsbesked.

Inom områden som omfattas av föreskrifter enligt 54 § 1 mom. tredje stycket
byggnadsstadgan (1959:612) skall skyldighet föreligga att enligt 8 kap. 7 §
söka bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra ljusanordningar och
att enligt 8 kap. 9 § söka marklov för schaktning eller fyllning.

Talan om ersättning eller inlösen med anledning av förbud som anges i
första stycket skall väckas före utgången av juni 1988. I sådana mål skall
beträffande prövningen i sak äldre bestämmelser tillämpas.

17 § Inom områden där förbud med stöd av 40 § andra stycket eller 110 §
fjärde stycket byggnadslagen (1947:385) har utfärdats mot schaktning,
fyllning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd skall skyldighet
föreligga att enligt 8 kap. 9 § söka marklov för sådana åtgärder.

Andra beslut enligt byggnadslagen

18 § Har undantag från förbud mot nybyggnad enligt byggnadslagen (1947:385)
eller byggnadsstadgan (1959:612) medgetts genom beslut som har vunnit laga
kraft efter utgången av juni 1986 och har byggnadslov till den åtgärd som
medgivandet avser inte meddelats före ikraftträdandet, skall medgivandet
gälla som förhandsbesked. Medgivandet upphör dock att gälla, om inte ansökan
om bygglov görs inom två år från den dag beslutet om medgivandet vann laga
kraft.

I den mån ett beslut om fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988), inrättande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen
(1973:1149) eller upplåtelse av ledningsrätt enligt ledningsrättslagen
(1973:1144) meddelas på grund av undantag från förbud som avses i första
stycket och beslutet för att kunna utnyttjas fordrar bygglov, gäller

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1987:10 (51 av 56)2007-11-05 19:05:15



SFST

beslutet som förhandsbesked. Förhandsbeskedet upphör dock att gälla, om
inte ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då beslutet vann
laga kraft. Under samma förutsättning och tid skall beslutet vara bindande
även vid prövning av ansökan om rivningslov eller marklov.

I övriga fall upphör beslut om undantag att gälla. Lag (1987:122).

18 a § Byggnadsnämnden får i ett ärende om bygglov förklara att en
nybyggnadsåtgärd eller fastighetsbildning som har utförts i strid mot en
stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning med stöd av
34 §, 38 § tredje stycket eller 110 § första stycket byggnadslagen
(1947:385) eller motsvarande äldre bestämmelser eller 3 kap. 2 § tredje
stycket fastighetsbildningslagen i dess lydelse vid utgången av juni 1987,
skall anses utgöra en sådan avvikelse som avses i 8 kap. 11 § första
stycket 2 b. En sådan förklaring får avse endast mindre avvikelser från
planen eller tomtindelningen vilka är förenliga med syftet med denna.
Förklaringen får lämnas endast i beslut om bifall till ansökan om bygglov.

Första stycket skall tillämpas också i fråga om fastighet, byggnad eller
annan anläggning i den utsträckning den efter ett beslut om fastställelse
av en stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning avviker från planen eller
tomtindelningen. Lag (1989:1049).

19 § Förordnande enligt 70 och 113 §§ byggnadslagen (1947:385) om skyldighet
att avstå eller upplåta mark skall gälla som förordnande enligt 6 kap. 19 §
denna lag. Föreskrifter som avses i 73 § byggnadslagen skall gälla som
förordnande enligt 6 kap. 22 § denna lag.

Särskilda krav på befintliga byggnader m.m.

20 § Byggnader som har uppförts före den 1 juli 1960 eller för vilka
byggnadslov har beviljats före nämnda dag skall, om det behövs, vara
försedda med anordningar för uppstigning på taket och anordningar till
skydd mot olycksfall genom nedstörtning från taket.

I fråga om byggnader som har uppförts före den 1 juli 1974 eller för
vilka byggnadslov har sökts före nämnda dag skall portar och liknande
anordningar vara utförda så att risk för olycksfall inte uppkommer.

Till byggnader som har uppförts före den 1 juli 1977 eller för vilka
byggnadslov har beviljats före nämnda dag skall höra sådana anordningar
som skäligen kan fordras för att åstadkomma godtagbara arbetsförhållanden
för dem som hämtar avfall från byggnaden.

Krav enligt första--tredje styckena får inte påtagligt avvika från vad
som kan krävas enligt motsvarande äldre bestämmelser.

21 § Bestämmelserna i 82 a § tredje stycket byggnadsstadgan (1959:612)
om handikappanpassning av vissa byggnader skall fortfarande tillämpas.

21 a § I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har
tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder
mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter
meddelade med stöd av denna lag. Lag (2001:146).

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får, i de avseenden som anges i 20-21 a §§, meddela de
ytterligare bestämmelser som behövs

1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,

2. för en lämplig utformning av byggnader och andra
anläggningar samt tomter och allmänna platser. Lag (2001:146).
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Påföljder m.m.

23 § För överträdelse som har begåtts före ikraftträdandet
skall bestämmelserna i lagen (1976:666) om påföljder och
ingripanden vid olovligt byggande m.m. tillämpas vid målens
prövning i sak. Bestämmelserna i 10 kap. skall dock tillämpas,
om de leder till lindrigare påföljd.

Underlåter någon att utföra arbete eller vidta annan åtgärd som
åligger honom enligt beslut som har meddelats med stöd av
byggnadsstadgan (1959:612), skall bestämmelserna i 10 kap.
tillämpas vid målens prövning i sak.

Har någon åsidosatt ett villkor eller en föreskrift som har
meddelats med stöd av 136 a § byggnadslagen (1947:385), skall
bestämmelserna i 29 kap. miljöbalken tillämpas. Lag (1998:839).

Gatukostnader m.m.

24 § Äldre bestämmelser om skyldighet att betala ersättning för gatumark
och gatubyggnadskostnad skall tillämpas när gatubyggnadsarbeten har
påbörjats före ikraftträdandet.

Pågående mål och ärenden m.m.

25 § Beträffande ärenden enligt byggnadslagen (1947:385) eller
byggnadsstadgan (1959:612) som byggnadsnämnden har avgjort före
ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om såväl
förfarandet som ärendenas prövning i sak.

Beträffande mål enligt byggnadslagen om ersättning eller inlösen i vilka
talan har väckts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas
i fråga om målens prövning i sak.

26 § Bestämmelserna i 60--64 §§ byggnadsstadgan (1959:612) skall tillämpas
i fråga om byggnadsarbeten till vilka byggnadslov har meddelats enligt
byggnadsstadgan.

27 § Vad som i lag eller annan författning föreskrivs om stadsplan skall i
stället avse detaljplan, inom vilken kommunen är huvudman för allmänna
platser. Vad som föreskrivs om byggnadsplan skall avse detaljplan, inom
vilken annan än kommunen är huvudman för allmänna platser. Vad som föreskrivs
om byggnadslov skall -- beroende på arten av den åtgärd som avses med lovet
-- i stället gälla bygglov, rivningslov eller marklov.

Övergångsbestämmelser

1989:1049

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om det nya 8 kap. 11 § femte stycket och
10 kap. 27 § den 1 januari 1990, och i övrigt den 1 april 1990.

2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 31 § andra och tredje styckena och 6 kap.
13 § andra--fjärde styckena tillämpas på sådana beslut som vunnit laga kraft
den 1 april 1990 eller senare.

3. De nya bestämmelserna i 8 kap. 27 § tillämpas på beslut som meddelats den
1 april 1990 eller senare.
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4. Bestämmelserna i 10 kap. 27 § i sin nya lydelse tillämpas även i de fall
den åtgärd som avses i 8 kap. 1 § första stycket 3 vidtagits före ikraft-
trädandet, såvida inte byggnadsnämndens rätt att ansöka om handräckning eller
besluta om föreläggande gått förlorad före ikraftträdandet enligt äldre
bestämmelser.

1991:604

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 17 kap. 8 § tre veckor efter den dag
då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling,
och i övrigt den 1 juli 1991.

2. Bestämmelsen i 17 kap. 8 § tillämpas i sin nya lydelse endast i de fall
planen eller bestämmelsen ändras eller upphävs efter ikraftträdandet.

1991:743

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Bevis om garanti enligt den nya
bestämmelsen i 9 kap. 1 § andra stycket behövs dock inte om ansökan om bygglov
ingivits till byggnadsnämnden före den 1 juli 1992. Lag (1992:2).

1991:871

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före
ikraftträdandet.

1992:541

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock
fortfarande i fråga om avgift enligt 10 kap. som förfallit till betalning
före ikraftträdandet.

1992:1769

Denna lag träder i kraft såvitt gäller 16 kap. 3 § den 1 juli 1993 och i övrigt
den dag regeringen bestämmer. Lag (1993:697). (I kraft den 1 januari  1994,
1993:1646).

1993:321

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Bevis om försäkring enligt den nya
bestämmelsen i 9 kap. 1 § andra stycket behövs dock inte om ansökan om bygglov
ingivits till byggnadsnämnden före den 1 oktober 1993.

1994:819

1. De upphävda paragraferna gäller fortfarande i ärenden i vilka
ansökan har gjorts före utgången av juni 1994.

2. De upphävda föreskrifterna i 8 kap. 17 och 24 §§ gäller
fortfarande i fråga om rivningslov beträffande en byggnad för
vilken ett upprustningsåläggande har meddelats med stöd av 2 §
bostadssaneringslagen (1973:531) eller för vilken ett ärende om
sådant åläggande är väckt vid hyresnämnden.

3. De upphävda föreskrifterna i 8 kap. 31 § och 13 kap. 6 § gäller
fortfarande, om sökanden åberopar ett godkännande som en
hyresgästorganisation har lämnat före utgången av juni 1994 eller
om sökanden åberopar ett medgivande enligt 2 a § andra stycket
bostadssaneringslagen (1973:531).

1994:852

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
Lag (1994:1576).
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2. Beträffande ärenden som avgjorts av kommunen före
ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas.

1994:1423

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Har talan väckts före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1995:1197

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Beträffande ärenden som avgjorts av kommunen före ikraftträdandet
skall äldre bestämmelser tillämpas utom såvitt avser 3 kap. 14 §.

3. Vad som sägs om orden "fastighetsbildningsmyndigheten" och
"fastighetsregistermyndigheten" i äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och
fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet. Lag (1995:1415).

1995:1412

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.

1995:1730

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

1997:552

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Äldre föreskrifter får dock tillämpas i fråga om
kommunalförbund som bildas före den 1 januari 1998, dock längst
till och med den 31 december 2002.

1998:839

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Beträffande ärenden som har avgjorts av kommunen före
ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas.

3. Utöver beslut och förbud enligt de bestämmelser som räknas
upp i 14 kap. 8 § fjärde stycket skall under de förutsättningar
som anges där beaktas även beslut och förbud enligt
bestämmelser som har ersatts av de uppräknade bestämmelserna.

2003:132

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
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2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av
beslut som länsstyrelsen har meddelat före den 1 juli 2003.

2004:551

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter
tillämpas om en bygganmälan har gjorts dessförinnan.

2005:149

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller för planer och program som
formellt börjat förberedas före den 1 maj 2005.

2005:252

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Föreskrifter som
meddelas med stöd av 16 kap. 3 § får avse tid från och med den
1 januari 2005.

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1987:10 (56 av 56)2007-11-05 19:05:15



SFST

 

 

Databas: SFST 

  Ny sökning  Sökresultat  Föregående  Nästa Post 1 av 1 i SFST 

 

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta 
versionen. 

           SFS nr: 1998:808

     Departement/
        myndighet: Miljödepartementet

           Rubrik: Miljöbalk (1998:808)

         Utfärdad: 1998-06-11

   Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:661

           Övrigt: Rättelseblad 2006:673 och 2006:828 har iakttagits.

FÖRSTA AVDELNINGEN

ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde
och att människans rätt att förändra och bruka naturen är
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller
annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en
från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk
synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp
uppnås.

2 § Har upphävts genom lag (2006:1014).

3 § I fråga om verksamhet som kan orsaka skada eller olägenhet
för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas
enligt miljöbalken tillämpas utöver balken även bestämmelser i
annan lag.

Såvitt gäller skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete samt i
sådana hänseenden i övrigt som huvudsakligen avser arbetsmiljön
tillämpas bestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1160).
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4 § I fråga om viss miljöfarlig verksamhet och viss
vattenverksamhet gäller särskilda bestämmelser enligt lagen
(1971:850) med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16
september 1971 mellan Sverige och Finland.

5 § Regeringen får, i den utsträckning det på grund av rådande
särskilda förhållanden är nödvändigt för att stärka
försvarsberedskapen, meddela föreskrifter för totalförsvaret
som avviker från denna balk, dock inte inom sådant ämnesområde
för vilket föreskrifter måste meddelas i lag.

6 § I lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning
till Europeiska unionen finns föreskrifter om verkan av
unionens fördrag och andra instrument samt de Europeiska
gemenskapernas beslut.

7 § I fråga om renhållning inom vissa vägområden och
angränsande områden gäller 26 § väglagen (1971:948).

I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och
luftfartygs miljövärdighet gäller 1 kap. 2 a § och 3 kap. 1 §
luftfartslagen (1957:297).

I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i
vissa fall 23 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. I fråga
om byggande av naturgasledning gäller 2 kap. 4 § naturgaslagen
(2005:403). Lag (2007:218).

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.

Tillämpning och bevisbörda

1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande
och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser
ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av
detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit
verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för
miljön.

I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av
försumbar betydelse i det enskilda fallet.

Hänsynsregler

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs
med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada
eller olägenhet.

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksam-
heten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl
att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
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4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja
sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan
befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de
kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan
antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om
varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt
eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014).

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja
möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första
hand skall förnybara energikällor användas.

Val av plats

6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark-
eller vattenområde skall det väljas en plats som är lämplig med
hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt
9 och 11 kap., regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap.
och prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6 §, 11 kap. 9 a §
och 12 kap. 6 § skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas
endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller
vattenområden.

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen
(1987:10). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen
eller bestämmelserna inte motverkas. Lag (2006:1014).

Rimlighetsavvägning

7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid
denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder
och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana
åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller
om en åtgärd behövs för totalförsvaret, skall även detta
förhållande beaktas vid avvägningen.

Avvägningen enligt första stycket får inte medföra att en
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. åsidosätts. Lag (2006:1014).

Ansvar för skadad miljö

8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller
vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön
ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att
denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10
kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället
skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.

Slutavvägning

9 § Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada
eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa
eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får
verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om
regeringen finner att det finns särskilda skäl.

En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om
den medför risk för att ett stort antal människor får sina
levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön
försämras avsevärt.
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Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte, om
regeringen har tilllåtit verksamheten enligt 17 kap. 1, 3 eller
4 §. Lag (2002:175).

10 § Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse
från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om
förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket.
Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan
befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

Beslut enligt första stycket får förenas med villkor för att
tillgodose allmänna intressen.

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.

2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan skada naturmiljön.

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhälls-intressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk.

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett
rationellt skogsbruk.

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen
eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas
bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller
yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första
stycket.

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.
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7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen
eller material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som
är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för industriell produktion, energiproduktion,
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller
avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
sådana anläggningar.

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i
första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera
oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål
som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området
eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall
försvarsintresset ges företräde.

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot
bestämmelserna i 4 kap.

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet

1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur-
och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riks-
intresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får
komma till stånd endast om

1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och

2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas
natur- och kulturvärden.

Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som
behövs för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör
bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar för
utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som
avses i 3 kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437).

2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets,
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön:

Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot
Norge till Lysekil,
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Kustområdet i Halland,

Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden,

Kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till
Åhus,

Kustområdena och skärgårdarna i Småland och Östergötland från

Oskarshamn till Arkösund,

Kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland från
Oxelösund till Herräng och Singö,

Kustområdet och skärgården i Ångermanland från Storfjärden vid
Ångermanälvens mynning till Skagsudde,

Kustområdet och skärgården i Norrbotten från Bondöfjärden till
riksgränsen mot Finland,

Öland,

Gotland,

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne,

Åsnen med öar och strandområden och områdena söder därom utmed
Mörrumsån och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och
Listerlandet,

Vänern med öar och strandområden,

Vättern med öar och strandområden,

Tiveden med områdena vid sjön Unden och sjön Viken samt området
utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp,

Området Dalsland-Nordmarken från Mellerud och sjön Ånimmen vid
Vänern till sjösystemet från Dals-Ed i söder till Årjäng och
Östervallskog i norr,

Fryksdalen från Kil till Torsby samt området utmed övre delen
av Klarälven inom Torsby kommun,

Mälaren med öar och strandområden,

Området Malingsbo-Kloten mellan Storå, Kopparberg, Smedjebacken
och Skinnskatteberg,

Området utmed Dalälven från Avesta till Skutskär,

Siljan och Orsasjön med öar och strandområden samt området
utmed Oreälven, sjön Skattungen och Oresjön med området söder
därom över Gulleråsen och Boda till Rättvik,

Området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik,

Vindelådalen,

Fjällvärlden från Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset
med undantag för de fjällområden som anges i 5 §.

3 § Inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän från gränsen
mot Norge till Brofjorden, i Småland och Östergötland från
Simpevarp till Arkösund och i Ångermanland från Storfjärden vid
Ångermanälvens mynning till Skagsudde samt på Öland får
anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1-11 inte
komma till stånd. Lag (2005:571).

4 § Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till
Simpevarp och från Arkösund till Forsmark, utmed Gotlands kust,
på Östergarn och Storsudret på Gotland samt på Fårö får
fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns
särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till
stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga
friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av
de stora tätortsregionerna.
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Inom områden som avses i första stycket får anläggningar som
avses i 17 kap. 1 § 1 samt 4 a § 1-6, 9 och 10 komma till stånd
endast på platser där det redan finns anläggningar som omfattas
av bestämmelserna i 17 kap. 1 och 4 a §§. Lag (2005:571).

5 § Inom fjällområdena Långfjället-Rogen, Sylarna-Helags,
Skäcker-fjällen, Burvattnet, Hotagsfjällen, Frostviken-
Borgafjällen, Marsfjällen-Vardofjällen, Artfjället, Tärna-
Vindelfjällen, Sarek-Mavas, Kebnekaise-Sjaunja, Rostu och
Pessinki får bebyggelse och anläggningar komma till stånd
endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen,
den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet.
Andra åtgärder inom områdena får vidtas endast om det kan ske
utan att områdenas karaktär påverkas.

6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller
vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i
nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och
Vindelälven med tillhörande vattenområden, källflöden och
biflöden samt i följande vattenområden med tillhörande käll-
och biflöden:

I Dalälven      Västerdalälven uppströms
        Hummelforsen och Österdalälven
        uppströms Trängslet

I Ljusnan       Voxnan uppströms Vallhaga

I Ljungan       Ljungan uppströms Storsjön samt
        Gimån uppströms Holmsjön

I Indalsälven   Åreälven, Ammerån, Storån-
        Dammån samt Hårkan

I Ångermanälven Lejarälven, Storån uppströms
        Klumpvattnet, Långselån-
q       Rörströmsälven, Saxån,
        Ransarån uppströms Ransarn samt
        Vojmån uppströms Vojmsjön

Vapstälven
Moälven
Lögdeälven
Öreälven
I Umeälven      Tärnaån, Girjesån och Juktån
        uppströms Fjosoken

Sävarån
I Skellefteälven        källflödena uppströms Sädvajaure
        respektive Riebnes samt Malån

Byskeälven
Åbyälven
I Luleälven     Stora Luleälven uppströms Akka-
        jaure, Lilla Luleälven uppströms
        Skalka och Tjaktjajaure samt Pärl-
        älven

Råneälven
Emån
Bräkneån
Mörrumsån
Fylleån
I Enningdalsälven       Enningdalsälven uppströms riks-
        gränsen till Norge

Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraft-ändamål
får inte heller utföras i följande älvsträckor:

I Klarälven     sträckan mellan Höljes och Edebäck

I Dalälven      Västerdalälven nedströms Skiffs-
        forsen samt Dalälven nedströms
        Näs bruk

I Ljusnan       sträckan mellan Hede och Svegsjön
        samt sträckan mellan Laforsen och
        Arbråsjöarna

I Ljungan       sträckan mellan Havern och
        Holmsjön samt sträckan nedströms
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        Viforsen

I Indalsälven   Långan nedströms Landösjön

I Ångermanälven Faxälven mellan Edsele och
        Helgumsjön

I Umeälven      Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och
        Gäuta

Första och andra stycket gäller inte vattenverksamhet som
förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan.

7 § Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en
national-stadspark.

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya
anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast
om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och
utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i
övrigt skadas.

8 § En användning av mark och vatten som kan påverka ett
naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första
stycket 1 eller 2 och som omfattar verksamheter eller åtgärder
som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § får komma till stånd
endast om sådant tillstånd har lämnats. Lag (2001:437).

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning

Föreskrifter om miljökvalitet

1 § Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft
eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda
människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön
(miljökvalitetsnormer).

Regeringen får överlåta till en myndighet att meddela
miljökvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen.

Vad miljökvalitetsnormer skall ange

2 § Miljökvalitetsnormer skall ange

1. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan
utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som
miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga
olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas
efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera
angivna tidsperioder,

2. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som skall
eftersträvas eller som inte bör överskridas eller underskridas
efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera
angivna tidsperioder,

3. högsta eller lägsta förekomst i yt- och grundvatten av
organismer som kan tjäna till ledning för bedömning av
tillståndet i miljön, eller

4. de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormer skall vid behov omprövas.
Lag (2003:890).

Hur miljökvalitetsnormer skall uppfyllas
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3 § Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de
miljökvalitetsnormer som meddelats enligt 1 § uppfylls när de

- prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och
anmälningsärenden,

- utövar tillsyn, eller

- meddelar föreskrifter.

Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter
iaktta miljökvalitetsnormer.

Åtgärdsprogram

4 § Om det behövs för att en miljökvalitetsnorm skall kunna
uppfyllas, skall regeringen eller den eller de myndigheter
eller kommuner som regeringen bestämmer upprätta ett förslag
till åtgärdsprogram.

Om en miljökvalitetsnorm för ett geografiskt område inte kan
uppfyllas därför att miljön påverkas av en verksamhet som
ligger utanför området, skall ett förslag till åtgärdsprogram
upprättas för hela det område där störningar som påverkar
möjligheten att uppfylla normen förekommer.

Myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare,
allmänheten och övriga som berörs av åtgärdsprogrammet skall
genom kungörelse i ortstidning eller på annat sätt beredas
tillfälle under minst två månader att lämna synpunkter på
förslaget.

Efter samråd enligt tredje stycket skall den som upprättat
förslaget i en särskild sammanställning redovisa de synpunkter
som lämnats och hur de har beaktats. Sammanställningen skall
fogas till handlingarna i ärendet. Lag (2003:890).

5 § Ett åtgärdsprogram som avses i 4 § skall fastställas av
regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen
bestämmer. Om det behövs får regeringen bestämma att ett
åtgärdsprogram skall fastställas av flera myndigheter eller
kommuner.

Ett åtgärdsprogram som skall fastställas av en kommun skall
beslutas av kommunfullmäktige.

Åtgärdsprogrammet skall skickas till de myndigheter som
regeringen bestämmer.

Med kommun avses i denna paragraf även kommunalförbund.
Lag (2003:890).

6 § Ett åtgärdsprogram får omfatta all verksamhet och alla
åtgärder som kan påverka möjligheten att uppfylla föreskrivna
miljökvalitetsnormer.

I ett åtgärdsprogram skall anges

1. den miljökvalitetsnorm som skall uppfyllas,

2. de åtgärder som myndigheter eller kommuner behöver vidta för
att miljökvalitetsnormen skall kunna uppfyllas, vilka
myndigheter eller kommuner som behöver vidta åtgärderna och när
åtgärderna behöver vara genomförda,

3. de uppgifter som i övrigt behövs till följd av Sveriges
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medlemskap i Europeiska unionen.

Ett åtgärdsprogram skall innehålla en analys av programmets
konsekvenser från allmän och enskild synpunkt.

Ett åtgärdsprogram skall omprövas vid behov, dock minst vart
sjätte år. Lag (2003:890).

7 § Regeringen får föreskriva att vissa åtgärdsprogram skall
prövas av regeringen.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om hur
åtgärdsprogram skall upprättas, vad sådana program skall
innehålla och hur samråd skall ske. Lag (2003:890).

8 § Myndigheter och kommuner skall inom sina ansvarsområden
vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram som
fastställts enligt 5 §. Lag (2003:890).

Kontroll

9 § Regeringen skall, i samband med att föreskrifter enligt 1 §
meddelas även besluta vilka som är skyldiga att kontrollera att
en miljökvalitetsnorm uppfylls.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om provtagning och andra metoder för att
kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls samt hur
resultatet av sådana kontroller skall redovisas.
Lag (2002:175).

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

10 § För förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön skall
Sveriges landområden och kustvattenområden delas in i

1. Bottenvikens vattendistrikt: det landområde från vilket all
ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden
som mynnar i Bottenviken,

2. Bottenhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all
ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden
som mynnar i Bottenhavet,

3. Norra Östersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket
all ytvattenavrinning sker direkt till eller i
avrinningsområden som mynnar i södra Ålands hav eller norra
Gotlandshavet,

4. Södra Östersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket
all ytvattenavrinning sker direkt till eller i
avrinningsområden som mynnar i västra Gotlandshavet, östra
Gotlandshavet, Bornholmshavet, Arkonahavet eller Öresund, och

5. Västerhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all
ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden
som mynnar i Västerhavet.

I varje vattendistrikt ingår det anslutande grundvattnet och
det anslutande kustvattenområdet ut till en nautisk mil utanför
den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges
sjöterritorium.

Med avrinningsområde avses ett landområde från vilket all
ytvattenavrinning strömmar till havet genom ett enda utlopp
eller delta.
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Ytvatten, grundvatten, kustvatten och landområden vid kusten
som inte kan hänföras till ett visst avrinningsområde skall
hänföras till det vattendistrikt som är närmast eller
lämpligast.

Regeringen meddelar föreskrifter om gränsdragningen mellan
vattendistrikten. Vid gränsdragningen får ett enskilt
avrinningsområde hänföras till annat vattendistrikt än vad som
följer av första stycket, om det är lämpligt med hänsyn till
förvaltningsarbetet. Lag (2004:224).

11 § En länsstyrelse i varje vattendistrikt skall vara
vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på
vattenmiljön i distriktet.

Regeringen meddelar föreskrifter om vattenmyndigheterna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om karakterisering av vattenområden,
förvaltningsplaner för vattendistrikt och övervakning av
vattenmiljön samt de föreskrifter som i övrigt behövs för
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Lag (2004:224).

6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag

När det krävs en miljökonsekvensbeskrivning

1 § En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om
tillstånd att anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9,
11 eller 12 kap. eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av bestämmelser i dessa kapitel. En sådan beskrivning
skall finnas även vid tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. samt
i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.

Regeringen får föreskriva att det skall upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning även i dispensärenden eller andra
ärenden enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken där det behövs för att kunna
bedöma miljöpåverkan. Regeringen får även föreskriva om
undantag från skyldigheten enligt första stycket att upprätta
en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter vars
miljöpåverkan kan antas bli mindre betydande.

Att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas när en
myndighet eller kommun gör en miljöbedömning av en plan eller
ett program följer av 12 §. Lag (2004:606).

2 § Om det behövs för att miljöpåverkan skall kunna bedömas,
får regeringen föreskriva att det skall finnas en
miljökonsekvensbeskrivning

1. i ärenden enligt annan lag, av vilken det framgår att hänsyn
till människors hälsa eller miljön skall beaktas vid lagens
tillämpning,

2. i särskilda ärenden av annat slag inom miljöbalkens område
än som avses i 1 §.

I fråga om sådana miljökonsekvensbeskrivningar som avses i
första stycket gäller vad som sägs i detta kapitel, om inte
något annat har föreskrivits.

Miljökonsekvensbeskrivningar och miljökonsekvensbedömningar av
verksamheter och åtgärder

3 § Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet
eller åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och
indirekta effekter som den planerade verksamheten eller
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åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark,
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
dels på annan hushållning med material, råvaror och energi.
Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa
effekter på människors hälsa och miljön.

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning som berör en
verksamhet som avses i lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
är också att identifiera och bedöma faktorer i verksamhetens
omgivning som kan påverka säkerheten hos denna. Lag (2004:606).

4 § Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt
denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av balken skall samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten
och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om en
verksamhet eller åtgärd till följd av föreskrifter som
meddelats med stöd av 4 a § eller till följd av länsstyrelsens
beslut enligt 5 § andra stycket skall antas medföra en
betydande miljöpåverkan, skall samråd ske även med övriga
statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de
organisationer som kan antas bli berörda.

Samrådet skall genomföras i god tid och i behövlig omfattning
innan en ansökan om tillstånd görs och den
miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 1 § upprättas.
Samrådet skall avse verksamhetens eller åtgärdens lokalisering,
omfattning, utformning och miljöpåverkan samt
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Före samrådet skall den som avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärden lämna uppgifter om den planerade
verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och
utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Uppgifterna
skall lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de
enskilda som särskilt berörs.

Vad som sägs i första-tredje styckena gäller också ärenden för
vilka en miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt 1 § andra
stycket. Lag (2005:571).

4 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slags
verksamheter och åtgärder skall antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Lag (2005:571).

5 § Länsstyrelsen skall under samrådet enligt 4 § verka för att
miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning
som behövs för tillståndsprövningen.

Om länsstyrelsen finner att en verksamhet eller åtgärd inte
omfattas av föreskrifter som meddelats med stöd av 4 a §, skall
länsstyrelsen under samrådet pröva om verksamheten eller
åtgärden ändå skall antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen skall besluta i frågan sedan den som avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden gett
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt
berörda möjlighet att yttra sig. Beslutet får inte överklagas
särskilt. Lag (2005:571).

6 § Om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan i ett annat land, skall den ansvariga
myndighet som regeringen bestämmer informera det landets
ansvariga myndighet om den planerade verksamheten eller
åtgärden och ge den berörda staten och den allmänhet som berörs
där möjlighet att delta i ett samrådsförfarande om ansökan och
miljökonsekvensbedömningen.
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Sådan information skall också lämnas om en annan stat som kan
antas bli utsatt för en betydande miljöpåverkan begär det.

7 § Miljökonsekvensbeskrivningen skall, i den utsträckning det
behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning, innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla
syftet enligt 3 §.

Om verksamheten eller åtgärden till följd av föreskrifter som
meddelats med stöd av 4 a § eller till följd av länsstyrelsens
beslut enligt 5 § andra stycket skall antas medföra en
betydande miljöpåverkan, skall miljökonsekvensbeskrivningen
alltid innehålla

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter
om lokalisering, utformning och omfattning,

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga
verkningar skall undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur
det skall undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar
till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds,

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den
huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och
hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra,

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga,
samt alternativa utformningar tillsammans med dels en
motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en
beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller
åtgärden inte kommer till stånd, och

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i
1-4.

När en miljökonsekvensbeskrivning skall redovisa alternativa
utformningar enligt andra stycket 4 får länsstyrelsen, inom
ramen för samrådsförfarandet, ställa krav på att även andra
jämförbara sätt att nå samma syfte skall redovisas.

För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i
ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första
stycket 1 eller 2 skall en miljökonsekvensbeskrivning alltid
innehålla de uppgifter som behövs för prövningen enligt 7 kap.
28 b och 29 §§. Om miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats
enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, behöver
beskrivningen endast innehålla de uppgifter som behövs för den
prövningen. Lag (2005:571).

8 § När en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i ett mål
eller ärende om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet,
skall detta kungöras tillsammans med kungörelsen om ansökan
enligt 19 kap. 4 § och 22 kap. 3 §. Om en
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i något annat mål
eller ärende som rör en verksamhet eller åtgärd som kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan, skall detta kungöras. Har
en ansökan gjorts skall kungörelsen ske tillsammans med
kungörelsen av ansökan. Därefter skall ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen hållas tillgängliga för
allmänheten, som skall beredas tillfälle att yttra sig över
dessa innan målet eller ärendet prövas.

När dom eller beslut har meddelats i målet eller ärendet skall
detta kungöras. Samtidigt skall också kungöras hur allmänheten
kan få tillgång till information om innehållet. Vidare skall
den ansvariga myndigheten i den stat med vilken samråd hållits
enligt 6 § informeras.

När en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats enbart för en
prövning enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, eller när ett beslut
avser enbart en sådan prövning, skall vad som anges i första
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och andra styckena i denna paragraf tilllämpas i den
utsträckning som behövs för prövningen eller, om det är
lämpligt, för att allmänheten skall få tillgång till
information om innehållet. Lag (2001:437).

9 § Den myndighet som skall pröva en ansökan i ett mål eller
ett ärende där det krävs en miljökonsekvensbeskrivning för en
verksamhet eller åtgärd skall genom ett särskilt beslut eller i
samband med avgörandet av målet eller ärendet ta ställning till
om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i detta
kapitel. Ett sådant ställningstagande får inte överklagas
särskilt utan endast i samband med att avgörandet i målet eller
ärendet överklagas.

Vid prövningen av ansökan skall myndigheten beakta innehållet i
miljökonsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och
yttranden enligt 4, 6 och 8 §§. Lag (2005:571).

10 § En miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller
åtgärd samt förfarandet när miljökonsekvensbeskrivningen tas
fram skall bekostas av den som gjort en ansökan som avses i 1 §
eller i annat fall är skyldig att upprätta
miljökonsekvensbeskrivningen. Lag (2005:571).

Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och
program

11 § När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en
plan eller ett program, som krävs i lag eller annan
författning, skall myndigheten eller kommunen göra en
miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i
planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och
program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
samt om undantag från kravet på miljöbedömning. Regeringen får
också meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen
av om en plan, ett program eller en ändring kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan. Lag (2004:606).

12 § Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11 § skall
myndigheten eller kommunen upprätta en
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som
planens eller programmets genomförande kan antas medföra
identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska
räckvidd skall också identifieras, beskrivas och bedömas.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla

1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll,
dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta
planer och program,

2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling om planen, programmet eller ändringen inte
genomförs,

3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan
antas komma att påverkas betydligt,

4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har
samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap. eller ett
annat område av särskild betydelse för miljön,

5. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra
miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet,
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6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas
uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning,
människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft,
klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse,
forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes
förhållandet mellan dessa miljöaspekter,

7. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att
förebygga, hindra eller motverka betydande negativ
miljöpåverkan,

8. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts,
vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och
eventuella problem i samband med att uppgifterna
sammanställdes,

9. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför, och

10. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i
1-9. Lag (2004:606).

13 § En miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § skall innehålla
de uppgifter som är rimliga med hänsyn till

1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,

2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,

3. allmänhetens intresse, och

4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen
av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av
verksamheter eller åtgärder.

Innan en myndighet eller kommun bestämmer omfattningen av och
detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen, skall
myndigheten eller kommunen samråda med den eller de kommuner
och länsstyrelser som berörs av planen eller programmet. För
planer och program på nationell nivå skall samråd i stället ske
med Naturvårdsverket och andra berörda centrala
förvaltningsmyndigheter. Lag (2004:606).

14 § Den myndighet eller kommun som upprättat en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § skall göra den och
förslaget till plan eller program tillgängliga för berörda
kommuner och myndigheter samt allmänheten. Dessa skall ges
skälig tid att yttra sig. Lag (2004:606).

15 § Om en miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § avser en plan
eller ett program vars genomförande kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan i ett annat land, skall den myndighet
som regeringen bestämmer sända beskrivningen och förslaget till
plan eller program till den berörda staten. Sådan information
skall också lämnas om en annan stat som kan antas bli utsatt
för en betydande miljöpåverkan begär det.

Om den berörda staten begär det, skall samråd ske avseende den
gränsöverskridande miljöpåverkan som genomförandet av planen
eller programmet kan antas medföra och de åtgärder som planeras
för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ
miljöpåverkan. Lag (2004:606).

16 § Om en miljöbedömning krävs enligt 11 §, skall den
miljökonsekvensbeskrivning som avses i 12 § samt synpunkter
från samråd enligt 14 och 15 §§ beaktas innan planen eller
programmet antas eller läggs till grund för reglering.

När planen eller programmet har antagits skall den beslutande
myndigheten eller kommunen i en särskild sammanställning
redovisa
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1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller
programmet,

2. hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd
har beaktats,

3. skälen till att planen eller programmet har antagits i
stället för de alternativ som varit föremål för överväganden,
och

4. de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen eller programmet medför.

Sammanställningen och planen eller programmet skall göras
tillgängliga för dem med vilka samråd skett enligt 14 och
15 §§. Dessa skall även informeras om att planen eller programmet
har antagits. Lag (2004:606).

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om hur samråd och
information enligt 14-16 §§ skall ske. Lag (2004:606).

18 § När en plan eller ett program har antagits skall den
beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om den
betydande miljöpåverkan som planens eller programmets
genomförande faktiskt medför. Detta skall göras för att
myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om sådan
betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att
lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas. Lag (2004:606).

Planer och planeringsunderlag

19 § Varje myndighet som skall tillämpa denna balk skall se
till att sådana planer enligt plan- och bygglagen (1987:10) och
sådant planeringsunderlag som behövs för att belysa frågor om
hushållning med mark och vatten finns tillgängliga i målet
eller ärendet. Myndigheten skall också se till att sådana
beslutade åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som avses i 5
kap. och som har betydelse för prövningen finns tillgängliga i
målet eller ärendet.

Om myndigheten begär det, är kommunen skyldig att
tillhandahålla planer enligt plan- och bygglagen samt
planeringsunderlaget till dessa. Lag (2004:606).

20 § Länsstyrelsen skall ställa samman utredningar, program och
annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen
med mark och vatten i länet och som finns hos statliga
myndigheter. Länsstyrelsen är skyldig att på begäran
tillhandahålla sådant planeringsunderlag åt kommuner och
myndigheter som skall tillämpa denna balk samt åt den som är
skyldig att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.
Lag (2004:606).

21 § Regeringen får i ett visst fall besluta att en eller flera
kommuner skall redovisa till regeringen eller någon annan
myndighet hur kommunen eller kommunerna i sin planering enligt
plan- och bygglagen (1987:10) avser att

1. genomföra ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § eller på
annat sätt skapa förutsättningar för att miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap. uppfylls, och

2. tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark och
vatten enligt 3 och 4 kap.

Statliga myndigheter skall anmäla till regeringen om det
uppkommer behov av en sådan redovisning. Lag (2004:606).

Samordning
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22 § Myndigheter och kommuner skall sträva efter att samordna
arbetet med de bedömningar och beskrivningar som görs enligt
bestämmelserna i detta kapitel. Lag (2004:606).

ANDRA AVDELNINGEN

SKYDD AV NATUREN

7 kap. Skydd av områden

Allemansrätt m.m.

1 § Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas
i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med
den.

Nationalpark

2 § Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får efter
riksdagens medgivande av regeringen förklaras som nationalpark
i syfte att bevara ett större sammanhängande område av viss
landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt
oförändrat skick.

3 § Föreskrifter om vård och förvaltning av nationalparker och
om inskränkningar i rätten att använda mark eller vatten inom
nationalparker får meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

Naturreservat

4 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter
får också förklaras som naturreservat.

5 § I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen för
beslutet anges.

I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet
med reservatet, såsom förbud mot bebyggelse, uppförande av
stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning,
plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av
bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde
till området förbjuds under hela eller delar av året.

Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas
ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet,
får länsstyrelsen eller kommunen meddela beslut om detta.

6 § Om det behövs för att tillgodose syftet med ett
naturreservat, får länsstyrelsen eller kommunen förplikta ägare
och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla sådana
intrång som att det inom området

1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder,
raststugor, tältplatser, badplatser, sanitära inrättningar
eller liknande anordningar,

2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten
annars inte har rätt att vistas,

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998:808 (17 av 107)2007-11-05 19:05:24



SFST

3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift,
avspärrning eller liknande åtgärder, eller

4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av
mark- och vattenförhållanden.

7 § Länsstyrelsen eller kommunen får helt eller delvis upphäva
beslut som den har meddelat enligt 4-6 §§, om det finns
synnerliga skäl.

Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från
föreskrifter som den har meddelat för ett naturreservat, om det
finns särskilda skäl. Ett beslut om dispens upphör att gälla,
om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom
två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet
vann laga kraft.

Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall innan det
beslutas om upphävande eller dispens för ett sådant särskilt
skyddsområde eller särskilt bevarandeområde som anges i 28 §
följer av 29 §.

Beslut om upphävande eller dispens får meddelas endast om
intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på
naturreservatet eller på något annat område.

8 § Beslut i frågor om bildande eller ändring av naturreservat
får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser enligt
plan- och bygglagen (1987:10). Mindre avvikelser får dock
göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte
motverkas.

Kulturreservat

9 § Ett mark- eller vattenområde får förklaras som
kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade
landskap. På ett sådant område skall bestämmelserna i 4-6 §§
tillämpas. Att det inom ett område finns en byggnad eller
anläggning som är skyddad som byggnadsminne, kyrkligt
kulturminne eller fast fornlämning enligt lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m. hindrar inte att området förklaras som
kulturreservat.

I fråga om beslut enligt denna paragraf gäller också 7 och
8 §§.

Naturminne

10 § Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som naturminne, om det behöver skyddas eller
vårdas särskilt. Förklaringen får omfatta även det område på
marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det
behövligt utrymme.

Vad som i 5-8 §§ föreskrivs om naturreservat skall gälla även
för naturminnen.

Biotopskyddsområde

11 § Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för
hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt
skyddsvärda får av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer förklaras som biotopskyddsområde. Sådana
förklaringar får avse enskilda områden eller samtliga områden
av ett visst slag inom landet eller del av landet.
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Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller
vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Om regeringen
förordnar att samtliga områden av visst slag skall vara
biotopskyddsområden, får den i samband med beslutet meddela
föreskrifter om att dispens kan medges för sådan verksamhet
eller sådana åtgärder. Dispens får endast medges om det finns
särskilda skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
vidta de åtgärder som behövs för att vårda biotopskyddsområde.
Innan det vidtas någon åtgärd skall den som äger eller har
särskild rätt till området underrättas särskilt.

Ett beslut om biotopskyddsområde skall gälla omedelbart även om
det överklagas.

Djur- och växtskyddsområde

12 § Om det utöver förbud enligt 8 kap. 1 och 2 §§ eller förbud
och begränsningar enligt jakt- och fiskelagstiftningen behövs
särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst
område, får länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter
som inskränker rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens
eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området.

Strandskyddsområde

13 § Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och
vattendrag.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på
land och i vatten för djur- och växtlivet.

14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd
(strandskyddsområde). Området får av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer utvidgas till högst 300
meter från strandlinjen, om det behövs för att tillgodose något
av strandskyddets syften.

Ett beslut om att utvidga strandskyddet skall gälla omedelbart
även om det överklagas.

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får förordna att ett strandskyddsområde som uppenbart saknar
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften inte skall
vara omfattat av strandskydd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
förordna att ett strandskyddsområde som avses ingå i en
detaljplan eller omfattas av områdesbestämmelser enligt plan-
och bygglagen (1987:10) inte längre skall vara omfattat av
strandskydd, om det finns särskilda skäl. Upphör området att
ingå i en detaljplan eller att omfattas av områdesbestämmelser
inträder åter strandskydd. Lag (2002:175).

16 § Inom strandskyddsområde får inte

1. nya byggnader uppföras,

2. byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen
annat ändamål än de tidigare har använts till,

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för
bebyggelse som avses i 1 och 2,

4. andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar
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eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen
försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller

5. andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar
livsvillkoren för djur- och växtarter.

17 § Förbuden i 16 § gäller inte

1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som
behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln
och som inte tillgodoser bostadsändamål, eller

2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen
enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller till vilka tillstånd har
lämnats enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av denna balk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att förbuden i 16 § inte skall gälla sådana
byggnader, anläggningar eller anordningar som utgör komplement
till bebyggelse på en tomtplats och som förläggs längre från
stranden än huvudbyggnaden.

18 § Länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna i
16 §, om det finns särskilda skäl. Om dispens meddelas, skall
länsstyrelsen bestämma i vilken utsträckning mark får tas i
anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda
ändamålet.

Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses
med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Miljöskyddsområde

19 § Ett större mark- eller vattenområde får av regeringen
förklaras som miljöskyddsområde, om det krävs särskilda
föreskrifter därför att området eller en del av området är
utsatt för föroreningar eller annars inte uppfyller en
miljökvalitetsnorm.

20 § För miljöskyddsområde skall regeringen eller efter
regeringens bemyndigande länsstyrelsen meddela sådana
föreskrifter om skyddsåtgärder, begränsningar och andra
försiktighetsmått för verksamheter inom området som behövs för
att tillgodose syftet med området. Länsstyrelsen får meddela
dispens från föreskrifter som har meddelats för ett
miljöskyddsområde, om det finns särskilda skäl.

I 10 kap. finns särskilda bestämmelser om miljöriskområden.

Vattenskyddsområde

21 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en
grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas
komma att utnyttjas för vattentäkt.

22 § För ett vattenskyddsområde skall länsstyrelsen eller
kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten
att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att
tillgodose syftet med området. Om det behövs, får länsstyrelsen
eller kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel skall
sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för detta.
Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de överklagas.

Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998:808 (20 av 107)2007-11-05 19:05:24



SFST

föreskrifter som den har meddelat för ett vattenskyddsområde,
om det finns särskilda skäl.

En länsstyrelse får överlåta åt den eller de kommunala nämnder
som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet att på ansökan av den som berörs av ett
beslut enligt första stycket medge undantag från beslutet.
Vidare får bestämmas att anmälningar om en verksamhet eller
åtgärd inom ett vattenskyddsområde skall göras hos den
kommunala nämnden. Lag (2002:175).

Marinvetenskaplig forskning

23 § För att skydda den marina miljön får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att
marinvetenskaplig forskning inom svenskt sjöterritorium inte
får bedrivas från forskningsfartyg som är registrerade i eller
tillhör en annan stat utan att det finns tillstånd för
forskningen eller utan att den har anmälts.

Tillstånd får begränsas till viss tid och förenas med villkor.

Interimistiska förbud

24 § När en fråga har väckts om att ett område eller ett
föremål skall skyddas som naturreservat, kulturreservat,
naturminne eller vattenskyddsområde eller om att ett redan
skyddat sådant område eller föremål skall få utökat skydd, får
länsstyrelsen eller kommunen för viss tid dock högst tre år
meddela förbud mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd
som berör området eller föremålet och som strider mot syftet
med det tilltänkta skyddet. Om det finns särskilda skäl, får
förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. Om det
finns synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas att
gälla i ytterligare högst ett år.

Ett förbud enligt första stycket skall gälla omedelbart även om
det överklagas.

Intresseprövning

25 § Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta
kapitel skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som
grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå
längre än som krävs för att syftet med skyddet skall
tillgodoses.

26 § Dispens enligt 7, 9-11, 18, 20 och 22 §§ från förbud eller
andra föreskrifter som meddelats med stöd av detta kapitel får
ges endast om det är förenligt med förbudets eller
föreskriftens syfte.

Särskilda skyddade områden

27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
skall fortlöpande föra en förteckning över naturområden som bör
beredas skydd eller har beretts skydd

1. som särskilt skyddsområde enligt rådets direktiv 79/409/EEG
av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar4, senast
ändrat genom direktiv 97/49/EG5,

2. som särskilt bevarandeområde enligt rådets direktiv
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter6, ändrat genom direktiv 97/62/EG7, eller

3. enligt internationella åtaganden eller nationella mål om
skydd för naturområden.
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Av förteckningen skall det framgå vad som föranlett att området
har tagits upp i förteckningen och enligt vilket direktiv,
internationellt åtagande eller nationellt mål som förtecknandet
har skett.

Ett område som tagits upp i förteckningen skall prioriteras i
det fortsatta skyddsarbetet. Lag (2001:437).

28 § Regeringen får förklara ett naturområde som särskilt
skyddsområde, om området enligt direktiv 79/409/EEG är särskilt
betydelsefullt för skyddet av vilda fåglar.

Ett område som enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter har valts
ut som ett område av intresse för gemenskapen skall av
regeringen förklaras som särskilt bevarandeområde.

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva en
förklaring enligt första eller andra stycket, om områdets
naturvärden inte längre motiverar en sådan förklaring.
Lag (2001:437).

28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1
eller 2.

Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och
åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för
skötseln och förvaltningen av det berörda området.
Lag (2001:437).

28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om
verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra
pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som
avses att skyddas,

2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas
utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra
bevarandet i området av arten eller arterna.
Lag (2001:437).

29 § Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 28 a §
lämnas, om

1. det saknas alternativa lösningar,

2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande
orsaker som har ett väsentligt allmänintresse och

3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för
förlorade miljövärden så att syftet med att skydda det berörda
området ändå kan tillgodoses.

Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket får lämnas
endast efter regeringens tillåtelse. Lag (2001:437).

29 a § Om ett tillstånd lämnas efter regeringens tillåtelse
enligt 29 §, är den som ansökt om tillståndet skyldig att
bekosta de kompensationsåtgärder som anges i beslutet om
tillstånd.

Första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses
orimligt att kräva att sökanden skall stå för kostnaderna. Vid
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avvägningen skall särskilt beaktas det allmänintresse som avses
i 29 § första stycket 2. Lag (2001:437).

29 b § Frågor om tillstånd enligt 28 a § prövas av
länsstyrelsen i det län där det berörda området finns.

För en verksamhet eller åtgärd som omfattas av tillståndsplikt
eller dispensprövning till följd av bestämmelserna i 9 kap.
eller 11-15 kap. skall dock frågan om tillstånd enligt 28 a §
prövas av den myndighet som prövar den andra tillståndsfrågan
eller dispensen. Innan myndigheten meddelar sitt beslut, skall
den länsstyrelse som avses i första stycket beredas tillfälle
att yttra sig. Lag (2001:437).

Ordningsföreskrifter

30 § Föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett
område som skyddas enligt detta kapitel och om ordningen i
övrigt inom området får meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att
tillgodose syftet med skyddet. I de fall kommunen beslutar om
skydd av ett område får den meddela sådana föreskrifter.

Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de överklagas.

Delegation till kommun

31 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får förordna att en kommun i stället för länsstyrelsen skall ha
de befogenheter som länsstyrelsen har enligt 18 §.

8 kap. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter

1 § Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet
döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur eller att ta
bort eller skada sådana djurs ägg, rom eller bon eller att
skada eller förstöra sådana djurs fortplantningsområden och
viloplatser får meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får meddelas, om det
finns risk för att en vilt levande djurart kan komma att
försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för
att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av en
sådan art. Förbudet får dock inte gälla fall då ett sådant djur
måste dödas, skadas, fångas eller störas till försvar mot
angrepp på person eller värdefull egendom.

Särskilda bestämmelser gäller om att döda eller fånga vilt
levande djur av viss art, när åtgärden är att hänföra till jakt
eller fiske. Lag (2001:437).

2 § Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet
ta bort, skada eller ta frö eller andra delar från vilt levande
växter får meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får meddelas, om det
finns risk för att en vilt levande växtart kan komma att
försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för
att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av en
sådan art.

3 § För att skydda vilt levande djur- eller växtarter eller
naturmiljön får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot eller särskilda
villkor för att sätta ut exemplar av djur- eller växtarter i
naturmiljön.

Detta gäller inte när sådana föreskrifter finns i annan lag.
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I 13 kap. finns särskilda bestämmelser om genetiskt modifierade
organismer.

4 § För att skydda vilt levande djur- eller växtarter får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om in- och utförsel, transport, förvaring,
preparering och förevisning av djur och växter eller handel med
dem. Sådana föreskrifter får meddelas, om det behövs för att
uppfylla Sveriges internationella åtaganden på området eller av
andra skäl. Föreskrifterna får också reglera motsvarande
befattning med ägg, rom eller bon eller med andra produkter som
har utvunnits av djur eller växter.

Föreskrifterna får innefatta förbud mot eller krav på tillstånd
eller andra särskilda villkor för sådana åtgärder som anges i
första stycket.

5 § Föreskrifter eller beslut i enskilda fall enligt detta
kapitel skall gälla omedelbart, även om de överklagas.

TREDJE AVDELNINGEN

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VISSA VERKSAMHETER

9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Definitioner

1 § Med miljöfarlig verksamhet avses

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark,
byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten,

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt
som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön
genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av
mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt
som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller,
skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning
eller annat liknande.

2 § Med avloppsvatten avses

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,

2. vatten som använts för kylning,

3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom
detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters
räkning, eller

4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Allmänna bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön, får regeringen för en viss del
av landet meddela föreskrifter eller beslut om förbud mot att

1. släppa ut avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark,
byggnader eller anläggningar, eller

2. lägga upp fasta ämnen.
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Detta gäller om sådan verksamhet kan leda till att
vattenområden, marken eller grundvattnet kan förorenas eller på
annat sätt påverkas menligt.

5 § För att skydda människors hälsa eller miljön får
regeringen, om det framstår som mer ändamålsenligt än beslut i
enskilda fall, också i andra fall än som avses i 4 § i fråga om
miljöfarlig verksamhet meddela föreskrifter om förbud,
skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått.
Sådana föreskrifter får också meddelas för att uppfylla
Sveriges internationella åtaganden. Om det finns särskilda
skäl, får regeringen bemyndiga en myndighet att meddela sådana
föreskrifter.

Om det behövs, får regeringen meddela föreskrifter om sådana
försiktighetsmått som går utöver vad som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen eller andra internationella
åtaganden.

Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

6 § Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att
utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts

1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra
inrättningar eller annan miljöfarlig verksamhet,

2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller
grundvatten,

3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta
ämnen, om detta kan leda till att mark, vattenområde eller
grundvatten kan förorenas, eller

4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1-3, om den
ändras med avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande
eller på något annat sätt.

Även om tillståndsplikt enligt första stycket inte har
föreskrivits får tillsynsmyndigheten i enskilda fall förelägga
en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd, om verksamheten
medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande
olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Den som bedriver eller avser att bedriva miljöfarlig verksamhet
får ansöka om tillstånd till verksamheten enligt denna balk
även om det inte krävs tillstånd.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex
veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Lag (2005:571).

6 a § Vid prövningen av en ansökan om tillstånd till täkt skall
behovet av det material som kan utvinnas vägas mot de skador på
djur- och växtlivet och på miljön i övrigt som täkten kan
befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en täkt som kan
befaras försämra livsbetingelserna för någon djur- eller
växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande.

Vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt av matjord
skall behovet av brukningsbar jordbruksmark beaktas.

Tillstånd till täkt får lämnas endast om det för uppfyllandet
av de villkor som skall gälla för tillståndet ställs säkerhet
enligt 16 kap. 3 §. Staten, kommuner, landsting och
kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet.
Lag (2007:660).
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7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan
tillstånd eller innan anmälan har gjorts inrätta eller ändra
sådana avloppsanordningar eller andra inrättningar.

Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter
enligt andra stycket.

8 § Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av
miljödomstol.

Regeringen får föreskriva att ansökan om tillstånd för vissa
slag av verksamheter skall prövas av länsstyrelsen. Om den
miljöfarliga verksamheten kan antas ha en liten miljöpåverkan,
får regeringen föreskriva att en kommunal nämnd skall pröva
frågor om tillstånd. Tillstånd som rör Försvarsmakten,
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets
radioanstalt skall alltid prövas av länsstyrelsen.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet skall enligt vad regeringen
föreskriver göras till generalläkaren, länsstyrelsen eller
kommunen.

Särskilda bestämmelser om hälsoskydd

9 § Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på
ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte
uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra
uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

10 § Anläggningar för grundvattentäkter skall inrättas och
användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors
hälsa inte uppkommer.

Om det inte krävs tillstånd enligt 11 kap., får en kommun
föreskriva att det ändå skall krävas tillstånd av kommunen
eller anmälan till denna för att inrätta och använda en ny
anläggning för grundvattentäkt i områden där knapphet på sött
grundvatten råder eller kan befaras uppkomma. Detta gäller om
det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa
skall uppkomma. Kommunen får också föreskriva anmälningsplikt
för sådana anläggningar som redan finns inom angivna områden.

11 § Regeringen får föreskriva att vissa djur inte utan
särskilt tillstånd av kommunen får hållas inom områden med
detaljplan eller områdesbestämmelser, om sådana föreskrifter
behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa
uppstår.

Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela sådana
föreskrifter.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får även i andra fall än som avses i 10 och 11 §§ meddela de
föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter för
människors hälsa. Regeringen får överlåta åt kommunen att
meddela sådana föreskrifter.
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I föreskrifter enligt första stycket får anges att verksamheter
som kan medföra olägenheter för människors hälsa inte får
bedrivas eller att vissa anläggningar inte får inrättas utan
att kommunen har lämnat tillstånd eller en anmälan har gjorts
till kommunen.

13 § Kommunala föreskrifter som meddelas till skydd mot
olägenheter för människors hälsa får inte medföra onödigt tvång
för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den
enskildes frihet.

14 § Kommunen skall utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren
om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för
människor. Lag (2004:169).

15 § Vid misstanke om att ett sällskapsdjur som innehas av
privatperson eller ett objekt bär på en allvarlig smittsam
sjukdom som kan föras över till människor, skall kommunen
omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan
och undanröja risken för smittspridning. Om det är nödvändigt
för att förhindra spridning av sjukdomen får kommunen låta
förstöra föremål av personlig natur och låta avliva
sällskapsdjur som innehas av privatpersoner.

Den som har drabbats av ett beslut enligt första stycket andra
meningen har rätt till skälig ersättning av kommunen.

Första och andra styckena gäller inte om åtgärder vidtas enligt
livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m., epizootilagen (1999:657) eller zoonoslagen
(1999:658). Lag (2006:828).

10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador

Definitioner

1 § Med föroreningsskada avses i detta kapitel en miljöskada
som genom förorening av ett mark- eller vattenområde,
grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Med allvarlig miljöskada avses i detta kapitel en miljöskada
som är så allvarlig att den

1. genom förorening av mark utgör en betydande risk för
människors hälsa,

2. genom påverkan på ett vattenområde eller grundvatten har en
betydande negativ effekt på kvaliteten på vattenmiljön, eller

3. i en betydande omfattning skadar eller försvårar bevarandet
av en djur- eller växtart eller livsmiljön för en sådan art, om
skadan avser

a) ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 §
första stycket 1 eller 2,

b) ett djurs fortplantningsområde eller viloplats som skyddas
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 §,
eller

c) en art som skyddas enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 8 kap. 1 eller 2 §.

Med avhjälpande avses i detta kapitel utredning,
efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en
föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada.
Lag (2007:660).
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Verksamhetsutövares ansvar för avhjälpande

2 § Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller
vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada
eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig
för det avhjälpande som skall ske enligt bestämmelserna i detta
kapitel. Lag (2007:660).

Fastighetsägares ansvar för avhjälpande

3 § Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra
eller bekosta det avhjälpande av en föroreningsskada som skall
ske enligt bestämmelserna i detta kapitel, är var och en som
förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig, om förvärvaren
vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha
upptäckt den. I fråga om en förorenad byggnad eller anläggning
gäller detsamma den som förvärvat den fastighet där byggnaden
eller anläggningen är belägen. Med förvärv av fastighet
likställs förvärv av tomträtt.

Om förvärvet avsåg en privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 §
inkomstskattelagen (1999:1229) ansvarar endast den förvärvare
som vid förvärvet kände till föroreningen.

Första och andra styckena gäller inte förvärv som en bank eller
ett kreditmarknadsföretag gör för att skydda en fordran enligt
7 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Vid tillämpningen av denna paragraf skall med förvärv avses

1. köp, byte eller gåva,

2. tillskott till ett bolag eller en förening, eller

3. utdelning eller skifte från ett bolag eller en förening.
Lag (2007:660).

Avhjälpandeansvarets innebörd

4 § Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada
skall i skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande
som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors
hälsa eller miljön.

När ansvarets omfattning bestäms skall det beaktas hur lång tid
som har förflutit sedan föroreningen ägde rum, vilken
skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida
skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en
verksamhetsutövare visar att den har bidragit till föroreningen
endast i begränsad mån, skall även detta beaktas vid
bedömningen av ansvarets omfattning.

Om föroreningsskadan är en allvarlig miljöskada, får första och
andra styckena inte tillämpas på ett sätt som gör att ansvarets
omfattning blir mindre än vad som följer av 5 §.
Lag (2007:660).

5 § Den som är ansvarig för att avhjälpa en allvarlig
miljöskada skall utföra eller bekosta det avhjälpande som
behövs för att

1. omedelbart förebygga ytterligare skada på miljön och risk
för människors hälsa,

2. om skadan är en sådan skada som avses i 1 § andra stycket 1,
den förorenade marken inte längre skall utgöra någon betydande
risk för människors hälsa, och

3. om skadan är en sådan skada som avses i 1 § andra stycket 2
eller 3,
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a) återställa miljön till det skick som den skulle ha varit i
om skadan inte hade uppstått,

b) kompensera för förlorade miljövärden i avvaktan på
återställande, och

c) kompensera för förlorade miljövärden på annat sätt, om ett
återställande inte är möjligt.

När omfattningen av ansvaret enligt första stycket bestäms
skall det beaktas om skadan har orsakats av utsläpp eller andra
åtgärder som, när de ägde rum, var uttryckligen tillåtna enligt
föreskrifter i lag eller annan författning eller enligt en
myndighets beslut, eller inte ansågs skadliga enligt den
vetenskapliga och tekniska kunskap som fanns då.
Lag (2007:660).

Ansvarsfördelning när flera är ansvariga

6 § Om flera verksamhetsutövare är ansvariga enligt 2 §, skall
de svara solidariskt i den utsträckning inte annat följer av
att ansvaret är begränsat enligt 4 eller 5 §. En
verksamhetsutövare som visar att verksamhetsutövarens bidrag
till miljöskadan är så obetydligt att det inte ensamt motiverar
något avhjälpande skall dock ansvara endast för den del som
motsvarar bidraget.

Vad de solidariskt ansvariga har betalat skall fördelas mellan
dem efter vad som är skäligt med hänsyn till den omfattning i
vilken var och en har medverkat till miljöskadan och till
omständigheterna i övrigt. Lag (2007:660).

7 § Om flera fastighetsägare eller tomträttshavare är ansvariga
enligt 3 §, skall de svara solidariskt i den utsträckning inte
annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 eller 5 §.

Vad de solidariskt ansvariga har betalat skall fördelas mellan
dem efter vad som är skäligt med hänsyn till vad de insett vid
förvärvet och omständigheterna i övrigt. Lag (2007:660).

Preskription

8 § Preskriptionslagen (1981:130) är inte tillämplig på ansvar
enligt 2-7 §§. Lag (2007:660).

Kostnadsansvar när åtgärder medför värdeökning eller annan
nytta

9 § Den som äger en fastighet där avhjälpande åtgärder vidtas
kan trots frihet från ansvar enligt 2 eller 3 § förpliktas att
i skälig utsträckning svara för kostnader som motsvaras av den
värdeökning på fastigheten som åtgärderna medför.
Lag (2007:660).

10 § Ägaren till en fastighet, byggnad eller anläggning kan
trots frihet från ansvar enligt 2 eller 3 § förpliktas att
svara för utredningskostnader som rör fastigheten, byggnaden
eller anläggningen i den utsträckning det är skäligt med hänsyn
till den nytta ägaren kan antas få av utredningen, de
personliga ekonomiska förhållandena och omständigheterna i
övrigt. Lag (2007:660).

Skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten

11 § Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om
området tidigare ansetts förorenat genast underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på
fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön. Lag (2007:660).
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12 § Om det upptäcks en överhängande fara för att en verksamhet
eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada, skall
verksamhetsutövaren genast underrätta tillsynsmyndigheten om
detta.

Om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar med anledning av
den upptäckta faran inte innebär att faran avvärjs, skall
verksamhetsutövaren så snart som möjligt underrätta
tillsynsmyndigheten om detta och redogöra för de åtgärder som
verksamhetsutövaren har vidtagit och kommer att vidta samt de
ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för att avvärja
faran. Lag (2007:660).

13 § Om det upptäcks att en allvarlig miljöskada har uppstått,
skall verksamhetsutövaren genast underrätta tillsynsmyndigheten
om detta och redogöra för de åtgärder som verksamhetsutövaren
har vidtagit och kommer att vidta samt de ytterligare åtgärder
som kan behöva vidtas för avhjälpande. Lag (2007:660).

Föreläggande om avhjälpande vid allvarliga miljöskador

14 § Tillsynsmyndigheten skall pröva om de åtgärder som
verksamhetsutövaren har redogjort för enligt 12 eller 13 § är
lämpliga och tillräckliga. Tillsynsmyndigheten skall sedan
förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder för
avhjälpande som behövs enligt 5 §. Lag (2007:660).

Miljöriskområden

15 § Om ett mark- eller vattenområde är så allvarligt förorenat
att det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och
miljön är nödvändigt att besluta om begränsningar i
markanvändningen eller andra försiktighetsmått, skall
länsstyrelsen förklara området som miljöriskområde. Vid
förklaringen skall föroreningarnas hälso- och miljöfarlighet,
föroreningsgraden, förutsättningarna för spridning och den
omgivande miljöns känslighet beaktas. Lag (2007:660).

16 § Länsstyrelsen får vid vite förelägga den som enligt 2
eller 3 § eller med stöd av 10 § är skyldig att svara för
utredningskostnader att ge in den utredning som behövs för
prövningen. I föreläggandet får länsstyrelsen besluta om
tillträde för avhjälpande enligt 28 kap. 5 §. Länsstyrelsen får
också låta utföra nödvändig utredning på den ansvariges
bekostnad. Lag (2007:660).

17 § När ett område förklaras som miljöriskområde skall
länsstyrelsen besluta om inskränkningar i markanvändningen
eller om att vissa åtgärder som den eller de fastighetsägare
eller andra som omfattas av förklaringen vill vidta skall vara
förenade med villkor eller skall föregås av en anmälan till
tillsynsmyndigheten.

Sådana inskränkningar och sådan anmälningsplikt får avse
grävning, schaktning och andra markarbeten, bebyggelseåtgärder,
ändrad markanvändning samt andra åtgärder som kan innebära

1. att belastningen av föroreningar i och omkring området kan
komma att öka,

2. att den miljömässiga situationen annars försämras, eller

3. att framtida avhjälpandeåtgärder försvåras.

Länsstyrelsen får även besluta att sådana åtgärder inte får
vidtas eller att en fastighet inte får överlåtas förrän
nödvändiga markundersökningar har utförts. Lag (2007:660).
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18 § Länsstyrelsen skall ändra eller meddela nya villkor eller
upphäva beslutet om miljöriskområde när föroreningarna är
avhjälpta eller har minskat så att beslutade inskränkningar i
markanvändningen eller andra försiktighetsmått inte längre är
nödvändiga. Lag (2007:660).

Undantag och ansvarsbegränsningar

19 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte miljöskador som

1. omfattas av 10 kap. sjölagen (1994:1009),

2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de
internationella oljeskadefonderna,

3. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett
inbördeskrig, ett uppror eller en exceptionell och oundviklig
naturhändelse som det inte varit möjligt att skydda sig mot,
eller

4. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit
att skydda mot en naturkatastrof. Lag (2007:660).

20 § Om en miljöskada omfattas av en ansvarsbegränsning enligt
9 kap. sjölagen (1994:1009) skall bestämmelserna i detta
kapitel inte tillämpas i strid med den ansvarsbegränsningen.
Lag (2007:660).

Bemyndiganden

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilka omständigheter som särskilt skall beaktas vid
bedömningen av vad som är en allvarlig miljöskada,

2. vilka åtgärder för avhjälpande som skall vidtas i händelse
av en allvarlig miljöskada,

3. undantag från bestämmelserna om allvarliga miljöskador i 5
och 12-14 §§, och

4. utredningen i ärenden om miljöriskområden samt tillfälliga
inskränkningar och andra villkor enligt 17 § i samband med
prövning av sådana ärenden.

Föreskrifter om undantag enligt första stycket 3 får meddelas
endast

1. i fråga om verksamheter eller åtgärder som med hänsyn till
sin art eller omfattning typiskt sett

a) inte anses kunna orsaka en allvarlig miljöskada, eller

b) syftar till en godtagbar påverkan på miljön, om undantaget
inte omfattar skador som orsakas av fel eller försummelse,
eller

2. i den mån som behövs för att kunna göra avvägningar mellan
olika väsentliga allmänna intressen. Lag (2007:660).

11 kap. Vattenverksamhet

Kapitlets innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om vattenverksamhet och
vattenanläggningar. Bestämmelser om vattenverksamhet och
vattenanläggningar finns också i lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.

Definitioner

2 § Med vattenverksamhet avses
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1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller
andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i
vattenområden, bortledande av vatten från eller grävning,
sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i
vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets
djup eller läge,

2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för
detta,

3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt
utförande av anläggningar och åtgärder för detta, och

4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är
fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att
sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot
vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en
fastighets lämplighet för något visst ändamål (markavvattning).

3 § Med vattenanläggning avses en sådan anläggning som har
kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med
manöveranordningar som hör till anläggningen.

4 § Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid
högsta förutsebara vattenstånd.

5 § Med vattentäkt avses bortledande av yt- eller grundvatten
för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.

Med vattenreglering avses ändring av vattenföringen i ett
vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet.

Med vattenöverledning avses vattenreglering genom överföring av
ytvatten från ett vattenområde till ett annat.

Särskilda förutsättningar för vattenverksamhet

6 § En vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar
från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt
skadorna och olägenheterna av den.

I fråga om vissa vattenanläggningar finns ytterligare
bestämmelser i 19 och 20 §§ elberedskapslagen (1997:228).

7 § En vattenverksamhet skall utföras så att den inte försvårar
annan verksamhet som i framtiden kan antas beröra samma
vattentillgång och som främjar allmänna eller enskilda ändamål
av vikt. Detta krav gäller om vattenverksamheten kan utföras på
detta sätt utan oskälig kostnad.

8 § Den som vill bedriva en vattenverksamhet som kan skada
fisket är skyldig att utan ersättning vidta och för framtiden
underhålla behövliga anordningar för fiskens framkomst eller
fiskets bestånd, släppa fram vatten för ändamålet samt iaktta
de villkor eller förelägganden i övrigt som på grund av
verksamheten kan behövas till skydd för fisket i det vatten som
berörs av vattenverksamheten eller i angränsande vattenområde.
Om nyttan av en ifrågasatt anordning eller ett villkor eller
ett föreläggande inte skäligen kan anses motsvara den kostnad
som verksamhetsutövaren därigenom skulle förorsakas, kan
verksamhetsutövaren befrias från en sådan skyldighet.

Vad som i denna paragraf sägs om fisk skall gälla även
vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur.

Bestämmelser om särskilda fiskeavgifter som får bestämmas i
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stället för att det meddelas villkor eller förelägganden enligt
första stycket finns i 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Lag (2005:571).

Tillståndsplikt för vattenverksamhet

9 § För vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt denna balk,
om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.

Den som vill bedriva vattenverksamhet får ansöka om tillstånd
även om det inte krävs tillstånd för verksamheten.

Oavsett vad som följer av 11-15, 19 och 23 §§, kan det för en
viss verksamhet eller åtgärd krävas tillstånd enligt 7 kap.
28 a §. Lag (2005:571).

9 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att det för vissa
vattenverksamheter i stället för tillstånd skall krävas att
verksamheterna har anmälts innan de påbörjas.

Även om anmälningsplikt har föreskrivits får
tillsynsmyndigheten, enligt föreskrifter som meddelas av
regeringen, i det enskilda fallet förelägga en
verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd. Lag (2005:571).

9 b § Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av
miljödomstolen. Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas
dock av länsstyrelsen, om den inte skall prövas av
miljödomstolen enligt 7 kap. 19 eller 20 § lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Anmälan om vattenverksamhet skall, enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen, göras till generalläkaren,
länsstyrelsen eller kommunen.

En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast
åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.Lag (2005:571).

10 § Om det krävs tillstånd till en vattenverksamhet, får
arbeten av större omfattning i anslutning till verksamheten
inte påbörjas innan tillstånd har meddelats.

11 § Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för

1. vattentäkt för en en- eller tvåfamiljsfastighets eller
jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller
värmeförsörjning,

2. utförande av anläggningar för odling av fisk, musslor eller
kräftdjur, eller

3. utförande av anläggningar för utvinning av värme, om
åtgärden inte avser vattentäkt.

12 § Tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 9 a §
behövs inte, om det är uppenbart att varken allmänna eller
enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena.

Av 13 § följer att första stycket inte gäller markavvattning
eller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, andra
åtgärder för avvattning av mark. Lag (2005:571).
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13 § Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Vidare
krävs tillstånd, i den utsträckning regeringen föreskriver det,
för andra åtgärder som utförs för att avvattna mark i de fall
åtgärden kan förväntas få en bestående negativ effekt på växt-
och djurlivet.

För dränering av jordbruksmark genom täckdikning med
dräneringsrör som har en största diameter av 300 millimeter
krävs det dock tillstånd endast om det är sannolikt att
allmänna eller enskilda intressen skadas genom verksamheten.

Ett tillstånd till markavvattning eller annan åtgärd för att
avvattna mark skall förenas med de villkor som behövs för att
begränsa eller motverka skada på allmänna eller enskilda
intressen. I tillståndet skall anges inom vilken tid åtgärderna
skall vara utförda.

Tillstånd enligt denna balk behövs inte för markavvattning i
samband med torvtäkt om koncession har lämnats enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter m.m.

14 § Regeringen får förbjuda markavvattning som skulle kräva
tillstånd enligt detta kapitel i områden där det är särskilt
angeläget att våtmarkerna bevaras.

Länsstyrelsen får meddela dispens från ett förbud som meddelats
enligt första stycket om det finns särskilda skäl.

Om dispens meddelas enligt andra stycket fordras för utförandet
av markavvattningen att tillstånd söks enligt 9 §. Beslutet om
dispens upphör att gälla om tillstånd till markavvattningen
meddelas.

15 § Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för att utföra
rensningar för att bibehålla vattnets djup eller läge eller för
att omedelbart återställa ett vattendrag som har vikit från
sitt förra läge eller som på något annat sätt har förändrat
sitt lopp.

Om arbetena berör en fastighet som tillhör någon annan, skall
fastighetsägaren alltid underrättas innan arbetena påbörjas.

Om fisket kan skadas, skall anmälan om de planerade arbetena
göras till länsstyrelsen innan arbetena påbörjas.

16 § Arbeten får utföras utan föregående tillstånd, om det till
följd av en skada eller för att förebygga en skada är
nödvändigt att tillståndspliktiga ändrings- eller
lagningsarbeten utförs genast. Ansökan om godkännande av
arbetena skall dock göras snarast möjligt.

Åtgärder som strider mot bestämmelser om innehållande och
tappning av vatten får vidtas utan föregående tillstånd, om det
är nödvändigt för att avvärja fara för liv eller hälsa, rädda
värdefull egendom eller av någon annan sådan orsak. Ansökan om
godkännande av åtgärderna skall dock göras snarast möjligt.

Underhållsansvar

17 § Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla
den så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda
intressen genom ändringar i vattenförhållandena. Om
vattenanläggningen med stöd av en särskild rättighet utförts på
någon annans mark och äganderätten till anläggningen övergått
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till markägaren till följd av att rättigheten upphört, kvarstår
underhållsskyldigheten för den som var rättighetshavare.

Den som enligt 28 kap. 12 § har fått rätt att använda någon
annans vattenanläggning är tillsammans med ägaren skyldig att
underhålla anläggningen, om inte miljödomstolen bestämt något
annat.

I 20 och 21 §§ samt i 24 kap. 4 § andra stycket finns
bestämmelser om överflyttning av underhållsskyldigheten.

18 § Den som är skyldig att underhålla en dammanläggning för
vattenreglering skall ersätta skada som orsakas av att
anläggningen inte ger avsett skydd mot utströmmande vatten
(dammhaveri). Detta gäller även om varken den
underhållsskyldige eller någon som den underhållsskyldige
svarar för har vållat skadan.

En underhållsskyldig som visar att dammhaveriet orsakats av en
krigshandling eller liknande handling under väpnad konflikt,
inbördeskrig eller uppror är dock fri från ansvar.

Utrivning m.m.

19 § Tillstånd enligt denna balk skall alltid lämnas till
utrivning av en vattenanläggning i ytvatten, om inte
förordnande meddelas enligt 20 §.

20 § I stället för att lämna tillstånd att riva ut en
vattenanläggning i ytvatten får miljödomstolen på begäran av
ägaren av en fastighet som skulle skadas av utrivningen
förordna att skyldigheten att underhålla anläggningen och
fullgöra övriga skyldigheter som ligger på anläggningens ägare
skall övergå på fastighetsägaren till dess något annat bestäms.

Till skydd för allmänna intressen får efter åtagande ett sådant
förordnande också meddelas för staten, en kommun eller ett
vattenförbund.

Förordnande får inte meddelas, om det kan antas att
fastighetsägaren inte kan fullgöra skyldigheterna eller om det
med hänsyn till den sökande eller till allmänna intressen anses
mera angeläget att anläggningen rivs ut.

Om ägaren av en vattenanläggning vållas skada av att
anläggningen bibehålls, skall den som övertar ansvaret för
anläggningen betala skälig ersättning för skadan.

21 § Om en fastighet övergår till en ny ägare och den tidigare
ägaren är underhållsskyldig efter övertagande enligt 20 §
första stycket, svarar den nya ägaren för de skyldigheter som
följer av övertagandet.

Övertagandet enligt 20 § första stycket skall antecknas i
fastighetsregistrets allmänna del. Lag (2000:228).

22 § Om det kan uppkomma fara för allmänna eller enskilda
intressen genom att en anläggning för bortledande av
grundvatten helt eller delvis tas ur bruk, skall anläggningens
ägare hämta in miljödomstolens tillstånd.

Skälig ersättning skall betalas, om en sådan åtgärd medför
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skada på någon annans egendom genom bestående ändring i
vattenförhållandena.

Viss vattenverksamhet som har prövats i annan ordning

23 § Tillstånd skall lämnas till följande vattenverksamheter,
om inte något annat följer av 2 kap. 9 §:

1. vattenverksamhet som vid prövning av annan verksamhet enligt
17 kap. 1 eller 3 § har angetts som ett villkor för
verksamhetens utövande,

2. anläggande av broar och annan vattenverksamhet för väg,
järnväg, tunnelbana eller spårväg vars anläggande har prövats i
särskild ordning,

3. anläggande av rörledningar i vatten som koncession har
meddelats för enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar,

4. verksamhet som bearbetningskoncession har meddelats för
enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, och

5. anläggande av naturgasledningar i vatten som koncession har
meddelats för enligt naturgaslagen (2005:403). Lag (2007:218).

12 kap. Jordbruk och annan verksamhet

1 § Har upphävts genom lag (2005:571).

2 § Har upphävts genom lag (2005:571).

3 § Har upphävts genom lag (2005:571).

4 § Har upphävts genom lag (2005:571).

5 § Har upphävts genom lag (2005:571).

Anmälan för samråd

6 § Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i
denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall
anmälan för samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen
enligt bestämmelser i 26 kap. eller bestämmelser som har
meddelats med stöd av samma kapitel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att det inom landet eller en del av
landet alltid skall göras en anmälan för samråd i fråga om
särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra
skada på naturmiljön. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om vilka
uppgifter en anmälan skall innehålla.

Verksamhet eller åtgärd som skall anmälas för samråd får
påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts,
om inte tillsynsmyndigheten medger något annat.

Den myndighet som avses i första stycket får förelägga den
anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som behövs för att
begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana
åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet
av naturmiljön, får myndigheten förbjuda verksamheten.
Bestämmelser om rätt till ersättning vid ett sådant
föreläggande eller förbud finns i 31 kap.
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Miljöhänsyn i jordbruket

7 § Med jordbruksmark avses i 8 och 9 §§ sådan åkermark och
betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som
lantbruksenhet. Bestämmelserna i samma paragrafer skall dock
inte tillämpas på jordbruksmark

1. som ingår i fastighet, som har bildats för annat ändamål än
jordbruk och som därefter inte har taxerats, eller

2. som i detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och
bygglagen (1987:10) är avsedd för annat ändamål än jordbruk.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om den hänsyn till natur- och kulturvärden
som skall tas vid skötsel av jordbruksmark och vid annan
markanvändning i jordbruket, såsom i fråga om skyddet av
odlings- och kulturlandskapet samt djur- och växtlivet.
Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att pågående
markanvändning inom den berörda delen av fastigheten avsevärt
försvåras.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion
först efter anmälan till länsstyrelsen, om inte åtgärden är av
ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för
natur- och kulturmiljön.

Första stycket gäller inte om marken tas i anspråk för
verksamhet vars tilllåtlighet har prövats i särskild ordning.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela de föreskrifter som skäligen kan behövas från
miljöskyddssynpunkt i fråga om

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och

3. växtodlingen.

Vilthägn

11 § Vilthägn får inte uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen
på områden där allmänheten får färdas fritt.

Vid tillståndsprövningen skall behovet av skydd för
friluftslivet och naturmiljön beaktas.

Tillstånd till vilthägn inom ett strandskyddsområde får
meddelas endast om det finns särskilda skäl.

Föreskrifter om tillståndsplikt

12 § Regeringen får föreskriva om sådan tillståndsplikt för
verksamheter eller åtgärder som kan krävas till följd av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

13 kap. Genteknik

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid
innesluten användning och avsiktlig utsättning av genetiskt
modifierade organismer. Bestämmelserna skall också tillämpas
när produkter som innehåller eller består av sådana organismer
släpps ut på marknaden.
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Syftet med bestämmelserna är, utöver vad som sägs i 1 kap. 1 §
första stycket, att säkerställa att särskilda etiska hänsyn tas
vid sådan verksamhet som avses i första stycket.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
kapitlets tilllämpning i fråga om organismer som har tagits
fram med sådana beprövade metoder för genetisk modifiering som
har visat sig inte medföra några risker från hälso- och
miljösynpunkt.

Definitioner

3 § Med organism avses en biologisk enhet som kan föröka sig
eller föra över genetiskt material.

4 § Med genetiskt modifierad organism avses en organism där det
genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar
naturligt genom parning eller naturlig rekombination.

5 § Med innesluten användning avses en verksamhet där någon

1. modifierar organismer genetiskt eller odlar, förvarar,
transporterar, destruerar, gör sig kvitt eller på annat sätt
hanterar sådana genetiskt modifierade organismer och

2. använder specifika inneslutningsåtgärder för att begränsa
dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön och
åstadkomma en hög grad av säkerhet för allmänheten och miljön.
Lag (2003:232).

6 § Med avsiktlig utsättning avses ett avsiktligt införande av
genetiskt modifierade organismer i miljön utan användning av
sådana inneslutningsåtgärder som avses i 5 §. Lag (2003:232).

7 § Med uttrycket släppa ut på marknaden avses att
tillhandahålla eller göra en produkt tillgänglig för någon
annan.

Krav på utredning för bedömning av skaderisker

8 § Innesluten användning och avsiktlig utsättning av genetiskt
modifierade organismer skall föregås av en utredning. Den skall
kunna läggas till grund för en tillfredsställande bedömning av
vilka hälso- och miljöskador som organismerna kan orsaka.
Utredningen skall vara gjord i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. En sådan utredning skall också göras innan
en produkt som innehåller eller består av genetiskt modifierade
organismer släpps ut på marknaden.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om sådan utredning som avses i
8 §.

Etiska hänsyn och försiktighetsmått

10 § Särskilda etiska hänsyn skall tas vid innesluten
användning och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade
organismer liksom när en produkt som innehåller eller består av
sådana organismer släpps ut på marknaden.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela särskilda föreskrifter om försiktighetsmått.

Tillståndskrav och anmälningsskyldighet

12 § Det krävs tillstånd för att genomföra en avsiktlig
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utsättning av genetiskt modifierade organismer eller för att
släppa ut en produkt som innehåller eller består av sådana
organismer på marknaden.

13 § Ett tillstånd får lämnas endast om verksamheten är etiskt
försvarbar.

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om vad som krävs till skydd för
människors hälsa och miljön för att få tillstånd enligt 12 §.

15 § Regeringen eller tillståndsmyndigheten får meddela
föreskrifter om undantag från tillståndskravet enligt 12 §.

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om krav på tillstånd till eller
anmälan av innesluten användning av genetiskt modifierade
organismer, om det behövs av hälso- eller miljöskäl.

17 § En ansökan om tillstånd och en anmälan görs hos den
myndighet som regeringen föreskriver.

Frågor om tillstånd skall prövas inom den tid som regeringen
föreskriver.

Ett tillstånd gäller i fem år, om inte något annat sägs i
tillståndsbeslutet.

Märkning

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva att den som släpper ut en produkt som innehåller
eller består av genetiskt modifierade organismer på marknaden
skall märka produkten.

Gentekniknämnden

19 § En särskild nämnd, Gentekniknämnden, skall följa
utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och
ge råd om användningen av gentekniken.

Regeringen meddelar föreskrifter om Gentekniknämndens uppgifter
samt bestämmelser om nämndens sammansättning och arbetsformer.

14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på kemiska
produkter och biotekniska organismer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att balkens bestämmelser om kemiska produkter skall
tillämpas på en vara som innehåller eller har behandlats med en
kemisk produkt, om varan på grund av sina egenskaper kan
befaras medföra skada på människor eller miljön eller andra
intressen som skall skyddas genom denna balk.

Definitioner

2 § Med kemisk produkt avses ett kemiskt ämne och beredningar
av kemiska ämnen.
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3 § Med bioteknisk organism avses en sådan produkt som har
framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat
tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller
innehåller levande mikroorganismer, däribland virus, eller
nematoder, insekter eller spindeldjur.

4 § Med hantering av kemisk produkt eller bioteknisk organism
avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning,
bearbetning, behand-ling, förpackning, förvaring, transport,
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

5 § Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som
är avsedd för att förebygga eller motverka att djur, växter
eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Lag (2000:119).

6 § Med biologiskt bekämpningsmedel avses en bioteknisk
organism som framställts särskilt för att förebygga eller
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland
virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa
eller skada på egendom.

Miljö- och hälsoutredning

7 § Den som tillverkar eller till Sverige för in en kemisk
produkt eller en bioteknisk organism skall se till att det
finns en tillfredsställande utredning för bedömning av vilka
hälso- eller miljöskador som produkten eller organismen kan
orsaka. Utredningen skall vara gjord i enlighet med vetenskap
och beprövad erfarenhet. Den skall innehålla en bedömning av
produktens egenskaper från miljö- och hälsoskyddssynpunkt och
visa

1. de ämnen eller organismer som kan ge produkten eller
organismen farliga egenskaper,

2. arten och graden av de farliga egenskaperna,

3. de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och
miljön vid hanteringen, och

4. de åtgärder som behövs för att ta hand om avfall från
produkten eller organismen.

Produktinformation

8 § Den som tillverkar, till Sverige för in eller på marknaden
släpper ut en kemisk produkt eller bioteknisk organism, skall
genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter som
behövs till skydd för människors hälsa eller miljön
(produktinformation). Lag (2000:119).

8 a § I reklam för sådana biocidprodukter som avses i artikel
2.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den
16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på
marknaden4 och som inte omfattas av undantagen i artikel 1.2
skall följande iakttas.

Reklamen skall innehålla en tydlig och från reklamen i övrigt
särskiljbar uppmaning att använda biocider på ett säkert sätt
och alltid före användning ta del av upplysningarna på
produktens förpackning och annan produktinformation. I
uppmaningen får ordet "biocider" ersättas med en beskrivning av
den typ av biocider som produkten tillhör.

Uttryck som "låg risk", "inte giftig", "oskadlig" eller
liknande som anger att produkten inte är farlig eller kan leda
till en underskattning av de faror som är förenade med
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produkten får inte förekomma i reklamen. Lag (2003:232).

8 b § I reklam för ämnen som är farliga enligt artikel 2.2 i
rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning
av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning
och märkning av farliga ämnen5, senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2001/59/EG6, och som inte omfattas av
undantagen i artikel 1.2 skall anges den farlighetskategori
eller de farlighetskategorier som ämnet tillhör. Lag (2003:232).

8 c § I reklam för beredningar av kemiska ämnen, som kan
föranleda en enskild person att ingå köpeavtal utan att ha sett
den etikett eller förpackning som beredningen är avsedd att
levereras med, skall, om beredningen är farlig enligt artikel
2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den
31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märkning av
farliga preparat7, senast ändrat genom kommissionens direktiv
2001/60/EG8, och den inte omfattas av undantagen i artikel 1.5,
reklamen innehålla en upplysning om den typ eller de typer av
fara som skall anges på etiketten eller förpackningen.
Lag (2003:232).

Uppgiftsskyldighet

9 § Den som yrkesmässigt hanterar eller för in till eller ut ur
Sverige en kemisk produkt eller bioteknisk organism, skall till
den myndighet som regeringen bestämmer och i den omfattning
regeringen eller efter regeringens bemyndigande myndigheten
föreskriver lämna de uppgifter om produkten eller organismen
och dess hantering som kan behövas för att bedöma de hälso-
eller miljörisker som är förknippade med produkten eller
organismen samt dess hantering, införsel eller utförsel.

Produktregister

10 § Kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas i eller förs
in till Sverige skall registreras i ett produktregister enligt
de föreskrifter som regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar. Registret skall föras av den
myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att det även skall finnas ett
motsvarande produktregister för biotekniska organismer.

Förhandsanmälan

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva att den som avser att tillverka eller till
Sverige föra in en kemisk produkt eller bioteknisk organism som
inte tidigare varit i bruk i landet, skall göra en anmälan om
tillverkningen eller införseln samt redovisa undersöknings-
resultat och andra uppgifter. En sådan anmälan skall göras till
den myndighet som regeringen bestämmer och inom den tid som
regeringen eller myndigheten bestämmer.

Tillstånd

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om tillstånd för

1. import av särskilt farliga kemiska produkter och biotekniska
organismer från länder som inte är medlemmar i Europeiska
unionen,

2. yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska
produkter och biotekniska organismer, och

3. annan hantering av särskilt farliga kemiska produkter och
biotekniska organismer.
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Godkännande av bekämpningsmedel

13 § Kemiska eller biologiska bekämpningsmedel får inte
importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska
unionen, släppas ut på marknaden eller användas utan att vara
godkända enligt 14 § av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

14 § Ett godkännande får lämnas om medlet är godtagbart från
hälso- och miljöskyddssynpunkt och behövs för de
bekämpningsändamål som anges i 5 eller 6 §.

Ett godkännande får också lämnas om förutsättningarna för
godkännande är uppfyllda enligt rådets direktiv 91/414/EEG av
den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden5, senast ändrat genom kommissionens direktiv
1999/80/EG6, eller enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av
biocidprodukter på marknaden7.

Ett godkännande får meddelas för högst fem år. Om det finns
särskilda skäl får dock ett godkännande meddelas för högst tio
år. Lag (2000:119).

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om godkännande av kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel. Lag (2000:119).

Bemyndigande att medge undantag eller dispens

16 § Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer föreskriva om undantag från
kravet på tillstånd eller godkännande enligt 12-15 §§. Om det
finns synnerliga skäl, får regeringen eller myndigheten besluta
om dispens i det enskilda fallet.

Sådana föreskrifter eller beslut får innehålla krav på anmälan
innan en kemisk produkt eller bioteknisk organism saluhålls
eller används.

Försiktighetsmått vid bekämpning

17 § Andra kemiska produkter eller biotekniska organismer än
sådana som har godkänts eller som omfattas av undantag eller
dispens enligt 13-16 §§ för att släppas ut på marknaden och
användas som kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, får
användas för bekämpning endast om det är uppenbart att
användningen inte medför risker för människors hälsa eller
miljön.

Spridning av bekämpningsmedel

18 § Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel skall
spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas
eller människor vållas annan olägenhet och att miljöpåverkan
blir så liten som möjligt. Åtgärder skall vidtas för att
motverka att medlet sprids utanför avsett spridningsområde.

Kemiska eller biologiska bekämpningsmedel får inte spridas från
luftfartyg. Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer medge dispens i enskilda
fall från detta förbud.

19 § Kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som är avsedda
för att bekämpa lövsly får inte spridas över skogsmark. Inte
heller får enskilda trädstammar behandlas med sådana
bekämpningsmedel.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
medge dispens från detta förbud om det behövs för vetenskaplig
prövning.

20 § Den myndighet som regeringen bestämmer får, om inte annat
följer av andra stycket, medge dispens från 19 § första
stycket, om kravet enligt 6 § skogsvårdslagen (1979:429) i
fråga om återväxt av skog inte rimligen kan tillgodoses genom
röjning med mekaniska metoder. Vid bedömningen skall hänsyn tas
till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets
sammansättning, spridningens inverkan på livsbetingelserna för
växt- och djurlivet och andra allmänna intressen.

En kommun får besluta att dispens enligt första stycket inte
får medges för ett område inom kommunen, om det behövs med
hänsyn till områdets betydelse för friluftslivet, naturvården,
den lokala befolkningens trivsel eller något annat kommunalt
intresse.

Föreskrifter om bränslen

21 § För att motverka utsläpp i luften av ämnen som kan medföra
olägenhet för människors hälsa eller miljön får regeringen i
fråga om bränslen meddela föreskrifter som gäller bränslets
kvalitet och egenskaper, förbränning, handel, överlåtelse eller
införsel till Sverige.

Regeringen får överlåta åt en myndighet eller kommun att
meddela sådana föreskrifter.

22 § Har upphävts genom lag (2001:1079).

Skyldighet att underrätta om skadliga verkningar

23 § Den som tillverkar eller släpper ut en kemisk produkt
eller bioteknisk organism på marknaden skall omedelbart
underrätta den myndighet som regeringen bestämmer, om det efter
ett tillstånd eller godkännande kommer fram nya uppgifter om
att den kemiska produkten eller biotekniska organismen eller
resthalter av ett aktivt ämne i produkten eller organismen kan
ha skadliga effekter på människors hälsa, grundvattnet eller
miljön i övrigt.

Sådan upplysningsskyldighet gäller även för kemiska produkter
och biotekniska organismer för vilka krav på tillstånd eller
godkännande inte gäller, om nya uppgifter kommer fram att
produkten eller organismen kan ha cancerogena, mutagena eller
reproduktionstoxiska egenskaper som kan antas påverka
klassificeringen eller märkningen av produkten eller
organismen.

Bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter om villkor,
krav på tillstånd eller förbud m.m.

24 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får i fråga om hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter och biotekniska organismer meddela ytterligare
föreskrifter i frågor som avses i 7, 8, 17, 18 och 23 §§ samt 2
kap. 2, 3 och 6 §§. Detsamma gäller föreskrifter som behövs
till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även i
andra fall än som anges i 12-15 och 21 §§

1. föreskriva att en kemisk produkt eller bioteknisk organism
inte får hanteras, föras in i eller ut ur Sverige utan att
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tillstånd eller godkännande har lämnats, och

2. föreskriva om särskilda villkor för hantering, införsel
eller utförsel av en sådan produkt eller organism.

25 § Om det är av särskild betydelse från hälso- eller
miljöskyddssynpunkt, får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer även i andra fall än som har angetts i
detta kapitel förbjuda hantering, införsel eller utförsel av en
kemisk produkt eller en bioteknisk organism.

15 kap. Avfall och producentansvar

Definitioner

1 § Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som
ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med
eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Regeringen meddelar föreskrifter om avfallskategorier enligt
första stycket.

2 § Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll
samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Med en uttjänt bil avses en personbil, buss eller lastbil vars
totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram och som är avfall.
Lag (2007:163).

3 § Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd
som utgörs av insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall.

4 § Med producent avses

1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller
säljer en vara eller en förpackning, eller

2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som
kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl.

5 § Med fastighetsinnehavare avses i detta kapitel den som äger
fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighets-
taxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Avfallsinnehavarens ansvar

5 a § Den som innehar avfall skall se till att avfallet
hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

En bestämmelse om att producenter kan åläggas skyldighet att ta
hand om avfall finns i 6 §. Bestämmelser om att kommuner har
och kan åläggas skyldighet att ta hand om avfall finns i 8, 10
och 17 §§. Lag (2003:1187).

Producentansvar

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att se till
att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns,
återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en
hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. Sådana
föreskrifter får meddelas i fråga om avfallet från sådan
verksamhet som producenterna bedriver och avfall som utgörs av
sådana varor eller förpackningar som producenterna tillverkar,
för in till Sverige eller säljer.
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Föreskrifter om skyldighet för en producent att ta hand om
avfall som utgörs av varor eller förpackningar som producenten
inte tillverkat, fört in till Sverige eller sålt får endast
avse den del av avfallet som motsvarar producentens andel av
marknaden för nya sådana varor eller förpackningar eller på
annat sätt står i rimlig proportion till producentens
verksamhet. Lag (2007:163).

7 § För att främja en minskad uppkomst av avfall eller en
hälso- och miljömässigt godtagbar hantering av avfall får
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om skyldigheter för producenterna att

1. märka en vara eller en förpackning,

2. lämna uppgifter av betydelse för producentansvaret om vilka
ämnen och material som en vara eller en förpackning innehåller
samt om insamling, återanvändningsgrad, återvinningsgrad eller
andra förhållanden och

3. se till att varor eller förpackningar har en viss
sammansättning, återanvändbarhet och återvinningsbarhet.

Föreskrifter enligt första stycket 3 får i fråga om andra varor
än förpackningar endast meddelas om föreskrifterna behövs till
följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Lag (2003:1187).

7 a § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får i
fråga om förpackningar för konsumtionsfärdig dryck gjorda av
plast eller metall meddela föreskrifter om

1. skyldighet för producenter att se till att sådana
förpackningar omfattas av retursystem för återvinning och
återanvändning,

2. skyldighet för producenter att se till att retursystemen
utformas så att de genom utbetalning av pant eller premie
uppmuntrar att förpackningar lämnas tillbaka till systemen,

3. förbud för producenter att överlåta eller saluföra
förpackningar som inte ingår i ett retursystem,

4. krav på att förpackningar som ingår i retursystem skall
förses med märkning med uppgifter om systemet,

5. krav på tillstånd för att yrkesmässigt driva ett retursystem
eller tappa konsumtionsfärdig dryck i förpackningar av plast
eller metall eller till Sverige föra in konsumtionsfärdig dryck
i sådana förpackningar,

6. avgift vid införsel och andra föreskrifter som kan behövas
för att säkerställa att inhemska och till Sverige införda
förpackningar för konsumtionsfärdig dryck gjorda av plast eller
metall kan konkurrera på lika villkor. Lag (2003:1187).

Den kommunala renhållningsskyldigheten

8 § Varje kommun skall, om inte annat föreskrivs med stöd av
6 §, svara för att

1. hushållsavfall inom kommunen transporteras till en
behandlingsanläggning, om det behövs för att tillgodose såväl
skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen,
och

2. hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas.

När kommunen planlägger och beslutar hur denna skyldighet skall
fullgöras, skall hänsyn tas till fastighetsinnehavares och
nyttjanderättshavares möjligheter att själva ta hand om
hushållsavfallet på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och miljön. Kommunen skall i sin
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planering och i sina beslut vidare beakta att borttransporten
anpassas till de behov som finns hos olika slag av bebyggelse.

I sådana planer och beslut skall anges under vilka
förutsättningar fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare
själva får ta hand om hushållsavfall och, när föreskrifter
enligt 10 § gäller, annat avfall som uppkommit hos dem.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om hantering av avfall

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hanteringen av avfall. Regeringen får
överlåta åt kommunerna att meddela sådana föreskrifter.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för
kommunerna att lämna information om hanteringen av avfall.
Lag (2007:163).

10 § Om det behövs av hälso- eller miljöskäl, får regeringen i
fråga om annat avfall än hushållsavfall inom en kommun meddela
föreskrifter om

1. att avfallet skall transporteras bort genom kommunens
försorg,

2. att kommunen skall se till att avfallet återvinns eller
bortskaffas.

Detta gäller inte i de fall som föreskrifter om producentansvar
har meddelats med stöd av 6 §.

Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter
enligt första och andra stycket.

Kommunal renhållningsordning

11 § För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning
som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen och en avfallsplan. I renhållningsordningen
skall sådana förutsättningar anges som avses i 8 § tredje
stycket. Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom
kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets
mängd och farlighet.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avfallsplanens innehåll.

12 § Om renhållningsordningar med stöd av regeringens
bemyndigande skall beslutas av kommunerna, skall de antas av
kommunfullmäktige.

13 § När ett förslag till renhållningsordning upprättas, skall
kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med
fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt
intresse i saken.

Innan förslaget till renhållningsordning antas, skall det
ställas ut till granskning under minst fyra veckor.

När renhållningsordningen antas skall de synpunkter som kommit
fram vid samrådet och granskningen enligt första och andra
styckena beaktas. Lag (2005:182).
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14 § Kungörelse om att förslag till renhållningsordning ställs
ut skall utfärdas i ortstidning före utställningstidens början.
Kungörelsen skall innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga
innebörd, var det ställs ut och inom vilken tid och till vem
invändningar mot förslaget skall lämnas.

15 § Bestämmelserna i 13 och 14 §§ gäller även förslag till
ändring i en renhållningsordning.

En kommun behöver inte ställa ut ett förslag till ändring i
renhållningsordningen, om det berör endast ett mindre antal
fastighetsinnehavare eller ändringen annars är av begränsad
omfattning.

16 § Regeringen får föreskriva att den som yrkesmässigt
bedriver verksamhet som ger upphov till avfall skall lämna
kommunen de uppgifter som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning. Regeringen får överlåta åt kommunerna att
meddela sådana föreskrifter.

17 § Kommunen är skyldig att utöver vad som följer av
renhållningsordningen transportera bort hushållsavfall, om
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren begär det och
det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

Hantering av avfall

18 § När avfall skall transporteras genom kommunens eller en
producents försorg, får avfall inte komposteras eller på annat
sätt återvinnas eller bortskaffas av fastighetsinnehavaren
eller nyttjanderättshavaren.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om avfallet kan
tas om hand på fastigheten utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.

Kommunen får i enskilda fall tillåta fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare att själva ta hand om avfall som uppkommit
hos dem och som annars skall tas om hand av kommunen, om de kan
göra detta på ett sätt som är betryggande för människors hälsa
och miljön och det finns särskilda skäl för en sådan dispens.

Även om tillstånd inte krävs, får tillstånd sökas hos kommunen
för sådan verksamhet eller sådana åtgärder som avses i andra
stycket. Lag (2002:175).

19 § Om det behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl
eller andra hälso- eller miljöskäl, får regeringen meddela
föreskrifter som innebär att ett visst slag av avfall skall
förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall samt
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för ändamålet.
Regeringen får överlåta åt en myndighet eller åt kommunerna att
meddela sådana föreskrifter.

20 § Om det behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl
eller andra hälso- eller miljöskäl, får regeringen meddela
föreskrifter om förbud mot deponering av brännbart och
organiskt avfall.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet
medge dispens från förbuden som avses i första stycket.

21 § Om avfall skall transporteras genom kommunens försorg, får
inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
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ändamålet ta befattning med transporten.

Om avfallet skall transporteras genom en producents försorg,
får regeringen meddela föreskrifter om att inte någon annan än
producenten eller den producenten anlitar för ändamålet får ta
befattning med transporten.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om visst avfall

22 § Om det behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl
eller andra hälso- eller miljöskäl, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

1. yrkesmässig förbehandling av avfall, såsom demontering och
sortering, som utgörs av elektriska och elektroniska produkter,
och

2. att den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som syftar till
att förbehandla avfall, såsom demontering och sortering, som
utgörs av elektriska och elektroniska produkter skall ha
personal eller kvalitetssystem som certifierats av ett organ
som ackrediterats enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.
Lag (2007:163).

23 § Om det behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl
eller andra hälso- eller miljöskäl, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om
förbud mot deponering, förbränning och fragmentering av avfall
som utgörs av elektriska och elektroniska produkter innan
avfallet förbehandlats enligt 22 §. Lag (2007:163).

24 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter

1. om att den som bedriver yrkesmässig verksamhet som syftar
till att återvinna, återanvända eller bortskaffa uttjänta bilar
(bilskrotare) skall vara auktoriserad och om villkoren för
auktorisation av bilskrotare,

2. om yrkesmässig demontering och annat liknande yrkesmässigt
omhändertagande av uttjänta bilar,

3. om skyldighet för bilskrotare att lämna uppgifter om
återanvändningsgrad, återvinningsgrad eller andra förhållanden
som rör de uttjänta bilar som bilskrotaren samlat in eller
tagit emot,

4. om skyldighet för den som förvärvat en uttjänt bil för
skrotning att utfärda ett bevis om att bilen har mottagits för
detta syfte (mottagningsbevis) och se till att bilen blir
omhändertagen av en auktoriserad bilskrotare samt om
utfärdandet av sådana bevis, och

5. om skyldighet för auktoriserade bilskrotare att utfärda ett
intyg om att åtgärder har vidtagits för en hälso- och
miljömässigt godtagbar hantering av en uttjänt bil
(skrotningsintyg) samt om utfärdandet av sådana intyg.
Lag (2007:163).

Bemyndigande att meddela föreskrifter om tillståndsplikt m.m.

25 § Om det behövs av hälso- eller miljöskäl, får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om

1. att avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som
har tillstånd eller är anmäld hos den myndighet som regeringen
bestämmer eller att andra särskilda villkor skall gälla för
sådan verksamhet, och

2. att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat
avfall än hushållsavfall skall lämna det för borttransport till
den som innehar tillstånd till transportverksamhet eller är
anmäld hos föreskriven myndighet.
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Tillstånd enligt första stycket 1 skall sökas hos den myndighet
som regeringen föreskriver.

26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att den som i yrkesmässig
verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall eller
yrkesmässigt hanterar annat avfall än hushållsavfall skall
lämna uppgift om avfallets art, sammansättning och mängd samt
uppgift om varifrån avfallet kommer och var avfallet lämnas.
Uppgifterna skall lämnas till den kommunala nämnd som är
tillsynsmyndighet.

27 § Om det behövs av hälso- eller miljöskäl, får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om att de som yrkesmässigt samlar in eller för
någon annans räkning yrkesmässigt ombesörjer bortskaffande
eller återvinning av avfall skall vara anmälda hos den
myndighet som regeringen föreskriver. Detta gäller inte den som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 25 § eller annars
enligt denna balk.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om avfall med anledning
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen

28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela de föreskrifter om avfall, avfallsplanering och
begränsningar i fråga om avfallstransporter som följer av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Bemyndigande att meddela föreskrifter för försvaret

29 § Regeringen eller efter regeringens bestämmande
generalläkaren får meddela särskilda föreskrifter för
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk
och Försvarets radioanstalt som avviker från vad som föreskrivs
i detta kapitel.

Nedskräpning

30 § Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten
har tillträde eller insyn till.

Dumpning

31 § Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon får avfall
inte dumpas, vare sig som fast ämne, vätska eller gas. Avfall
får inte heller dumpas från svenska fartyg eller luftfartyg i
det fria havet. Avfall som är avsett att dumpas i det fria
havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomiska
zonen.

Vad som sägs om dumpning gäller också i fråga om förbränning av
avfall.

32 § Vad som sägs i 31 § första stycket gäller inte sådana
utsläpp av skadliga ämnen från fartyg som regleras genom lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

33 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får genom beslut i det enskilda fallet medge dispens från 31 §
första stycket, om avfallet kan dumpas utan olägenhet för
människors hälsa och miljön.

Om det genom dumpning uppkommer olägenhet som inte förutsågs
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när medgivandet gavs, får den myndighet som har lämnat
medgivandet meddela föreläggande i syfte att avhjälpa
olägenheten. Om olägenheten inte avhjälps eller villkor eller
föreskrifter åsidosätts, får medgivandet återkallas.

Deponering av avfall

34 § Tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av
avfall får meddelas endast om verksamhetsutövaren för
fullgörandet av de skyldigheter som gäller för
deponeringsverksamheten ställer säkerhet enligt 16 kap. 3 §
eller vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant
säkerställande. Lag (2007:660).

35 § Verksamhetsutövaren skall ta betalt för samtliga kostnader
som rör avfallsdeponin. I kostnadsberäkningen skall ingå alla
kostnader för att inrätta och driva deponin samt, så långt det
är möjligt, alla kostnader som är nödvändiga för att fullgöra
de skyldigheter som gäller för deponeringsverksamheten.
Lag (2002:175).

FJÄRDE AVDELNINGEN

PRÖVNINGEN AV MÅL OCH ÄRENDEN

16 kap. Allmänt om prövningen

Prövningsmyndigheter

1 § Regeringen, länsstyrelserna och andra
förvaltningsmyndigheter, kommunerna, miljödomstolarna,
Miljööverdomstolen och Högsta domstolen prövar mål och ärenden
enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade med stöd
av balken. I fråga om prövningen av mål om straff eller
förverkande enligt 29 kap. gäller dock vad som är föreskrivet
om brottmål i allmänhet.

Närmare bestämmelser om vilka mål och ärenden som prövas av
respektive prövningsmyndighet finns i 17 kap. 1-4 §§, 18 kap.
1-2 §§, 19 kap. 1-2 §§, 20 kap. 2 §, 23 kap. 1 § samt 23 kap.
9 §.

Beslut eller dom om återkallelse av tillstånd, dispens,
godkännande och förbud mot fortsatt verksamhet samt omprövning
av tillstånd eller villkor meddelas av tillståndsmyndigheten.

Tillstånd, godkännande och dispens

2 § Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller
enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, får lämnas
för begränsad tid. Regeringen får meddela ytterligare
föreskrifter om sådan tidsbegränsning.

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt
föreskrifter meddelade med stöd av balken, får förenas med
villkor.

Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet
begränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

För verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter får dock inte beslutas
villkor om begränsning av koldioxidutsläpp eller villkor som
genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en
begränsning av koldioxidutsläpp.

Bestämmelser om vilka mål som är ansökningsmål finns i 21 kap.
1 § och bestämmelser om vad en ansökan i ett ansökningsmål
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skall innehålla finns i 22 kap. 1 §. Regeringen får meddela
föreskrifter om vad en ansökan i ett ärende skall innehålla.
Lag (2005:571).

3 § /Upphör att gälla U:2008-01-01/
Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller
enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, får för sin
giltighet göras beroende av att den som avser att bedriva
verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för det
avhjälpande av en miljöskada och de andra
återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Staten,
kommuner, landsting och kommunalförbund behöver dock inte
ställa säkerhet.

En säkerhet skall godtas om den visas vara betryggande för sitt
ändamål. Säkerheten får ställas efter hand enligt en plan som
vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av säkerhet.

Säkerheten skall prövas av tillståndsmyndigheten.
Lag (2007:660).

3 § /Träder i kraft I:2008-01-01/
Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller
enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, får för sin
giltighet göras beroende av att den som avser att bedriva
verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för det
avhjälpande av en miljöskada och de andra
återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Staten,
kommuner, landsting och kommunalförbund behöver dock inte
ställa säkerhet. Den som är skyldig att betala avgift eller
ställa säkerhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder
för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
behöver inte ställa säkerhet för åtgärder som omfattas av
sådana avgifter och säkerheter.

En säkerhet skall godtas om den visas vara betryggande för sitt
ändamål. Säkerheten kan ställas efter hand enligt en plan som
vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av säkerhet.

Säkerheten skall prövas av tillståndsmyndigheten.
Lag (2007:661).

4 § Har upphävts genom lag (2006:1014).

5 § Tillstånd, godkännande eller dispens får inte meddelas för
en ny verksamhet som medverkar till att en miljökvalitetsnorm
överträds. Verksamheten får dock tillåtas, om
verksamhetsutövaren vidtar sådana åtgärder att olägenheterna
från annan verksamhet upphör eller minskar så att möjligheterna
att uppfylla miljökvalitetsnormen ökar i inte obetydlig
utsträckning.

6 § Tillstånd, godkännande eller dispens kan vägras den som
inte har fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd,
godkännande eller dispens. Detsamma gäller när någon tidigare
har underlåtit att ansöka om nödvändigt tillstånd, godkännande
eller dispens. Har sådan underlåtelse förekommit kan tillstånd,
godkännande eller dispens vägras också om sökanden eller någon
som på grund av ägar- eller ansvarsförhållanden har väsentlig
anknytning till sökandens verksamhet, har eller har haft sådan
anknytning till den verksamhet där underlåtelsen har
förekommit.

7 § Vid prövningen enligt denna balk skall hänsyn tas till
andra verksamheter eller särskilda anläggningar som kan antas
bli behövliga för att verksamheten skall kunna utnyttjas på ett
ändamålsenligt sätt.
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8 § Om två eller flera som bedriver eller avser att bedriva
verksamhet kommer överens om att vidta åtgärder för att
förebygga eller motverka olägenheter för människors hälsa och
miljön, får villkor som avses i 2 § andra stycket omfatta två
eller flera verksamheter. Som förutsättning för detta gäller
att möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer enligt 5
kap. ökar eller att fördelar från hälso- och miljösynpunkt
uppnås på något annat sätt.

Frågor enligt första stycket får avgöras genom gemensamt beslut
om tillstånd som innehåller villkor för verksamheterna eller
genom skilda beslut med gemensamma villkor.

9 § Tillstånd eller dispens och upphävande av tillstånd eller
dispens får förenas med skyldighet att utföra eller bekosta

1. särskild undersökning av berört område,

2. särskilda åtgärder för att bevara berört område, och

3. särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna
intressen som verksamheten medför.

Denna paragraf innebär inte någon inskränkning av en
avhjälpandeansvarigs skyldigheter enligt 10 kap.
Lag (2007:660).

10 § Om en vattenverksamhet har bedrivits utan tillstånd, är
verksamhetsutövaren bevisskyldig i fråga om de förhållanden som
rådde i vattnet innan verksamheten sattes i gång.

11 § Om mål eller ärenden enligt denna balk om tillstånd eller
dispens till skilda verksamheter prövas samtidigt och
verksamheterna på grund av att de berör samma naturresurs eller
av någon annan orsak inte kan utövas vid sidan av varandra i
enlighet med ansökningarna, skall verksamheterna om möjligt
jämkas så att de kan komma till stånd utan väsentlig nackdel
för någon av dem. Om en sådan jämkning inte kan göras, skall
företräde ges åt den verksamhet som bäst stämmer överens med 3
kap.

Första stycket gäller inte om en samfällighet för de särskilda
verksamheterna bildas enligt lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.

Rätt att överklaga

12 § Överklagbara domar eller beslut får överklagas av

1. den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått
honom eller henne emot,

2. en lokal arbetstagarorganisation som organiserar
arbetstagare i den verksamhet som avses med beslutet, såvitt
avser domar och beslut i frågor om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet,

3. en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet, motsvarande organisation på
arbetsgivarsidan samt en sammanslutning av konsumenter, såvitt
avser beslut som en länsstyrelse eller en central förvalt-
ningsmyndighet har meddelat med stöd av bemyndigande enligt 14
kap., förutsatt att beslutet inte avser ett särskilt fall, och

4. den myndighet, kommunala nämnd eller annan som enligt vad
som är särskilt föreskrivet i balken eller i föreskrifter
meddelade med stöd av balken har rätt att överklaga.

Denna paragraf innebär inte någon inskränkning av rätten att
överklaga enligt bestämmelser i rättegångsbalken.
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13 § Överklagbara domar eller beslut får överklagas av en
ideell förening som enligt sina stadgar har till ändamål att
tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, såvitt
avser domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens
enligt denna balk samt i frågor om tillsyn enligt 10 kap. eller
de föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 kap. Detta
gäller

1. även i de fall överklagandet enbart avser ett villkor eller
en annan bestämmelse i domen eller beslutet, och

2. även i de fall domen eller beslutet är resultatet av en
prövning enligt 22 kap. 26 §, 24 kap. 2, 3, 5, 6 eller 8 §
denna balk eller en prövning enligt 7 kap. 13, 14 eller 16 §
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet.

För att få överklaga skall föreningen ha bedrivit verksamhet i
Sverige under minst tre år och ha lägst 2 000 medlemmar.
Föreningen får dock inte överklaga beslut som rör
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk
eller Försvarets radioanstalt.

En miljöorganisation som vill överklaga en dom eller ett beslut
som avses i första stycket skall göra det innan tiden för
överklagande gått ut för dem som varit parter eller annars
såsom sakägare haft klagorätt i målet eller ärendet.
Lag (2007:660).

17 kap. Regeringens tillåtlighetsprövning

Obligatorisk tillåtlighetsprövning

1 § Regeringen skall pröva tillåtligheten av nya verksamheter
av följande slag:

1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av
regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt
anläggningar för att bryta uranhaltigt material eller andra
ämnen som kan användas för framställning av kärnbränsle,

2. motorvägar och motortrafikleder samt andra vägar med minst
fyra körfält och en sträckning av minst tio kilometer,

3. järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt
spår på en sträcka av minst fem kilometer för befintliga
järnvägar för fjärrtrafik, och

4. allmänna farleder. Lag (2005:571).

2 § Om det finns särskilda skäl, får regeringen i ett visst
fall avstå från att pröva en verksamhet som sägs i 1 §.

Tillåtlighetsprövning efter förbehåll

3 § Regeringen får för ett visst fall förbehålla sig att pröva
tillåtligheten av en verksamhet som inte omfattas av kravet på
prövning enligt 1 §, om

1. verksamheten i betraktande av de intressen som denna balk
enligt 1 kap. 1 § skall främja kan antas få betydande
omfattning eller bli av ingripande slag,

2. verksamheten utanför ett område som förtecknats enligt 7
kap. 27 § kan antas mer än obetydligt skada naturvärdet inom
området,

3. verksamheten omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 6 § tredje
stycket.

Rätten till förbehåll enligt första stycket 2 gäller enbart
verksamhet som är tillståndspliktig enligt balken eller enligt
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föreskrifter meddelade med stöd av balken.

Om ett mål eller ärende enligt denna balk pågår om
tillståndsprövning av verksamheten, skall regeringen omedelbart
lämna besked om förbehållet till den tillståndsprövande
miljödomstolen eller myndigheten. Lag (2001:437).

4 § I samband med prövningen av en verksamhet enligt 1 eller 3
§ får regeringen förbehålla sig prövningen av tillåtligheten av
en annan verksamhet, om ansökan avser tillstånd till båda
verksamheterna och dessa hänger samman med varandra eller om
det är fråga om jämkning eller företräde mellan verksamheterna
enligt 16 kap. 11 §. För ett sådant förbehåll gäller 3 § tredje
stycket.

4 a § På kommunfullmäktiges begäran skall regeringen förbehålla
sig tilllåtlighetsprövningen av en ny verksamhet av något av
följande slag, om ett sådant förbehåll är möjligt enligt 3 §
och det inte finns särskilda skäl för att avstå från
prövningen:

1. järn-, stål- och andra metallverk samt ferrolegeringsverk,

2. massafabriker och pappersbruk,

3. fabriker för raffinering av råolja eller för tung
petrokemisk produktion,

4. fabriker för framställning av baskemikalier eller
gödselmedel,

5. cementfabriker,

6. förbränningsanläggningar som har en tillförd effekt om minst
200 megawatt,

7. gruppstationer för vindkraft med tre eller flera
vindkraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst tio
megawatt,

8. anläggningar för lagring av minst 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas,

9. anläggningar för behandling av farligt avfall där huvuddelen
av det avfall som avses bli behandlat kommer från andra
inrättningar och där mer än 10 000 ton farligt avfall årligen
förbränns eller på annat sätt återvinns eller bortskaffas,

10. anläggningar för att utvinna ämnen eller material inom de
områden som anges i 4 kap. 5 §,

11. byggande av plattformar som är avsedda att användas vid
utvinning av olja eller gas inom havsområden samt annan än helt
tillfällig ankring eller förtöjning av sådana plattformar för
reparation, ombyggnad eller av någon annan anledning,

12. vattenkraftverk som är avsedda för en installerad
generatoreffekt av minst 20 megawatt,

13. vattenregleringar varigenom ett vattenmagasin av minst 100
miljoner kubikmeter under året eller tio miljoner kubikmeter
under veckan skall utnyttjas,

14. vattenöverledningar eller andra vattenbortledningar från
vattendrag eller sjöar med en normal oreglerad lågvattenföring
av minst tio kubikmeter i sekunden i bortledningspunkten eller
utloppet, om därigenom en sådan mängd vatten tas i anspråk att
vattenföringen understiger fyra femtedelar av den normala
oreglerade lågvattenföringen,

15. grundvattentäkter för tillgodogörande av en större
vattenmängd än 10 000 kubikmeter om dygnet, om inte minst nio
tiondelar av det uttagna vattnet återförs till
grundvattenmagasinet,

16. andra vattenregleringar, vattenöverledningar och
vattenbortledningar än som har angetts förut, om verksamheten
avser någon av sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren,
Storsjön i Jämtland eller Siljan och företaget kan antas få
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betydande omfattning eller bli av ingripande slag, och

17. flygplatser med en banlängd av minst 2 100 meter.
Lag (2005:571).

Underrättelse

5 § En myndighet eller kommun som inom sitt verksamhetsområde
får kännedom om en verksamhet som avses i 3 § skall underrätta
regeringen om verksamheten.

Kommunfullmäktiges tillstyrkan

6 § Regeringen får tillåta en verksamhet som avses i 1 § 1,
endast om kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.

Samma förutsättning för regeringens tillåtlighet gäller också i
fråga om verksamheter som avses i 3 § första stycket 1 eller
4 §, om de avser annat än vattenverksamhet eller
trafikanläggningar.

Om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att
verksamheterna kommer till stånd får regeringen, trots vad som
sägs i första och andra styckena, tillåta

1. verksamheter som sägs i 1 § 1, om det är fråga om
mellanlagring eller slutlig förvaring av kärnämne eller
kärnavfall,

2. förbränningsanläggningar som har en tillförd effekt om minst
200 megawatt,

3. gruppstationer för vindkraft med tre eller flera
vindkraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst tio
megawatt,

4. anläggningar för lagring av minst 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas,

5. anläggningar för behandling av farligt avfall där huvuddelen
av det avfall som avses bli behandlat kommer från andra
inrättningar och där mer än 10 000 ton farligt avfall årligen
förbränns eller på annat sätt återvinns eller bortskaffas.

Tredje stycket gäller dock inte om en annan plats bedöms vara
lämpligare för verksamheten eller om en lämplig plats har
anvisats för verksamheten inom en annan kommun som kan antas
godta en placering där. Lag (2005:571).

Villkor för att tillgodose allmänna intressen

7 § Om regeringen finner att en verksamhet får komma till stånd
enligt detta kapitel, får regeringen besluta om särskilda
villkor för att tillgodose allmänna intressen.

18 kap. Regeringens prövning av överklagade avgöranden m.m.

1 § Regeringen prövar efter överklagande

1. beslut av statliga myndigheter i frågor som rör bildande,
ändring eller upphävande av nationalparker, naturreservat,
kulturreservat, naturminnen, strandskyddsområden,
miljöskyddsområden eller vattenskyddsområden, utom frågor om
ersättning,

2. beslut av generalläkaren enligt denna balk eller enligt
föreskrifter meddelade med stöd av balken, och

3. andra beslut för vilka det är föreskrivet att de skall
överklagas till regeringen. Lag (1999:368).
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2 § Regeringens prövning av frågor som avses i 17 kap. 1 § sker
efter överlämnande, om tillståndsplikt gäller för verksamheten.

19 kap. Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning

Allmänt om prövningen

1 § Förvaltningsmyndigheterna och kommunerna prövar ärenden
enligt vad som är föreskrivet i balken eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.

Kommuners beslut i frågor som rör bildande, ändring eller
upphävande av naturreservat, kulturreservat, naturminnen, djur-
och växtskyddsområden, strandskyddsområden eller
vattenskyddsområden, utom frågor om ersättning, får överklagas
hos länsstyrelsen om inte annat är särskilt föreskrivet.
Kommunala nämnders beslut i särskilda fall får överklagas hos
länsstyrelsen, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut i
särskilda fall får överklagas hos miljödomstol enligt 20 kap. 2
§ andra stycket. Detsamma gäller beslut av en annan myndighet
än regeringen om att bilda, ändra eller upphäva ett
biotopskyddsområde. Lag (2002:175).

2 § Om en förvaltningsmyndighet eller kommun finner att en
verksamhet eller åtgärd endast kan tillåtas enligt 2 kap. 9 §
första stycket eller 10 § eller enligt 7 kap. 29 §, skall
förvaltningsmyndigheten eller kommunen med eget yttrande
överlämna frågan till regeringens avgörande. Detsamma gäller om
regeringen skall pröva tillåtligheten enligt 17 kap. 1 § eller
om regeringen har förbehållit sig prövningen av tillåtligheten
enligt 17 kap. 3 §.

Att det finns en skyldighet att underrätta regeringen om
verksamhet enligt 17 kap. 3 § framgår av 17 kap. 5 §.
Lag (2001:437).

3 § Vad som sägs i 21 kap. 3 § om handläggningen vid
miljödomstol gäller även för en länsstyrelse som handlägger ett
tillståndsärende eller handlägger ett anmälningsärende enligt
11 kap. 9 a § första stycket, om ärendet annars skulle ha
prövats av en kommun. Lag (2005:571).

Särskilt om prövningen av miljöfarlig verksamhet

4 § Länsstyrelser eller kommunala nämnder skall

1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt
bereda den som kan beröras av verksamheten tillfälle att yttra
sig,

2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har
väsentliga intressen att bevaka i saken,

3. hålla sammanträde med den som saken angår och besiktning på
platsen om det behövs för utredningen i ärendet, samt

4. underrätta den som gjort en ansökan eller kommit med
synpunkter genom någon annan än honom eller henne själv och ge
honom eller henne tillfälle att yttra sig om inte annat följer
av 17 § förvaltningslagen (1986:223).

5 § I ärenden som prövas av länsstyrelser eller kommunala
nämnder skall tillämpas bestämmelserna i

1. 22 kap. 1 § första stycket om ansökans form och innehåll,

2. 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,
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2 a. 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5 och
8 §§,

3. 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,

4. 22 kap. 6 § om talerätt,

5. 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,

6. 22 kap. 12 § om sakkunniga,

7. 22 kap. 13 § om undersökning på platsen,

8. 22 kap. 25 § första stycket 1-3 och 5-11 samt andra stycket
sista meningen och tredje stycket om tillståndsdoms innehåll,

9. 22 kap. 26 § om särskild dom,

10. 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen
samt tredje stycket första meningen om uppskjutna frågor och
provisoriska föreskrifter,

11. 22 kap. 28 § första stycket första meningen om
verkställighetsförordnande, och

12. 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om
sakkunniga som avses i 22 kap. 12 §.

I ärenden som rör deponering eller förbränning av avfall skall
också de bestämmelser som anges i 22 kap. 25 a respektive
25 b § om en tillståndsdoms innehåll tillämpas. Lag (2003:518).

20 kap. Domstolar

Domstolarna

1 § De tingsrätter som regeringen bestämmer skall vara
regionala miljödomstolar.

Miljööverdomstol är Svea hovrätt.

Som sista domstol dömer Högsta domstolen.

2 § Miljödomstol prövar som första instans mål om

1. miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 21 kap.
1 § första stycket,

2. vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet, utom verksamheter som avser markavvattning
vilka verksamheter skall prövas av länsstyrelsen,

3. markavvattningar som enligt lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet har överlämnats från
länsstyrelsen eller anmälts av fastighetsbildningsmyndighet,

4. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2-5 §§,

5. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt
denna balk och vid vattenverksamhet, om inte annat har särskilt
föreskrivits,

6. ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap., talan
om förbud eller försiktighetsmått enligt 32 kap. 12 § samt
grupptalan enligt 32 kap. 13 §,

7. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap.
6 och 7 §§ på talan av någon av de solidariskt ansvariga,

8. utdömande av vite som förelagts med stöd av balken efter
särskild framställan av den myndighet som har förelagt vitet.
Har vitet förelagts i förfarandet gäller 6 § andra stycket
lagen (1985:206) om viten.
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Som anges i 19 kap. 1 § tredje stycket prövar miljödomstol, om
inte annat är föreskrivet, efter överklagande länsstyrelsens
och andra statliga myndigheters beslut enligt denna balk eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt enligt
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Att miljödomstol efter överklagande prövar
Kronofogdemyndighetens beslut om handräckning framgår av 26 kap.
17 § andra stycket. Lag (2006:673).

3 § Vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän domstol
tillämpas även på miljödomstolar och Miljööverdomstolen samt
vid Högsta domstolens prövning av mål som avses i denna balk,
om inte annat följer av balken eller annan lag. Vid
handläggningen av ärenden tillämpas lagen (1996:242) om
domstolsärenden.

Bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (1971:291) tillämpas
i miljödomstolarna i de mål som överklagats dit och vid
prövning av utdömande av vite efter särskild ansökan av
myndighet samt vid överklagande av sådana mål till
Miljööverdomstolen, om inte annat följer av denna balk eller
annan lag. När en ideell förening med stöd av 16 kap. 13 §
överklagar ett beslut eller dom, skall dock inte 7 a §
förvaltningsprocesslagen tillämpas. Lag (2002:175).

3 a § Statliga myndigheter och kommuner är skyldiga att utan
ersättning till domstolarna låna ut de lokaler som domstolarna
behöver för sina sammanträden förutsatt att lokalerna inte är
upptagna för sitt huvudsakliga ändamål. Upplåtaren skall dock
få ersättning för de särskilda kostnader som sammanträdet kan
medföra. Lag (2002:175).

Miljödomstol

4 § Miljödomstolen består av en ordförande som skall vara
lagfaren domare i tingsrätten, ett miljöråd samt två sakkunniga
ledamöter. Ytterligare en lagfaren domare och ett miljöråd får
ingå i domstolen.

Miljöråd skall ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning
och erfarenhet av miljöfrågor. En av de sakkunniga ledamöterna
skall ha erfarenhet av frågor som faller inom
verksamhetsområdet för Naturvårdsverket. Ordföranden bestämmer
med hänsyn till målets beskaffenhet om den andre sakkunnige
ledamoten skall ha erfarenhet av industriell eller kommunal
verksamhet.

5 § Miljödomstolen är, om inte annat följer av denna balk,
domför med ordföranden och ett miljöråd vid handläggning som
inte sker vid huvudförhandling. Detsamma gäller vid
huvudförhandling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och
tredje stycket rättegångsbalken. Avgörs sådana mål i sak utan
huvudförhandling skall dock den sammansättning som anges i 4 §
gälla, om inte rätten finner att det är tillräckligt med
ordföranden och ett miljöråd och parterna samtycker till det
eller målet är av enkel beskaffenhet.

I mål som avses i 3 § andra stycket skall miljödomstolen bestå
av ordföranden och ett miljöråd. Om det med hänsyn till målets
omfattning eller svårighetsgrad är påkallat, får dock domstolen
ha den sammansättning som anges i 4 §.

Vid avgörande i sak av tillståndsfrågor i sådana mål som avses
i 3 § andra stycket skall miljödomstolen ha den sammansättning
som anges i 4 §. Om målet är av enkel beskaffenhet, får dock
domstolen bestå av ordföranden och ett miljöråd.
Lag (2002:175).

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
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utser ordförande, utnämner eller anställer miljöråd samt
förordnar sakkunniga ledamöter i miljödomstol.

7 § Regeringen bestämmer miljödomstolarnas domsområden.

8 § Mål om utövande av miljöfarlig verksamhet,
vattenverksamhet, vattenanläggningar och ersättning vid
vattenverksamhet samt utdömande av vite efter särskild ansökan
av myndighet prövas av den miljödomstol inom vars område
verksamheten i huvudsak bedrivs, har bedrivits eller skall
bedrivas.

Mål om ersättning vid skada och intrång enligt 28 kap. 2-5 §§
och vid ingripande av det allmänna enligt denna balk prövas av
den miljödomstol inom vars område skadan och intrånget i
huvudsak har inträffat eller kommer att inträffa.

Mål om ersättning för miljöskador enligt 32 kap. prövas av den
miljödomstol inom vars område den skadegörande verksamheten i
huvudsak bedrivs eller har bedrivits. Den som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet som kan medföra en sådan skada
som avses i 32 kap. 3 § kan begära prövning av
ersättningsfrågan vid den miljödomstol inom vars område
verksamheten i huvudsak bedrivs eller skall bedrivas.
Lag (2002:175).

8 a § En miljödomstol får för gemensam handläggning lämna över
ett mål till en annan miljödomstol, om det vid den andra
miljödomstolen förekommer något mål som har nära samband med
det förstnämnda målet och överlämnandet kan ske utan avsevärd
olägenhet för någon part. En miljödomstol får också överlämna
ett mål till en annan miljödomstol, om den andra miljödomstolen
tidigare har prövat ett ansökningsmål som avsåg samma
verksamhet som det förstnämnda målet.

Överlämnande av mål mellan miljödomstolar får också ske om det
annars finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd
olägenhet för någon part.

Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan
miljödomstolar meddelas av regeringen. Lag (2002:175).

9 § Ärenden som överklagas från en myndighet till
miljödomstolen prövas av den miljödomstol inom vars område
myndigheten som först har prövat ärendet är belägen.

Frågor om miljödomstolarnas inbördes behörighet får, utom i
fall som avses i 10 kap. 20 § andra stycket rättegångsbalken,
inte tas upp av högre rätt. Lag (2002:175).

10 § Vid omröstning skall först lagfarna domare säga sin
mening, därefter miljöråden och sist de sakkunniga ledamöterna.
Ordföranden har utslagsröst utom i mål om utdömande av vite där
den lindrigaste meningen skall gälla.

Miljööverdomstolen

11 § För fullgörande av Svea hovrätts uppgifter som
Miljööverdomstol skall det, förutom lagfarna domare, finnas
miljöråd. Dessa skall ha teknisk eller naturvetenskaplig
utbildning och erfarenhet av miljöfrågor. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer utnämner eller anställer
miljöråd.

Miljööverdomstolen är domför med fyra ledamöter, av vilka minst
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tre skall vara lagfarna. Om en av de lagfarna ledamöterna får
förhinder sedan huvudförhandling har påbörjats är rätten ändå
domför. Fler än fem ledamöter får inte delta.

Vid behandlingen av frågor om prövningstillstånd skall
Miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett miljöråd
får dock ingå i rätten i stället för en av de lagfarna
ledamöterna.

21 kap. Mål i miljödomstol

1 § Ansökningsmål är mål

1. om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap.
6 § som inte skall prövas av en länsstyrelse eller en kommun
enligt vad som föreskrivits med stöd av 9 kap. 8 §,

2. om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § som
inte skall prövas av en länsstyrelse,

3. om godkännande enligt 11 kap. 16 § av ett utfört ändrings-
eller lagningsarbete eller av åtgärder som strider mot
meddelade bestämmelser om innehållande och tappning av vatten,
om arbetet eller åtgärderna inte avser en markavvattning som
skall prövas av en länsstyrelse,

4. om tillstånd enligt 11 kap. till utrivning av en
vattenanläggning eller tillståndsprövning enligt 11 kap. 22 §,

5. om förlängning enligt 24 kap. 2 § andra stycket av
genomförandetiden eller den tid inom vilken verksamheten skall
ha satts igång,

6. om återkallelse eller förbud mot fortsatt verksamhet enligt
24 kap. 3 §,

7. om omprövning enligt 24 kap. 5-9 §§ samt enligt 7 kap. 13-15
§§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet, och

8. enligt 7 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.

Gäller ett ansökningsmål uteslutande en viss eller vissa
sakägare och kan målet avgöras med bindande verkan endast mot
dessa, får miljödomstolen, om sökanden medger det, förordna att
målet skall behandlas enligt vad som enligt 7 kap. lagen
(1998:812) med vissa bestämmelser om vattenverksamhet gäller
för stämningsmål.

2 § Talan i mål som inte enligt 1 § är ansökningsmål väcks
genom ansökan om stämning, om inte annat är särskilt
föreskrivet. Beträffande vissa stämningsmål finns föreskrifter
i 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Att vissa mål handläggs enligt
förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår av 20 kap. 3 §
andra stycket. Lag (2002:175).

3 § Även i annat fall än som avses i 14 kap. 1-7 §§
rättegångsbalken får mål eller ärende enligt denna balk
handläggas i en och samma rättegång, om de har samma sökande
och avser samma verksamhet eller verksamheter som har samband
med varandra. Om en miljödomstol prövar ett sådant mål eller
ärende, får en ansökan i ett annat sådant ärende göras hos
domstolen, även om ärendet annars skulle ha prövats av en
förvaltningsmyndighet eller kommun. Om ett ärende som prövats
av en förvaltningsmyndighet eller kommun handläggs gemensamt
med ansökningsmål, gäller inte vad som sägs i 20 kap. 3 § andra
stycket om tillämpningen av bestämmelserna i
förvaltningsprocesslagen (1971:291).

En miljödomstol får vid handläggningen av ett mål eller ärende
som sägs i första stycket förbehålla sig prövningen av ett
annat sådant ärende som handläggs vid en förvaltningsmyndighet

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998:808 (60 av 107)2007-11-05 19:05:24



SFST

eller en kommun.

Vad som sägs i första och andra styckena om ärenden gäller
enbart sådana ärenden där myndighetens avgörande inte slutligen
kan överklagas till regeringen. Lag (2002:175).

4 § Väcker någon talan vid miljödomstolen om förbud mot
miljöfarlig verksamhet eller om skyldighet för den som utövar
eller ämnar utöva sådan verksamhet att vidta försiktighetsmått
och är frågan om tillstånd till verksamheten enligt denna balk
under prövning eller kommer den under prövning innan
miljödomstolen har avgjort målet, får miljödomstolen inte
avgöra målet förrän tillståndsfrågan har prövats.

5 § Har en tillsynsmyndighet med stöd av 26 kap. 9 § första
stycket förbjudit miljöfarlig verksamhet eller beslutat att den
som bedriver eller avser att bedriva sådan verksamhet skall
vidta försiktighetsmått och begärs tillstånd enligt denna balk,
kan miljödomstolen, om sökanden ställer säkerhet för kostnad
och skada, bestämma att tillsynsmyndighetens beslut inte får
verkställas förrän tillståndsfrågan har avgjorts eller
domstolen föreskriver något annat.

I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 §
utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen och
förvaras av länsstyrelsen.

6 § Om en miljödomstol har prövat ett mål som rör en fråga som
behandlas i denna balk, får frågan om målet är sådant att det
skall tas upp av någon annan domstol än miljödomstol eller av
någon annan myndighet än domstol prövas i högre rätt endast om

1. frågan fullföljs dit eller väcks där av en part som är
berättigad till det,

2. miljödomstolen har prövat en fråga om äganderätt till en
fastighet eller om fastighetsindelningen,

3. miljödomstolen har prövat en fråga för vars behandling en
särskild ordning har föreskrivits i denna balk, eller

4. miljödomstolen har prövat en fråga om ansvar för brott.

7 § Om miljödomstolen finner att en verksamhet eller åtgärd
endast kan tillåtas enligt 2 kap. 9 § första stycket eller 10 §
eller enligt 7 kap. 29 §, skall miljödomstolen med eget
yttrande överlämna frågan till regeringens avgörande. Detsamma
gäller om regeringen skall pröva tillåtligheten enligt 17 kap.
1 § eller om regeringen har förbehållit sig prövningen av
tillåtligheten enligt 17 kap. 3 §.

Om miljödomstolen finner att ett mål hos domstolen rör även ett
annat allmänt intresse av synnerlig vikt än sådant som avses i
1 kap. 1 §, skall domstolen med eget yttrande överlämna målet
till regeringen. Detsamma gäller, om Naturvårdsverket begär att
målet av sådan anledning skall överlämnas till regeringen. Är
det fråga om en statlig myndighets beslut som rör
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk
eller Försvarets radioanstalt skall domstolen alltid med eget
yttrande överlämna ärendet till regeringens avgörande.
Lag (2001:437).

22 kap. Förfarandet vid miljödomstolarna i ansökningsmål

1 § En ansökan i ett ansökningsmål skall vara skriftlig. Den
skall innehålla

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om
förhållandena på platsen, produktionsmängd eller annan liknande
uppgift samt användningen av råvaror, andra insatsvaror och
ämnen liksom energianvändning,
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2. uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara
utsläpp samt förslag till de åtgärder som kan behövas för att
förebygga uppkomsten av avfall,

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap.
och uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§,

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
samt de övriga uppgifter som behövs för att bedöma hur de
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. iakttas,

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,

6. i fråga om tillstånd att anlägga, driva eller ändra en
verksamhet, en säkerhetsrapport i de fall det finns skyldighet
att upprätta en sådan enligt lagen (1999:381) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor, och

7. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i
1-6.

I mål om vattenverksamhet skall ansökan dessutom innehålla

1. uppgift om det finns fastigheter som berörs av
vattenverksamheten eller ej och i förekommande fall namn och
adress på ägarna och berörda innehavare av särskild rätt till
fastigheterna, och

2. uppgifter om de ersättningsbelopp som sökanden erbjuder
varje sakägare, om det inte på grund av verksamhetens
omfattning bör anstå med sådana uppgifter.

Ytterligare bestämmelser om vad en ansökan i vissa fall skall
innehålla i mål om vattenverksamhet finns i 7 kap. 4 § lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
Lag (2005:571).

2 § Ansökningshandlingarna skall ges in i det antal exemplar
som miljödomstolen finner behövligt.

Har ansökningshandlingarna inte getts in i tillräckligt antal
exemplar eller finner miljödomstolen att ansökan är
ofullständig skall domstolen förelägga sökanden att avhjälpa
bristen inom viss tid. Följer sökanden inte ett föreläggande,
får domstolen besluta att bristen skall avhjälpas på sökandens
bekostnad eller, om bristen är så väsentlig att ansökan inte
kan ligga till grund för prövning av målet, avvisa ansökan.

2 a § I fråga om miljöfarlig verksamhet är den som erhållit
tillstånd, dispens eller godkännande vid prövning av frågor som
avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§ skyldig att tillhandahålla den
utredning om verksamheten och övriga förhållanden som behövs
för prövningen. Miljödomstolen får förelägga denne att
tillhandahålla den utredning som behövs. Föreläggandet får
förenas med vite. Lag (2002:175).

3 § Om en ansökan tas upp till prövning, skall miljödomstolen
utfärda kungörelse. Kungörelsen skall innehålla

1. en kortfattad redogörelse för ansökan och i mål om
vattenverksamhet uppgift om de fastigheter som kan beröras,

2. en upplysning om innehållet i 7 §, om den inte kan lämnas på
annat lämpligt sätt, samt en upplysning om innehållet i 10 och
19 §§,

3. sista tidpunkt för synpunkter enligt 10 §,

4. ett tillkännagivande om att kallelser och andra meddelanden
i målet till parterna skall införas i alla, eller vissa
namngivna ortstidningar och att de, om de inte särskilt skickas
till en part, hålls tillgängliga hos den som förvarar akten,
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och

5. namn och adress på aktförvararen.

Miljödomstolen skall förordna en eller flera personer att
förvara ett exemplar av handlingarna i målet (aktförvarare).

Kungörelsen skall snarast införas i ortstidning. En utskrift av
kungörelsen skall i mål om vattenverksamhet sändas till varje
sakägare som har angetts i ansökningen eller som på annat sätt
är känd för domstolen.

Om ansökan berör fast egendom som är samfälld för flera
fastigheter, behöver någon utskrift av kungörelsen inte sändas
till de särskilda delägarna i samfälligheten. Finns en känd
styrelse för samfälligheten, skall en utskrift av kungörelsen
sändas till styrelsen. Lag (2002:175).

4 § Ett exemplar av ansökningshandlingarna och av kungörelsen
skall sändas till Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Statens
räddningsverk, Fiskeriverket, länsstyrelsen och den eller de
berörda kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Om det kan antas att det allmänna
fiskeintresset eller något annat allmänt intresse inte berörs
av verksamheten, behöver dock inte handlingarna sändas över.

Kungörelsen skall även sändas till berörda kommuner och andra
myndigheter vars verksamhet kan beröras av ansökan.
Lag (2002:175).

5 § Kungörelsen skall delges

1. styrelsen eller någon annan som förvaltar en av ansökan
berörd kanal- eller slussanläggning eller annan allmän farled
eller en hamn eller flottled som är allmän,

2. styrelsen för ett av ansökan berört vattenförbund samt
styrelsen eller någon annan som förvaltar en berörd
samfällighet enligt denna lag eller motsvarande äldre
bestämmelser,

3. ägaren av en anläggning för tillgodogörande av vattenkraft,
om med ansökan avses ianspråktagande av den tillgodogjorda
kraften,

4. ägaren av den strömfallsfastighet från vilken andelskraft
tillhandahålls, när det är fråga om en ansökan enligt 7 kap. 1
§ andra stycket 3 lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet, och

5. innehavaren av det tillstånd som avses med en ansökan enligt
21 kap. 1 § första stycket 6 eller 7 miljöbalken.

6 § Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Statens räddningsverk
och länsstyrelsen skall, när det behövs, föra talan i målet för
att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen.

En kommun får föra talan för att tillvarata miljöintressen och
andra allmänna intressen inom kommunen.

Fiskeriverket skall, om handlingar sänds till verket enligt 4 §,
yttra sig om vattenanläggningens eller verksamhetens
inverkan på det allmänna fiskeintressset samt föreslå de
bestämmelser som behövs till skydd för fisket. Om verket anser
att ett yttrande kräver undersökning på platsen, skall verket
anmäla detta till miljödomstolen, som skall förordna om
sakkunnigutredning enligt 12 §. Lag (1999:385).
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7 § Ägare av fastigheter som berörs av en ansökan i ett mål om
vattenverksamhet skall till miljödomstolen uppge innehavare av
servitut, nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som har
upplåtits i fastigheten. Underlåts detta utan giltigt skäl och
uppstår på grund av detta skada för sådana sakägare, skall
fastighetsägaren ersätta skadan.

8 § Har en sakägare uppgetts eller på annat sätt blivit känd
för miljödomstolen först efter det att kungörelsen har
utfärdats och har sakägaren inte fört talan i målet, skall
sakägaren på lämpligt sätt ges tillfälle att yttra sig.
Handläggningen av målet får dock inte uppehållas.

9 § Om det råder tvist om en fastighet som påverkas av den i
målet avsedda verksamheten, har den av de tvistande som innehar
fastigheten med äganderättsanspråk rätt att företräda
fastigheten i målet, till dess den lagligen vinns från
innehavaren.

En ny ägare får inte rubba vare sig överenskommelser som den
förre ägaren har ingått eller andra åtgärder som har vidtagits
i målet och som är bindande för den förre ägaren. Om den förre
ägaren har erhållit meddelanden och kallelser i målet, behövs
inte några nya meddelanden eller kallelser till den nye ägaren.

10 § Synpunkter på ansökan skall lämnas skriftligen och lämnas
in till miljödomstolen i det antal exemplar som domstolen
finner behövligt och inom den tid som domstolen har bestämt.
Ett exemplar skall sändas till den sökande. Lag (2002:175).

11 § Den fortsatta förberedelsen av målet kan vara skriftlig
eller muntlig.

Miljödomstolen skall under förberedelsen se till att
utredningen i målet får den inriktning och omfattning som
krävs.

Miljödomstolen bestämmer vad en muntlig förberedelse skall avse
och vilka parter som skall kallas till förberedelsen. Kallelsen
skall delges parterna eller kungöras i ortstidning.

Vid den muntliga förberedelsen får tredskodom inte meddelas.
Parterna får åberopa skrifter som de har gett in. En
redogörelse bör lämnas för skrifternas innehåll.

12 § Om det för bedömning av målet behövs någon särskild
utredning eller värdering, kan miljödomstolen förordna en eller
flera sakkunniga att efter förberedande undersökning avge
utlåtande i målet. Sådan undersökning skall verkställas snarast
möjligt. Om det behövs med hänsyn till målets beskaffenhet
eller ändamålet med undersökningen, skall domstolen på ett
lämpligt sätt underrätta parterna om tiden för undersökningen.

13 § Om det är lämpligt, får miljödomstolen uppdra åt en eller
flera ledamöter av domstolen att göra undersökning på platsen.
Parterna skall på lämpligt sätt underrättas om tiden för en
sådan undersökning. Vid undersökningen skall protokoll föras.

14 § På begäran av sökanden får miljödomstolen utan
huvudförhandling besluta att åtgärder får vidtas för att
förebygga eller minska skador eller olägenheter, innan frågan
om sådana åtgärder slutligen avgörs. Som villkor gäller att den
sökande hos länsstyrelsen ställer säkerhet för den ersättning
som den sökande kan bli skyldig att betala på grund av
åtgärderna. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 §
utsökningsbalken.
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Beslutet gäller omedelbart, men det kan ändras när
förhållandena föranleder det.

15 § Framgår det av ett utlåtande enligt 12 § eller på annat
sätt att den sökta verksamheten berör fastigheter som inte har
angivits i kungörelsen enligt 3 §, skall miljödomstolen med
tillämpning av den paragrafen ge ägare och innehavare av
särskilda rättigheter till sådana fastigheter tillfälle att
yttra sig.

Om det är lämpligare får miljödomstolen kalla sakägarna till
huvudförhandlingen i målet. Kallelserna skall senast åtta dagar
före huvudförhandlingen delges sakägarna i den ordning som
gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

16 § När målet är klart för huvudförhandling skall
miljödomstolen bestämma tid och plats för den.

Om det är uppenbart onödigt med huvudförhandling, behöver sådan
förhandling inte hållas. Om parterna begär det skall den dock
hållas. Att målet eller ärendet kan komma att avgöras på
handlingarna skall anges i kungörelsen. I frågor som avses i 26
§ andra stycket behöver inte huvudförhandling hållas. Detsamma
gäller i fall som avses i 42 kap. 18 § första stycket 1, 3 och
4 rättegångsbalken.

Besked om tid och plats för huvudförhandling skall i god tid
lämnas parterna i den ordning som har bestämts för kallelser
till dem. Om anledning till det finns, skall det i kallelsen
lämnas uppgift om de frågor som avses behandlas vid
huvudförhandlingen.

Om någon part bör infinna sig personligen vid
huvudförhandlingen, skall miljödomstolen förelägga vite.
Föreläggandet skall delges.

Huvudförhandling får hållas, även om en part uteblir från den.
Tredskodom får dock inte meddelas.

17 § Om miljödomstolen finner att ett mål kan utredas utan
förberedelse, får domstolen i kungörelse omedelbart kalla till
huvudförhandling i målet. Då gäller 3-9 och 12-16 §§.
Huvudförhandlingen får hållas tidigast tre veckor efter det att
kungörandet skedde.

18 § I målet skall syn hållas, om det inte är obehövligt.

19 § Yrkanden om ersättning till följd av vattenverksamhet
eller en åtgärd enligt 11 kap. 22 § och synpunkter i anledning
av utlåtande om verksamheten enligt 12 § skall framställas
skriftligen eller muntligen senast vid huvudförhandlingen.
Miljödomstolen får avvisa senare framställda yrkanden och
synpunkter, om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn
eller av andra omständigheter som har förekommit under
huvudförhandlingen.

20 § Vid huvudförhandlingens början bör ordföranden eller någon
annan ledamot kort redogöra för ansökan och de yrkanden som har
framställts i målet. För utredning av frågor av teknisk art får
parterna åberopa ingivna skrifter. En redogörelse skall lämnas
för skrifternas innehåll.

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998:808 (65 av 107)2007-11-05 19:05:24



SFST

Vid en uppskjuten huvudförhandling skall målet återupptas i
samma skick som det hade vid den tidigare handläggningens slut.
Har de ledamöter som vid det senare sammanträdet tjänstgör i
domstolen inte deltagit i den tidigare handläggningen, skall
dock målet tas upp till ny huvudförhandling. Bevis som har
tagits upp vid tidigare handläggning behöver inte tas upp på
nytt om det kan antas vara utan betydelse att det tas upp eller
om det skulle medföra oskälig kostnad eller synnerlig
olägenhet.

21 § Miljödomstolens dom skall grundas på vad som har
förekommit vid syn och annan förhandling inför domstolen och på
vad handlingarna innehåller.

Domen skall meddelas så snart som möjligt med hänsyn till
målets art och omständigheterna i övrigt. Om det inte finns
synnerliga skäl skall, om huvudförhandling hållits, domen
meddelas inom två månader efter det att förhandlingen
avslutades.

Skyldigheten enligt 17 kap. 9 § sjunde stycket rättegångsbalken
att underrätta parterna om innehållet i domen skall anses
fullgjord genom att ett exemplar av domen hålls tillgängligt
hos den eller de aktförvarare som har förordnats.

22 § När det på yrkande av någon part i ett mål om
vattenverksamhet anses att den ersättning som parten har rätt
till bör sättas högre än vad den sökande har föreslagit, får
miljödomstolen även för andra parter vidta sådana jämkningar i
ersättningsbeloppen som kan behövas för att uppnå likformighet
i uppskattningen. Ersättningen får inte sättas lägre än vad den
sökande har erbjudit i målet.

Om särskild uppgörelse har träffats mellan parterna, får
ersättning dock inte bestämmas annorlunda än som har avtalats.

23 § Om det behövs för tillämpningen av 6 kap. 18 § tredje
stycket expropriationslagen (1972:719), skall miljödomstolen
uppskatta det värde som en berörd fastighet har utan särskild
rättighet som minskar fastighetens värde.

24 § Innan miljödomstolen meddelar en dom om inlösen av en
fastighetsdel skall en karta med beskrivning ha upprättats över
området samt dess gränser ha utmärkts i den ordning som gäller
för fastighetsbildning.

25 § En dom som innebär att tillstånd lämnas till en
verksamhet skall i förekommande fall innehålla bestämmelser om

1. den tid som tillståndet skall gälla,

2. verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och
tekniska utformning i övrigt,

3. tillsyn, besiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med
angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod,

4. skyldighet att betala ersättning eller att utföra
skadeförebyggande åtgärder samt hur betalningen skall ske,

5. skyldighet att betala avgifter,

6. de villkor om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga
teknik som behövs för att hindra eller begränsa skadlig
påverkan på grund av föroreningar samt de övriga villkor som
behövs för att förhindra skada på eller olägenhet för
omgivningen,

7. de villkor som behövs avseende hanteringen i verksamheten av
kemiska produkter om hanteringen kan medföra olägenheter för
den yttre miljön,
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8. de villkor som behövs om avfallshantering och återvinning
och återanvändning om hanteringen, återvinningen eller
återanvändningen kan medföra olägenheter för den yttre miljön,

9. de villkor som behövs med avseende på hushållningen med
mark, vatten och andra naturresurser,

10. de villkor som behövs med avseende på avhjälpande av
miljöskada och ställande av säkerhet,

11. de villkor som behövs för att förebygga allvarliga
kemikalieolyckor och begränsa följderna av dem för människors
hälsa och miljön,

12. den tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedda
skador får framställas,

13. den förlust av vatten eller annat som tillståndshavare
enligt 31 kap. 22 och 23 §§ är skyldig att underkasta sig utan
ersättning, och

14. rättegångskostnader.

Avser tillståndet arbeten för vattenverksamhet, skall i domen
anges den tid inom vilken arbetena skall vara utförda. Tiden
får sättas till högst tio år. Den tid inom vilken
igångsättandet av miljöfarlig verksamhet skall ha skett skall
anges.

Miljödomstolen får överlåta åt tillsynsmyndighet att fastställa
villkor av mindre betydelse.

Ytterligare bestämmelser om vad en dom i mål om
vattenverksamhet och vattenanläggningar skall innehålla finns i
7 kap. 6 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Lag (2007:660).

25 a § En dom som omfattar tillstånd att bedriva verksamhet med
deponering av avfall skall dessutom alltid innehålla

1. uppgift om vilken av deponiklasserna farligt avfall, icke-
farligt avfall eller inert avfall som tillståndet avser,

2. en förteckning över de typer av avfall och den totala mängd
avfall som får deponeras,

3. de villkor som behövs i fråga om åtgärder före och under
driften av deponin,

4. de villkor som, enligt vad som kan förutses vid tillståndets
beviljande, behövs i fråga om avslutning av deponin,

5. de villkor som behövs i fråga om åtgärder för övervakning
och kontroll av att de skyldigheter uppfylls som gäller för
verksamheten,

6. de villkor som behövs i fråga om skyldighet att rapportera
om typer och mängder av avfall som har deponerats.
Lag (2002:175).

25 b § En dom som omfattar tillstånd att bedriva verksamhet med
förbränning av avfall skall dessutom alltid innehålla

1. uppgifter om förbränningsanläggningens totala kapacitet för
förbränning av avfall,

2. en förteckning över de avfallskategorier och de
avfallsmängder som får förbrännas,

3. en förteckning över de mängder av olika kategorier av
farligt avfall som får förbrännas,

4. i fråga om det farliga avfall som får förbrännas, villkor om
avfallets minsta och högsta flöde, lägsta och högsta värmevärde
samt maximala innehåll av föroreningar,
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5. villkor om längsta tid under vilken det i samband med
tekniskt oundvikliga driftstopp, driftstörningar eller fel i
renings- eller mätutrustning får ske sådana utsläpp av
föroreningar till luft och vatten som överskrider fastställda
värden. Lag (2003:518).

26 § På yrkande av sökanden får miljödomstolen i särskild dom
avgöra frågan om verksamhetens tillåtlighet om frågan inte
enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § skall prövas av regeringen.

Om domstolen funnit att verksamheten är tillåtlig och om
verksamhetens snara genomförande är angeläget, får domstolen i
särskild dom meddela tillstånd till de arbeten som behöver
utföras. Att huvudförhandling inte behöver hållas framgår av
16 § andra stycket.

Meddelas särskild dom, får miljödomstolen förordna att målet i
övrigt skall vila till dess domen fått laga kraft.

27 § När verkningarna av verksamheten inte kan förutses med
tillräcklig säkerhet, får miljödomstolen vid meddelande av
tillstånd till verksamheten skjuta upp frågan om ersättning
eller andra villkor till dess erfarenhet har vunnits av
verksamhetens inverkan.

I samband med uppskovsbeslutet skall miljödomstolen, i fråga om
skada eller förlust som kan antas bli mera kännbar, meddela
provisoriska föreskrifter om ersättning eller skadeförebyggande
åtgärder. Om det är nödvändigt för att motverka olägenheter,
skall provisoriska föreskrifter om skyddsåtgärder eller andra
försiktighetsmått meddelas.

Den uppskjutna frågan skall avgöras så snart som möjligt.
Ersättning får inte bestämmas till lägre belopp än vad som har
bestämts provisoriskt.

Då målet har skjutits upp i en viss del, skall miljödomstolen
som villkor för att tillståndet till verksamheten skall få tas
i anspråk föreskriva att sökanden hos länsstyrelsen ställer
säkerhet för den slutliga ersättningen samt för den ersättning
som bestämts provisoriskt och som inte skall betalas innan
tillståndet tas i anspråk. I fråga om slaget av säkerhet gäller
2 kap. 25 § utsökningsbalken.

Preskriptionslagen (1981:130) gäller inte ersättningsanspråk
som omfattas av ett uppskovsbeslut.

28 § När det finns skäl till det, får miljödomstolen förordna
att tillståndet till en verksamhet får tas i anspråk även om
domen inte har vunnit laga kraft. Som villkor skall föreskrivas
att sökanden hos länsstyrelsen ställer säkerhet för den
ersättning som för en vattenverksamhet kan komma att utgå, om
domstolens dom ändras. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2
kap. 25 § utsökningsbalken.

Om sökanden, sedan tillstånd till en verksamhet enligt balken
har meddelats, åläggs skyldighet att förebygga eller minska
skador eller att betala ersättning, får miljödomstolen förordna
att domen skall gå i verkställighet som om den hade fått laga
kraft.

Överklagas en dom med ett förordnande enligt första eller andra
stycket, får Miljööverdomstolen undanröja förordnandet, innan
talan mot domen i övrigt prövas.
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23 kap. Rättegången i Miljööverdomstolen och Högsta domstolen

Rättegången i Miljööverdomstolen

1 § /Upphör att gälla U:2008-11-01/
Miljödomstolens domar eller beslut får, om inte annat är
föreskrivet, överklagas hos Miljööverdomstolen. För
överklagande gäller de tidsfrister som anges i 50 kap. 1 och 2
§§ samt 52 kap. 1 § rättegångsbalken även i till miljödomstolen
överklagade mål.

Vid överklagande till Miljööverdomstolen av en dom eller ett
beslut av en miljödomstol i dit överklagat mål krävs
prövningstillstånd. Detsamma gäller i mål som avser utdömande
av vite efter särskild ansökan av myndighet. Krävs sådant
tillstånd skall miljödomstolens dom eller beslut innehålla
uppgift om detta och innehållet i 34 a §
förvaltningsprocesslagen (1971:291). Lag (2002:175).

1 § /Träder i kraft I:2008-11-01/
Miljödomstolens domar eller beslut får, om inte annat är
föreskrivet, överklagas hos Miljööverdomstolen. För
överklagande gäller de tidsfrister som anges i 50 kap. 1 och
2 §§ samt 52 kap. 1 § rättegångsbalken även i till miljödomstolen
överklagade mål.

Vid överklagande till Miljööverdomstolen av en dom eller ett
beslut av en miljödomstol krävs prövningstillstånd.
Miljödomstolens dom eller beslut skall innehålla uppgift om
detta och om de grunder på vilka tillstånd kan meddelas.
Lag (2005:687)

2 § /Upphör att gälla U:2008-11-01/
Vid prövningen av om prövningstillstånd skall meddelas
tillämpas 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Meddelas inte prövningstillstånd står miljödomstolens dom eller
beslut fast. En uppgift om detta skall tas in i
Miljööverdomstolens beslut.

2 § /Träder i kraft I:2008-11-01/
Vid prövningen av om prövningstillstånd skall meddelas
tillämpas 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen
(1971:291), om det gäller ett avgörande som har meddelats i ett
mål som överklagats till miljödomstolen eller i ett mål som
avser utdömande av vite efter särskild ansökan av myndighet. I
annat fall tillämpas 49 kap. 14 § och 14 a § första och andra
styckena rättegångsbalken.

Meddelas inte prövningstillstånd står miljödomstolens dom eller
beslut fast. En uppgift om detta skall tas in i
Miljööverdomstolens beslut. Lag (2005:687).

3 § Miljödomstolens beslut i frågor som avses i 22 kap. 14 §
samt i 7 kap. 21 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet får överklagas särskilt. Beslut i fråga som
avses i 7 kap. 12 § andra stycket lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet får överklagas
endast i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut
i ansökningsmålet.

4 § Om det är lämpligt, får Miljööverdomstolen uppdra åt en
eller flera ledamöter av domstolen att verkställa undersökning
på platsen. Parterna skall på lämpligt sätt underrättas om
tiden för undersökningen. Vid denna skall protokoll föras.

En utredning som ett miljöråd har verkställt beträffande en
fråga av teknisk beskaffenhet får inte läggas till grund för
Miljööverdomstolens dom eller beslut utan att parterna har

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998:808 (69 av 107)2007-11-05 19:05:24



SFST

beretts tillfälle att yttra sig över utredningen. Detta gäller
dock inte om utredningen i endast oväsentlig utsträckning
avviker från vad som har framkommit tidigare i målet.

5 § Har i ett ansökningsmål, där kungörelse enligt 22 kap. 3 §
har utfärdats, sökanden överklagat miljödomstolens dom eller
beslut, får Miljööverdomstolen i stället för att förordna om
delgivning med motparterna besluta att ett exemplar av
överklagandet skall översändas till den eller de aktförvarare
som har förordnats av miljödomstolen samt utfärda kungörelse om
överklagandet.

I kungörelsen skall uppges

1. att ett exemplar av handlingarna i målet hålls tillgängligt
hos aktförvararen eller aktförvararna,

2. att kallelser och andra meddelanden i målet till parterna
skall, om de inte särskilt tillställs någon part, införas i
viss eller vissa ortstidningar samt hållas tillgängliga hos
aktförvararen eller aktförvararna,

3. att en svarsskrivelse skall ha kommit in till
Miljööverdomstolen inom den tid, minst tre veckor efter
kungörandet, som Miljööverdomstolen bestämt.

Kungörelsen skall införas i den eller de ortstidningar som
miljödomstolen har bestämt för meddelanden i målet.

Då föreskrifterna i denna paragraf har iakttagits, skall
delgivning anses ha skett.

6 § Ett mål där en dom har överklagats får avgöras av
Miljööverdomstolen utan huvudförhandling eller muntlig
handläggning, om en sådan förhandling skulle sakna betydelse
för prövningen. Om part och motpart har begärt huvudförhandling
eller muntlig handläggning, skall dock sådan hållas, om den
inte uppenbarligen skulle vara utan betydelse.

Vid huvudförhandling får utredningen läggas fram genom
Miljööverdomstolens försorg i den omfattning som domstolen
bestämmer.

Om Miljööverdomstolen i ett överklagat ansökningsmål finner att
vite eller annan påföljd för utevaro bör föreläggas någon part,
får föreläggandet inte tillkännages parten genom kungörelse som
avses i 5 § utan skall delges med parten.

7 § I fråga om rättegången i Miljööverdomstolen gäller i
ansökningsmål i övrigt 21 kap. 7 §, 22 kap. 12, 21, 23-28 §§
denna balk samt 7 kap. 5 och 7 §§ lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Miljööverdomstolen
får förordna att tillståndet till en verksamhet som meddelats
av miljödomstolen får tas i anspråk trots att domen inte vunnit
laga kraft. För sådant förordnande gäller 22 kap. 28 § första
stycket.

Rättegången i Högsta domstolen

8 § Miljööverdomstolens domar och beslut i mål som i första
instans har prövats av en kommun eller en förvalningsmyndighet
får inte överklagas.

9 § Miljööverdomstolens domar eller beslut får, om inte annat
är föreskrivet, överklagas hos Högsta domstolen.
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I fråga om rättegången i Högsta domstolen gäller bestämmelserna
om rätttegången i Miljööverdomstolen i 5 och 6 §§ och 7 §
första meningen.

24 kap. Tillstånds giltighet, omprövning m.m.

Verkan av domar och beslut enligt miljöbalken

1 § Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett
ansökningsmål enligt 21 kap. 1 § första stycket denna balk
eller 7 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet avser tillstånd till en verksamhet enligt
balken och domen eller beslutet har vunnit laga kraft, gäller
tillståndet mot alla, såvitt avser frågor som har prövats i
domen eller beslutet. Detsamma gäller beslut om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet som har meddelats av en länsstyrelse
eller kommun med stöd av 9 kap. 8 § samt beslut om tillstånd
till markavvattning som har meddelats av länsstyrelse enligt 11
kap. Avser tillståndet utförandet av en vattenanläggning,
innefattar det rätt att bibehålla anläggningen. Till följd av
detta kapitel, 7 kap. 20 och 22 §§, 9 kap. 5 §, 10 kap. 17 §
denna balk eller 2 kap. 10 § samt 7 kap. 13-17 §§ lagen med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, kan dock ett
tillstånd begränsas eller förenas med ändrade eller nya
villkor, eller återkallas och fortsatt verksamhet förbjudas.
Ett sådant ingripande kan också ske genom förelägganden eller
förbud enligt 10 kap. 14 § eller 26 kap. 9 § fjärde stycket.

Med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av arbeten
eller åtgärder enligt 11 kap. 16 §.

En omprövningsdom eller ett omprövningsbeslut har samma verkan
som en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut.
Lag (2007:660).

2 § Tillståndet förfaller, om tillståndshavaren inte iakttar de
bestämmelser som har meddelats i tillståndsdomen eller
tillståndsbeslutet i fråga om tid inom vilken arbetena skall
vara utförda eller den tid inom vilken igångsättning skall ha
skett.

Om tillståndshavaren visar att denne har giltigt skäl för
dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om
tillståndet förfaller, kan tillståndsmyndigheten förlänga tiden
med högst tio år. Tillståndsmyndigheten får föreskriva nya
eller strängare villkor efter vad som är skäligt. Ansökan om
förlängning skall göras innan den föreskrivna tiden har gått
ut.

3 § Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis återkalla
tillstånd, dispens eller godkännande som meddelats enligt
balken, eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och
förbjuda fortsatt verksamhet

1. om den som har sökt tillståndet, dispensen eller
godkännandet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att
lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av
betydelse för tillståndet, dispensen, godkännandet eller
villkoren,

2. när tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkor som
gäller för verksamheten eller åtgärden inte har följts och
avvikelsen inte är av ringa betydelse,

3. om det till följd av verksamheten eller åtgärden har
uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte
förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts,

4. om det till följd av verksamheten eller åtgärden har
uppkommit sådana förhållanden som enligt 2 kap. 9 § innebär att
verksamheten inte får bedrivas,

5. om verksamheten slutligt har upphört,
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6. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd,

7. om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till
följd av EU-medlemskapet,

8. om underhållet av en vattenanläggning allvarligt har
försummats, eller

9. om tillstånd att inverka på vattenförhållandena inte har
utnyttjats under en längre tid och det kan antas att
tillståndet inte heller kommer att utnyttjas.

Miljödomstolen får om tillståndet avser verksamhet vid en
vattenanläggning eller i fall som avses i första stycket 8
eller 9 återkalla rätten att bibehålla en vattenanläggning.

Tillstånd till täkt får upphävas helt eller delvis när tio år
förflutit från det att tillståndet vann laga kraft.
Lag (2005:571).

4 § I samband med ett beslut om återkallelse enligt 3 § andra
stycket som avser en vattenanläggning skall miljödomstolen
ålägga den som är ansvarig för underhållet av anläggningen att
riva ut den och att vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga eller minska skador genom utrivningen.

I stället för åläggande enligt första stycket får
miljödomstolen medge någon annan vars rätt är beroende av
utrivningen eller, till skydd för allmänna intressen, staten,
en kommun eller ett vattenförbund att riva ut anläggningen på
den underhållsskyldiges bekostnad. Domstolen får också meddela
förordnande enligt 11 kap. 20 §. Då äger 11 kap. 20 § fjärde
stycket och 21 § motsvarande tillämpning.

5 § I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet
får tillståndsmyndigheten ompröva tillstånd såvitt avser
bestämmelse om tillåten produktionsmängd eller annan liknande
bestämmelse om verksamhetens omfattning, samt ändra eller
upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya
sådana

1. när, från det tillståndsbeslutet vann laga kraft, det
förflutit tio år eller den kortare tid som, på grund av vad som
följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, föreskrivs
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en
miljökvalitetsnorm överträds,

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett
tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller
underlåta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet
eller villkoren,

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten
inte har följts,

5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon
betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt,

7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring
kan uppnås med användning av någon ny process- eller
reningsteknik,

8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller
uppskattning av förorening eller annan störning skulle medföra
väsentligt bättre förutsättningar för att kontrollera
verksamheten,

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd
inom ett område där förbud råder enligt föreskrift eller beslut
med stöd av 9 kap. 4 §,
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10. för att förbättra en anläggnings säkerhet,

11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller
villkor som har meddelats till skydd för fisket med stöd av 11
kap. 8 § eller enligt 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet är mindre ändamålsenliga,
eller

12. om det kan antas att en säkerhet som ställts enligt 9 kap.
6 a §, 15 kap. 34 § eller 16 kap. 3 § inte längre är
tillräcklig eller är större än vad som behövs.

Ändringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får förenas med
bestämmelser om ändringar i villkor som tidigare har meddelats
för de delar av verksamheten som inte omfattas av ändringen, om
de tidigare villkoren har ett samband med ändringen.

Ändringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får trots
bestämmelserna i första stycket omprövas i samband med att ett
tillstånd som omfattar hela verksamheten omprövas.

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten
också besluta om andra åtgärder som behövs för att förebygga
eller minska olägenheter för framtiden.

Tillståndsmyndigheten får inte med stöd av denna paragraf
meddela så ingripande villkor eller andra bestämmelser att
verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt
försvåras. Lag (2007:660).

6 § Har villkor fastställts för två eller flera miljöfarliga
verksamheter enligt 16 kap. 8 § och återkallas tillståndet
eller omprövas villkoren för en av verksamheterna, får
villkoren för de övriga verksamheterna omprövas.

7 § Ansökan om prövning som avses i 3-6 §§ får göras hos
miljödomstol av Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och
länsstyrelsen. Skall frågan prövas av någon annan myndighet än
domstol eller av kommun, får den tas upp utan någon särskild
framställning. Frågor om omprövning enligt 5 § andra och tredje
styckena får tas upp utan särskild ansökan.

En ansökan om sådan prövning som avses i första stycket får
även göras av en kommun i den utsträckning kommunen har
övertagit tillsynen med stöd av 26 kap. 3 § fjärde stycket. Har
tillståndet meddelats av länsstyrelsen, görs ansökan hos
länsstyrelsen. Lag (2005:571).

8 § Efter ansökan av tillståndshavaren får
tillståndsmyndigheten upphäva eller ändra andra bestämmelser
och villkor i en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut än
som avser storleken av ersättningens belopp. Villkoret får dock
upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret
inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om
ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när
tillståndet meddelades.

9 § Ytterligare bestämmelser om omprövning av vattenverksamhet
finns i 7 kap. 13-16 §§ lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.

10 § Om regeringen i samband med prövningen av en verksamhet
har föreskrivit att ett visst villkor skall gälla för ett
tillstånd, får tillståndsmyndigheten vid omprövningen inte
avvika väsentligt från villkoret utan att regeringen har
medgivit det.
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Ändrade förhållanden i samfälligheter

11 § Bestämmelser om ändrade förhållanden i samfälligheter
finns i 7 kap. 17 och 18 §§ lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.

Oförutsedda olägenheter med vilthägn

12 § Länsstyrelsen får besluta nya eller ändrade villkor, om
det genom ett vilthägn uppkommer någon olägenhet som inte
förutsågs när tillståndet gavs. Kan olägenheten inte avhjälpas
och är den betydande, får tillståndet återkallas. Tillståndet
får även återkallas, om vilthägn som avses med tillståndet inte
längre behövs.

Oförutsedda skador

13 § Om en vattenverksamhet eller en vattenanläggning, som har
utförts i enlighet med ett tillstånd enligt denna balk, medför
skador som inte förutsågs av miljödomstolen när tillståndet
meddelades, får den skadelidande framställa anspråk på
ersättning enligt 31 kap.

Om fråga är om betydande skador för enskild eller för något
allmänt intresse, får begäras sådana ändringar på
verksamhetsutövarens bekostnad av vattenverksamheten eller
vattenanläggningen som, utan att medföra skador för tredje man
eller väsentliga olägenheter för tillståndshavaren, är ägnade
att förebygga eller minska framtida skador. I fråga om allmänna
intressen förs talan av Naturvårdsverket, Kammarkollegiet,
länsstyrelse eller kommun.

Anspråk på grund av oförutsedda skador skall för att få tas upp
till prövning framställas till miljödomstolen inom fem år eller
den längre tid, högst tjugo år, som kan ha bestämts i samband
med tillståndet. Tiden räknas från utgången av den av domstolen
bestämda tiden inom vilken arbetena skall vara utförda.

Vid skada som avses i 7 kap. 7 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet utgår tiden för framställan
dock aldrig tidigare än två år från det att skadan uppkom.

Bestämmelserna i preskriptionslagen (1981:130) gäller inte
anspråk enligt denna paragraf.

14 § Framställan som avses i 13 § skall vara skriftlig och ges
in till miljö-domstolen i tre exemplar. Ett exemplar skall
delges tillståndshavaren.

Anspråket prövas före eller efter utgången av den tid som
gäller för framställan. Beträffande förfarandet gäller vad som
stadgas om förfarandet i stämningsmål i 7 kap. 8-12 §§ lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
Dessutom tillämpas 22 kap. 23 § samt 28 § andra och tredje
stycket.

Villkor om utsläpp av koldioxid

15 § En verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter får släppa ut
koldioxid enligt vad som följer av de tillstånd till utsläpp
som meddelats med stöd av den lagen utan hinder av att det med
stöd av miljöbalken eller äldre miljölagstiftning har beslutats
villkor om begränsning av koldioxidutsläpp eller villkor som
genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en
begränsning av koldioxidutsläpp. Lag (2005:571).

25 kap. Rättegångskostnader och liknande kostnader
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Rättegångskostnader vid domstol m.m.

1 § I mål om utövande av miljöfarlig verksamhet gäller inte
rättegångsbalken i fråga om rättegångskostnader.

2 § I ansökningsmål om vattenverksamhet, utom sådana som anges
i andra stycket, och i mål som avses i 21 kap. 1 § andra
stycket, skall sökanden svara för sina egna och motparternas
kostnader vid miljödomstolen. I mål som innefattar bildande av
samfällighet för markavvattning, bevattning eller
vattenreglering svarar sökanden inte för kostnader i
länsstyrelsen eller miljödomstolen som uppkommit för deltagare
i samfälligheten. Organisation som avses i 16 kap. 13 § har
inte rätt att erhålla ersättning för eller skyldighet att
betala rättegångskostnader.

I sådana överklagade mål som avses i första stycket första
meningen skall sökanden svara för sina egna kostnader i högre
rätt och för de kostnader som där har uppkommit för motparterna
genom att sökanden har klagat.

3 § I mål som gäller återkallelse, förbud mot fortsatt
verksamhet eller omprövning enligt 24 kap. 3-6 §§ eller 7 kap.
15 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet skall Naturvårdsverket, Kammarkollegiet,
länsstyrelsen och tillståndshavaren svara för sina kostnader
vid miljödomstolen. I mål enligt 24 kap. 5 § som avser
omprövning för att tillgodose allmänna intressen skall den
myndighet som ansökte om omprövning dessutom svara för
kostnader vid miljödomstolen som uppkommer för andra motparter
än tillståndshavaren. Detta gäller dock inte omprövning enligt
24 kap. 5 § första stycket 11. Gäller ett mål enligt 24 kap. 5
§ första stycket 10 omprövning för att förbättra en anläggnings
säkerhet skall dock tillståndshavaren i stället för
Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen svara för
senast nämnda kostnader.

4 § I mål som gäller omprövning på grund av ändrade
förhållanden i samfälligheter enligt 7 kap. 17 § lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet i
fråga om kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen eller
enligt 7 kap. 18 § samma lag skall varje part svara för sina
kostnader.

5 § Bestämmelserna i 2-4 §§ gäller inte, om annat följer av 18
kap. 6 eller 8 § rättegångsbalken.

Beträffande särskilda frågor i ansökningsmål om
vattenverksamhet får efter vad som är skäligt förordnas att
vardera parten skall svara för sina kostnader eller att part
som förlorar skall ersätta annan parts kostnader.

6 § Ogillas i mål enligt 31 kap. 13 § talan som har väckts av
fastighetsägaren eller innehavare av särskild rätt till
fastigheten angående ersättning eller inlösen men har den som
väckt talan haft skälig anledning att få sin talan prövad av
miljödomstolen, kan miljödomstolen förordna att motparten skall
ersätta fastighetsägaren eller innehavaren av särskild rätt för
rättegångskostnader eller att vardera parten skall svara för
sina kostnader vid miljödomstolen.

7 § I mål om vattenverksamhet får sökanden förpliktas att
betala ersättning för motparters rättegångskostnader även om
deras talan inte har blivit prövad slutligt vid domstolen.
Ersättning skall även innefatta ränta enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från dagen för beslutet till dess betalning sker.
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8 § I ansökningsmål är sökanden skyldig att ersätta
miljödomstolens kostnader för

1. kungörelser,

2. aktförvarare,

3. sakkunniga som har tillkallats av domstolen, och

4. lokaler för sammanträden.

Första stycket tillämpas även i stämningsmål som avses i 7 kap.
2 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Vad som i första stycket sägs om sökanden
gäller därvid käranden.

I högre rätt gäller vad som i första och andra stycket sägs om
sökande eller kärande den som fullföljt talan.

På begäran av domstolen skall förskott på ersättningen betalas.

9 § I fråga om rättegångskostnader i mål som avses i 32 kap. 11
§ och i mål enligt 31 kap. 10 § gäller bestämmelserna om
kostnader i expropriationsmål. Om ett yrkande om inlösen
ogillas, gäller dock bestämmelserna om rättegångskostnader i
rättegångsbalken.

Ogillas talan om förbud mot miljöfarlig verksamhet eller
åläggande för den som utövar sådan verksamhet att iaktta
försiktighetsmått som avses i 21 kap. 4 § på den grund att
svaranden efter talans väckande har sökt och fått tillstånd
enligt denna balk, skall domstolen efter omständigheterna
förordna att vardera parten själv skall bära sin
rättegångskostnad eller att en av dem skall få full eller
jämkad ersättning.

Övriga kostnader

10 § Om tillstånd meddelas till en markavvattning i mål som
avses i 7 kap. 19 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet, skall sökandens kostnader fördelas mellan
deltagarna i markavvattningen efter vad som är skäligt.
Meddelas inte tillstånd till markavvattningen, skall sökanden
betala de kostnader som har uppkommit, om inte särskilda
omständigheter föranleder att betalningsskyldigheten fördelas
mellan samtliga sakägare eller vissa av dem. Om tillstånd inte
meddelas till en markavvattning i ett mål som enligt 7 kap. 20
§ nämnda lag har inletts på grund av ett beslut vid en
fastighetsreglering, skall kostnaderna anses som
förrättningskostnader vid fastighetsregleringen.

11 § I ärenden hos regeringen om ianspråktagande av strömfall
enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet skall sökanden svara för samtliga
kostnader.

I ärenden hos länsstyrelsen om fördelning av ersättning skall
den ersättningsskyldige svara för samtliga kostnader.

Första och andra stycket gäller inte om annat följer vid en
motsvarande tillämpning av 18 kap. 6 eller 8 §
rättegångsbalken.

Frågor om ersättning enligt denna paragraf prövas av
miljödomstolen.
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FEMTE AVDELNINGEN

TILLSYN M.M.

26 kap. Tillsyn

Allmänt om tillsynen

1 § Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.

Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ
eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera
efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I fråga om
miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av
tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om
villkoren är tillräckliga.

Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning,
information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för
att balkens ändamål skall kunna tillgodoses. Lag (2005:182).

2 § Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av
bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det
finns misstanke om brott.

Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd
till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet inte är
tillräckliga och förutsättningar i övrigt föreligger enligt 24
kap. 5 eller 6 §, skall myndigheten ansöka om prövning eller ta
upp frågan om att ändra eller upphäva villkor utan någon
särskild framställning om detta enligt vad som sägs i 24 kap.
7 §. Lag (2002:175).

3 § Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, generalläkaren,
länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna
(tillsynsmyndigheter), i enlighet med vad regeringen bestämmer.

Bestämmelser om tillsyn finns också i lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.

Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige
bestämmer tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet
enligt 9 kap., med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet
som kräver tillstånd, över hanteringen av kemiska produkter
enligt 14 kap. och över avfallshanteringen enligt 15 kap.

Regeringen får föreskriva att den tillsynsmyndighet regeringen
bestämmer får överlåta åt en kommun att i ett visst avseende
utöva sådan tillsyn som annars skulle skötas av en statlig
tillsynsmyndighet, om kommunen har gjort framställning om det.
Detta gäller inte verksamhet som utövas av Försvarsmakten,
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets
radioanstalt. Lag (1999:385).

4 § Har en kommun gjort framställning om överlåtelse av
tillsynen enligt 3 § och finner den tillsynsmyndighet som avses
där att tillsynen inte bör överlåtas i enlighet med
framställningen, skall tillsynsmyndigheten med eget yttrande
överlämna ärendet till regeringen för avgörande, om kommunen
begär det.
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Tillsynsmyndigheten får återkalla överlåtelsen av tillsyn till
en kommun. Tillsynsmyndigheten skall återkalla överlåtelsen om
kommunen ändrar sin nämndorganisation så att den strider mot 3
kap. 5 § andra stycket kommunallagen (1991:900). Har regeringen
beslutat om överlåtelse, skall regeringen besluta om
återkallelse. Lag (2003:518).

5 § Regeringen får förordna att tillsynsbestämmelserna skall
gälla även i fråga om tillsyn över efterlevnaden av EG:s
förordningar inom denna balks tillämpningsområde.

6 § Tillsynsmyndigheter skall samarbeta med varandra samt med
sådana statliga och kommunala organ som skall utöva tillsyn i
särskilda hänseenden eller som på annat sätt fullgör uppgifter
av betydelse för tillsynsverksamheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att tillsynsmyndigheterna skall lämna
sådana uppgifter som behövs för att en regional eller central
tillsynsmyndighet skall kunna fullgöra sitt samordnande,
kontrollerande och uppföljande ansvar.

7 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att
tillsynsuppgifter som kommunen har enligt denna balk skall
skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får
dock inte överlåta befogenheten att meddela beslut i ärendet.

Kommunen får också efter överenskommelse med en annan kommun
uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens
vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden, dock inte
i de fall som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900).
Föreskrifterna i 6 kap. 24-27 och 35 §§ kommunallagen om jäv
och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på den som
fattar sådana beslut.

8 § Den tillsynsmyndighet som har ansvar för tillsynen kan
uppdra åt någon som inte är anställd vid en tillsynsmyndighet
att utföra i tillståndsbeslut föreskriven besiktning av en
anläggning.

Förelägganden och förbud

9 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd
av balken skall efterlevas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet
får inte tillgripas.

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en
dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24
kap. 1 §.

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte
en tillsynsmyndighet från att meddela sådana brådskande
förelägganden eller förbud som är nödvändiga för att undvika
att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer.

I fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter får inte
beslutas förelägganden om begränsning av koldioxidutsläpp eller
förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt
bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp.
Lag (2005:571).
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10 § Om tillståndet till en vattenverksamhet har förfallit
enligt 24 kap. 2 §, får tillsynsmyndigheten förelägga
tillståndshavaren att riva ut en med stöd av tillståndet
uppförd anläggning som kan skada allmänna eller enskilda
intressen.

11 § En tillsynsmyndighet får förelägga den som håller stängsel
i ett område av betydelse för friluftslivet eller i närheten av
ett sådant område att ordna grindar eller andra genomgångar som
behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark inom ett
sådant område som omfattas av allemansrätten.

Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att
utestänga allmänheten från området, får föreläggande meddelas
om att ta bort det. Vad som nu har sagts om stängsel skall
tillämpas på motsvarande sätt när det gäller diken.

12 § Har tidigare ägare av en fastighet eller tidigare
tomträttshavare i denna egenskap kunnat föreläggas att avhjälpa
skada eller olägenhet som uppstått vid deras användning av en
fastighet eller en byggnad, anläggning eller anordning på
annans mark enligt 7, 8, 11 eller 12 kap., får en
tillsynsmyndighet ge ett sådant föreläggande mot en ny ägare
eller tomträttshavare, om det är skäligt.

13 § Har ett föreläggande riktats mot någon i egenskap av ägare
till en fastighet, i egenskap av nyttjanderättshavare till
berörd egendom eller mot både ägaren och nyttjanderättshavaren,
och övergår ägande- eller nyttjanderätten till någon annan, får
tillsynsmyndigheten ålägga den tidigare ägaren eller
nyttjanderättshavaren, att utan dröjsmål lämna uppgift om den
nya ägarens eller nyttjanderättshavarens namn och adress.

Vite

14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten och dess
rättsverkningar

15 § Om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande
eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet,
tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller
anordning på mark som tillhör någon annan, får tillsynsmyndig-
heten sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet
förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. Den som senast
sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt skall, om
den sökande inte är föreläggandets eller förbudets adressat, av
inskrivningsmyndigheten genast i rekommenderat brev underrättas
om anteckningen.

Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot
ny ägare av egendomen. Har den nya ägaren förvärvat egendomen
genom köp, byte eller gåva och utgör egendomen fastighet eller
tomträtt, gäller även löpande vite mot den nya ägaren räknat
från tidpunkten för äganderättsövergången. Annat vite gäller
inte mot en ny ägare av egendomen, men tillsynsmyndigheten får
sätta ut nytt vite för den ägaren. Löpande vite som avser en
viss period får tas ut endast av den som var ägare vid
periodens början.

Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom ett
beslut som vunnit laga kraft eller har den åtgärd som avses med
föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med föreläggandet
eller förbudet förlorat sin betydelse, skall
tillsynsmyndigheten så snart den fått vetskap om förhållandet
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen. Lag (2000:228).
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16 § Överlåts en fastighet eller en tomträtt eller en byggnad,
anläggning eller anordning på annans mark sedan ett beslut som
avses i 15 § har överklagats, skall rättegångsbalkens
bestämmelser om verkan av att tvisteföremålet överlåts och om
tredje mans deltagande i rättegång tillämpas.

Verkställighet och rättelse på den felandes bekostnad

17 § Har tillsynsmyndigheten meddelat ett föreläggande eller
ett förbud enligt 9-13 §§ och blir det inte åtlytt, skall
kronofogdemyndigheten efter ansökan av tillsynsmyndigheten
verkställa dess beslut. Därvid får beslutet verkställas enligt
utsökningsbalken.

Har någon begått en gärning som avses i 29 kap. 1-4, 8, 9 eller
10 §, får kronofogdemyndigheten efter ansökan av
tillsynsmyndigheten meddela särskild handräckning för att
åstadkomma rättelse. I fråga om sådan handräckning finns
bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning. Avgörande i sådant mål överklagas hos
miljödomstolen.

18 § I stället för att begära verkställighet enligt 17 § får
tillsynsmyndigheten besluta att rättelse skall vidtas på den
felandes bekostnad.

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad får meddelas utan
föregående föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten
med hänsyn till risken för allvarliga skador finner att
rättelse bör göras genast eller det finns andra särskilda skäl.

Verksamhetsutövarens kontroll och miljörapport

19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka
miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten
för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd
skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla
sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på
miljön.

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till
tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om kontrollen.

20 § Om en miljöfarlig verksamhet omfattas av tillståndsplikt
enligt vad som föreskrivs med stöd av 9 kap. 6 § första stycket
skall den som utövar verksamheten varje år lämna en
miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen
över verksamheten. Detta gäller också den som förelagts att
ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § andra stycket. I
miljörapporten skall redovisas de åtgärder som har vidtagits
för att uppfylla villkoren i ett tillståndsbeslut och
resultaten av dessa åtgärder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att en miljörapport skall innehålla en redovisning
av verksamhetens miljöpåverkan även i annat avseende än vad som
omfattas av villkoren i ett tillståndsbeslut. Även redovisning
av andra uppgifter som är relaterade till balkens
tillämpningsområde och mål får föreskrivas.
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Även om en verksamhet inte är tillståndspliktig, får en
föreskrift om skyldighet att lämna en miljörapport meddelas.

Upplysningar och undersökningar

21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver
verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om
i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av
balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar
som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som
annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan
verksamhet.

21 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att den som har
tillstånd till täkt enligt denna balk eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av balken skall lämna uppgift till
länsstyrelsen om vem som är exploatör av täkten.

När uppgift saknas om vem som är exploatör av en täkt för
vilken tillstånd getts, skall vid tillämpningen av denna
paragraf eller föreskrifter som meddelats med stöd av
paragrafen tillståndshavaren anses som exploatör av täkten.
Lag (2005:571).

22 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön
eller den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet från
sådan verksamhet är skyldig att även i andra fall än som avses
i 14 kap. 7 § utföra sådana undersökningar av verksamheten och
dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den
som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna
ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför
olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare kan
tillsynsmyndigheten i stället föreskriva att en sådan
undersökning skall utföras av någon annan och utse någon att
göra undersökningen.

Den som är skyldig att utföra undersökningen är skyldig att
ersätta kostnaderna för en undersökning som någon annan utsetts
att göra med det belopp som tillsynsmyndigheten fastställer.

Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den
berörda fastigheten eller annan egendom till dess
undersökningen är slutförd.

Naturvårdsvakter

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får utse naturvårdsvakter för tillsynen över efterlevnaden av
föreskrifter för områden, naturföremål och djur- och växtarter
som omfattas av förordnanden enligt 7 och 8 kap., 11 kap. 14 §
eller 12 kap. 6 §.

En naturvårdsvakt får avvisa personer som uppehåller sig där de
på grund av dessa föreskrifter inte har rätt att vistas.

En naturvårdsvakt får ta i beslag jakt- och fångstredskap,
fortskaffningsmedel och andra föremål som kan antas ha
betydelse för utredning av brottet, om vakten ertappar någon på
bar gärning, som bryter mot förbud eller föreskrifter meddelade
med stöd av 7 kap. 3, 5, 11, 12, 24 eller 28 §, 8 kap. 1-3 §§,
11 kap. 14 § eller 12 kap. 6 §, om detta är straffbelagt enligt
29 kap.

24 § Om en naturvårdsvakt har tagit ett föremål i beslag, skall
vakten skyndsamt anmäla detta till polis- eller
åklagarmyndigheten. Den tjänsteman som tar emot en anmälan
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skall vidta samma åtgärder som om tjänstemannen själv hade
gjort beslaget.

Övriga bestämmelser

25 § Den som har fått dispens från en föreskrift för områden
eller naturföremål som omfattas av förordnande enligt 7 och 8
kap. eller 11 kap. 14 § är skyldig att efter begäran visa upp
beslutet för en naturvårdsvakt eller en polis vid vistelse inom
det område där dispensen gäller.

26 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall
gälla omedelbart även om det överklagas.

27 § De som har tagit befattning med ärenden enligt denna balk
eller har utfört sådana undersökningar som anges i 22 § första
stycket tredje meningen får inte obehörigen röja eller utnyttja
vad de därvid har fått veta om affärs- eller driftsförhållanden
eller förhållanden av betydelse för landets försvar.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

27 kap. Avgifter

Avgift för myndigheters verksamhet

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för
prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för
prövning och tillsyn med anledning av EG:s förordningar inom
denna balks tillämpningsområde. Kommunfullmäktige får meddela
föreskrifter om sådana avgifter när det gäller en kommunal
myndighets verksamhet.

Regeringen får föreskriva att en myndighet får bestämma att
dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken skall gälla
omedelbart även om beslutet överklagas.

Skyldighet att ersätta en myndighets kostnader

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att ersätta en myndighets
kostnader.

Bestämmelser om skyldighet att ersätta en myndighets kostnader
finns också i 10 kap. 16 §, 25 kap. 8 § och 26 kap. 22 § andra
stycket. Lag (2007:660).

3 § Alla som är skyldiga att betala avgift enligt en föreskrift
som har meddelats med stöd av 1 § första stycket eller som är
skyldiga att ersätta kostnader enligt 2 § första stycket eller
26 kap. 22 § andra stycket skall lämna de uppgifter som behövs
för att avgiftens eller ersättningens storlek skall kunna
bestämmas. Uppgifterna skall lämnas till den myndighet som
regeringen bestämmer och i den omfattning regeringen eller
efter regeringens bemyndigande, myndigheten föreskriver.

Renhållningsavgift

4 § Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift skall
betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande
av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken utförs genom deras försorg.
Avgiften skall enligt kommunens bestämmande betalas till
kommunen eller till den som utför renhållningen.
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Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall från
fartyg finns i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg.

5 § En avgift som avses i 4 § första stycket skall vara årlig
eller på annat sätt periodisk. Om avgiften avser insamling,
transport och bortskaffande vid enstaka tillfällen, får
kommunen besluta att avgiften skall betalas särskilt för varje
tillfälle i fråga.

Avgiften skall bestämmas till högst det belopp som behövs för
att täcka nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader
för renhållningen. Från dessa kostnader skall räknas av
kostnaderna för användning av anläggningar eller utrustning för
andra ändamål än renhållning. Avgiften får tas ut på ett sådant
sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad
avfallshantering främjas.

Avtalar kommunen med någon annan att utföra renhållningen, får
avtalet läggas till grund för beräkning av avgiften, om
kostnaden därigenom inte blir väsentligt högre än om kommunen
själv utför renhållningen.

6 § Avgift enligt 4 § första stycket skall betalas enligt den
taxa som kommunfullmäktige antar.

I taxan skall anges hur avgiften skall bestämmas när taxan i
övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift. De grunder som
anges i 5 § skall då beaktas.

Taxan skall innehålla bestämmelser om vem som är avgiftsskyldig
och till vem avgiften skall betalas.

Producentavgift

7 § Regeringen, de kommuner eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att producenter skall
betala avgift för insamling, transport och bortskaffande av
avfall som utförs genom kommunens försorg. Sådana föreskrifter
får meddelas om avfall för vilket producentansvar gäller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 6 §.

Avgiften får avse även kostnader för information om
hanteringen.

Avgiften skall betalas till de kommuner eller till den
myndighet som regeringen bestämmer.

Bygdeavgift och fiskeavgift

8 § Bestämmelser om bygdeavgift och fiskeavgift finns i 6 kap.
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet.

28 kap. Tillträde m.m.

Tillträde för att fullgöra en myndighets uppgifter

1 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna balk har en
myndighet och den som på myndighetens uppdrag utför ett arbete
rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra
anläggningar samt transportmedel och att där utföra
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undersökningar och andra åtgärder. Bestämmelser om rätt till
ersättning för skada och intrång finns i 31 kap. 10 §.

Tillträde för att utföra kompensationsåtgärder m.m.

2 § Om någon enligt 7 kap. 7 § fjärde stycket eller 16 kap. 9 §
är skyldig att utföra undersökningar, kompensationsåtgärder
eller andra åtgärder på annans fastighet, byggnad eller annan
anläggning, får länsstyrelsen besluta att tillträde skall
lämnas under viss tid.

Den som utför undersökningarna eller åtgärderna skall betala
ersättning för skada och intrång. Talan om ersättning skall
väckas vid miljödomstol.

Tillträde för att utreda en verksamhets verkningar

3 § Länsstyrelsen får, om det finns skäl för det, besluta att
tillträde till annans mark skall lämnas under viss tid, om
någon som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller
vidta en åtgärd vill utreda verkningarna av verksamheten eller
åtgärden genom mätningar eller annat undersökningsarbete på
fastigheten.

Den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
åtgärden skall betala ersättning för skada och intrång. Talan
om ersättning skall väckas vid miljödomstol.

Länsstyrelsen får kräva att den som skall utföra undersökningen
ställer säkerhet för framtida ersättningsanspråk innan arbetet
påbörjas. Om säkerhet ställs får länsstyrelsen förordna att
arbetena får påbörjas även om beslutet om tillträde överklagas.

Tillträde för att utföra förebyggande och avhjälpande åtgärder

4 § Om någon som bedriver eller avser att bedriva verksamhet
eller vidta en åtgärd åläggs att vidta sådana försiktighetsmått
och skyddsåtgärder på annans mark, byggnad eller annan
anläggning, som behövs för att förebygga eller minska skada av
verksamheten, får länsstyrelsen besluta att tillträde får ske
under viss tid till en fastighet eller anläggning som ägs eller
innehas av någon annan för att där utföra sådana åtgärder.

Den som vidtar försiktighetsmått eller skyddsåtgärder skall
betala ersättning för skada och intrång. Talan om ersättning
skall väckas vid miljödomstol. Om beslut om tillträde meddelas
i ett mål om tillstånd till en vattenverksamhet, skall frågan
om ersättning prövas i målet.

Tillträde för avhjälpande

5 § Länsstyrelsen får besluta om tillträde under viss tid till
en fastighet, en byggnad eller en anläggning, om någon annan än
den som äger eller innehar den är skyldig enligt 10 kap. att
där vidta en åtgärd för att avhjälpa en miljöskada.

Den som utför åtgärden skall betala ersättning för skada och
intrång om inte fastighetsägaren eller innehavaren av särskild
rätt själv har kostnadsansvar för åtgärden. Talan om ersättning
skall väckas vid miljödomstol. Lag (2007:660).

Aktsamhetskrav

6 § Åtgärder enligt 1-5 §§ skall utföras så att minsta skada
och intrång orsakas.
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Tillträde till bostäder får endast ske i den utsträckning det
behövs för att förebygga eller undanröja olägenheter för
människors hälsa.

Förbud mot att rubba utrustning

7 § Om en mätapparat eller liknande utrustning behöver sättas
ut vid undersökningar enligt 1-5 §§ får förbud vid vite
meddelas att rubba eller skada utrustningen. Detsamma gäller om
utrustning för pumpning eller liknande behöver sättas ut.

Polishjälp

8 § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för
tillträde och åtgärder enligt 1-5 §§.

Tillträde till vattenståndsmätare m.m.

9 § Den som är beroende av hur en vattenverksamhet bedrivs,
allmän åklagare och tjänsteman vid Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut har rätt att få tillträde till platser
för vattenståndsmätare, vattenmätare eller observationsrör samt
att ta del av anteckningar som verksamhetsutövaren är skyldig
att föra om vattenstånd, vattnets avrinning eller de
vattenmängder som har tillgodogjorts.

Tjänstemän hos Fiskeriverket och fisketillsynsmän som har
förordnats för detta skall ges tillfälle att utöva tillsyn över
att ett villkor till skydd för fisket fullgörs.

Särskild tvångsrätt för vattenverksamhet

10 § Den som utför eller skall utföra en vattenverksamhet kan
av miljödomstolen ges rätt att utföra anläggningar eller
åtgärder inom fastigheter som tillhör någon annan och ta i
anspråk mark eller annat utrymme för detta, när det är fråga om

1. vattenverksamhet som utförs av staten, kommuner eller
vattenförbund och som är önskvärda från hälso- eller
miljösynpunkt eller som främjar fisket,

2. vattenverksamhet för att motverka förorening genom
avloppsvatten,

3. vattenverksamhet som avser tillgodogörande av yt- eller
grundvatten,

4. vattenreglering,

5. vattenverksamhet som avser allmän farled eller allmän hamn,
eller

6. markavvattning.

Ett område som tas i anspråk enligt första stycket får lösas
in, om det skall ingå i en strömfallsfastighet.

Har rätten upphört enligt denna paragraf att med annat än
äganderätt ta annans fastighet i anspråk, skall anläggningar
som har uppförts eller placerats inom fastigheten tillfalla
fastighetsägaren utan lösen, om de inte har förts bort inom ett
år från upphörandet. Lag (2005:939).

Tillträde för att underhålla en vattenanläggning

11 § Den som är skyldig att underhålla en vattenanläggning har
rätt att nyttja annans mark eller annat utrymme för arbeten
eller åtgärder som behövs för att underhållsskyldigheten skall
kunna fullgöras.
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Den underhållsskyldige skall betala ersättning för skada och
intrång. Talan om ersättning skall väckas vid miljödomstol.
Lag (2005:939).

Rätt att använda annans vattenanläggning

12 § Om det inte medför en väsentlig olägenhet för ägaren av en
vattenanläggning, kan någon annan ges rätt att ändra
anläggningen eller att använda den för en egen vattenverksamhet
eller för att förebygga eller minska skador av en egen
vattenverksamhet. Skall anläggningen ändras, har ägaren rätt
att utföra ändringen och få ersättning för kostnaderna.

Den som ges rätt att använda en anläggning skall ge
anläggningens ägare skälig ersättning för rätten att använda
anläggningen.

Förbud mot fiske

13 § Förbud mot fiske inom ett visst område får meddelas i
samband med beslut om anordningar för att främja fisket eller
för att förebygga skador på fisket.

SJÄTTE AVDELNINGEN

PÅFÖLJDER

29 kap. Straffbestämmelser och förverkande

1 § För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två
år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne
som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan
medföra

a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur
eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse,
eller

b) någon annan betydande olägenhet i miljön,

2. förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett
sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för
människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte
har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande
olägenhet i miljön,

3. orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller,
skakning eller strålning, eller

4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt-
eller grundvattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada
människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte
har ringa betydelse eller som medför eller kan medföra någon
annan betydande olägenhet i miljön.

Är brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i
lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om
brottet är grovt skall särskilt beaktas om det har medfört
eller kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning, om
gärningen annars varit av särskilt farlig art eller innefattat
ett medvetet risktagande av allvarligt slag eller om
gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller
skicklighet, har gjort sig skyldig till en försummelse av
allvarligt slag.

Om en behörig myndighet har tillåtit förfarandet, eller om
förfarandet är allmänt vedertaget eller med hänsyn till
omständigheterna kan anses försvarligt, döms inte till ansvar
enligt denna paragraf. Lag (2006:1014).
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2 § För brott mot områdesskydd döms till böter eller fängelse i
högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i ett biotopskyddsområde bedriver en verksamhet eller vidtar
någon annan åtgärd som kan skada naturmiljön och som är
förbjuden enligt 7 kap. 11 § andra stycket,

2. i ett strandskyddsområde uppför en byggnad eller vidtar
någon annan åtgärd som är förbjuden enligt 7 kap. 16 §, eller

3. orsakar en skada eller en risk för skada på eller annan
olägenhet för de miljövärden som avses att skyddas i en
nationalpark, ett naturreservat, ett kulturreservat, ett djur-
och växtskyddsområde, ett vattenskyddsområde eller ett område
som omfattas av ett interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 §
genom att olovligen uppehålla sig i området eller där olovligen
uppföra bebyggelse, stängsel eller upplag, utföra schaktning,
muddring, uppodling, markavvattning, täkt, plantering eller
avverkning, utöva jakt eller fiske, eller använda
bekämpningsmedel.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 1 § eller 2 b §. Lag (2006:1014).

2 a § För förseelse mot områdesskydd döms till böter den som
med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller
bestämmelse som med stöd av 7 kap. har meddelats eller i det
enskilda fallet beslutats för skyddet av en nationalpark, ett
naturreservat, ett kulturreservat, ett biotopskyddsområde, ett
djur- och växtskyddsområde, ett strandskyddsområde eller ett
vattenskyddsområde. Detsamma skall gälla den som med uppsåt
eller av oaktsamhet bryter mot ett interimistiskt förbud enligt
7 kap. 24 §.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 1, 2 eller 2 b §. Lag (2006:1014).

2 b § För artskyddsbrott döms till böter eller fängelse i högst
två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. dödar, skadar, fångar eller stör djur, tar bort eller skadar
ägg, rom eller bo, skadar eller förstör djurs
fortplantningsområde eller viloplats i strid med en föreskrift
om förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 1 §,

2. tar bort, skadar eller tar frö eller annan del av en växt i
strid med en föreskrift om förb1ud som regeringen har meddelat
med stöd av 8 kap. 2 §,

3. sätter ut ett djur eller en växt i naturmiljön i strid med
en föreskrift om förbud som regeringen har meddelat med stöd av
8 kap. 3 §,

4. transporterar eller på annat sätt förflyttar, importerar,
exporterar, förvarar, förevisar, preparerar, använder i
vinstsyfte, förvärvar, säljer, hyr ut, byter eller byter ut,
erbjuder sig att köpa, saluför eller innehar för försäljning
djur, växt, ägg, rom, frö eller bo, eller del eller produkt
därav, eller annan vara,

a) i strid med artikel 8.1, 8.5 eller 9.1 rådets förordning
(EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av
vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, eller

b) i strid med en föreskrift om förbud eller tillstånd som
regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 4 §, eller

5. bryter mot ett villkor eller en bestämmelse som i det
enskilda fallet har beslutats med stöd av

a) artikel 8.3 eller 9.2 jämförd med artikel 11.3 rådets
förordning (EG) nr 338/97, eller

b) en föreskrift som avses i 4 b.
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Är brottet grovt, döms för grovt artskyddsbrott till fängelse i
lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om
brottet är grovt skall särskilt beaktas om det har avsett en
särskilt hotad, sällsynt eller annars skyddsvärd art eller om
det har utgjort led i en brottslighet som utförts systematiskt
och under lång tid, i stor omfattning eller i vinstsyfte.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 1 §. Lag (2006:1014).

3 § För miljöfarlig kemikaliehantering döms till böter eller
fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av grov
oaktsamhet tar befattning med en kemisk produkt, bioteknisk
organism eller vara som innehåller eller har behandlats med en
kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, produktval
eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av
produktens, organismens eller varans inneboende egenskaper och
genom denna underlåtenhet orsakar eller riskerar att orsaka
skada på människor eller i miljön.

Detsamma gäller den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot ett förbud att sprida bekämpningsmedel enligt 14
kap. 18 § andra stycket eller 14 kap. 19 § första stycket,

2. bryter mot ett förbud eller en föreskrift om en
skyddsåtgärd, ett produktval eller ett annat försiktighetsmått
som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.,

3. bryter mot ett förbud eller en begränsning för att
producera, använda eller på marknaden släppa ut ett ämne, en
produkt eller en utrustning enligt artikel 3, 4, 5 eller 22
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av
den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, eller

4. genom att på marknaden släppa ut ett tvätt- eller
rengöringsmedel eller en tensid för ett sådant medel utan att
iaktta en skyldighet enligt artikel 3 eller 4
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av
den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om

1. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §,

2. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 6 § eller om ansvar
enligt 6 § inte skall dömas ut till följd av 6 § andra stycket,
eller

3. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket
9. Lag (2006:1014).

3 a § För olovlig kemikaliehantering döms till böter den som
med uppsåt eller av oaktsamhet tar befattning med en kemisk
produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller
har behandlats med en kemisk produkt i strid med ett förbud
enligt en föreskrift som en myndighet har meddelat med stöd av
regeringens bemyndigande enligt 14 kap.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 1 eller 3 §. Lag (2006:1014).

4 § För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller
fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
utan tillstånd eller godkännande eller utan att ha gjort en
anmälan, eller efter att ha gjort en anmälan påbörjar en
verksamhet eller åtgärd utan att iaktta en föreskriven
tidsfrist, allt enligt vad som krävs i

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda
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naturområden, om verksamheten eller åtgärden inte omfattas av
ett tillstånd eller en dispens enligt bestämmelserna i 9 eller
11-15 kap.,

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap.
6 § om miljöfarliga verksamheter,

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 § fjärde stycket om
anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter,

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen
har meddelat med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om
anmälningspliktiga vattenverksamheter,

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för
bortledande av grundvatten ur bruk,

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen
har meddelat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller
åtgärd skall anmälas för samråd,

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av
genetiskt modifierade organismer och om att släppa ut produkter
som innehåller eller består av sådana organismer på marknaden,

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap.
16 § om innesluten användning av genetiskt modifierade
organismer,

j) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.
11 § om att förhandsanmäla tillverkning eller införsel av en
kemisk produkt eller bioteknisk organism,

k) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.
12 § om import, yrkesmässig överlåtelse och annan hantering av
särskilt farliga kemiska produkter och biotekniska organismer,

l) bestämmelsen i 14 kap. 13 § om import, utsläppande på
marknaden och användning av kemiska och biologiska
bekämpningsmedel,

m) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.
24 § om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
och biotekniska organismer,

n) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap.
25 § om tillstånd för yrkesmässig transport av avfall, eller

o) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens
tillåtlighetsprövning, eller

2. bryter mot ett villkor eller en bestämmelse i det tillstånd
eller i det beslut om tillåtlighet, godkännande eller dispens
som gäller för verksamheten eller åtgärden och som har
meddelats med stöd av balken.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas
av en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 30
kap. 1 § om skyldighet att betala miljösanktionsavgift.
Lag (2006:1014).

5 § För försvårande av miljökontroll döms till böter eller
fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. lämnar en oriktig uppgift i en ansökan, anmälan eller annan
handling som skall ges in till en myndighet enligt en
bestämmelse i denna balk, enligt en föreskrift som regeringen
har meddelat med stöd av balken eller enligt en bestämmelse som
i det enskilda fallet har beslutats med stöd av balken eller
regeringens föreskrifter, om uppgiften från miljö- eller
hälsoskyddssynpunkt har betydelse för en myndighets prövning
eller tillsyn,

2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt bestämmelserna i 9, 11, 13 eller
14 kap. eller enligt föreskrifter som regeringen har meddelat
med stöd av de bestämmelserna bryter mot en föreskrift som
regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta
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tillsynsmyndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller
liknande händelse som kan skada människors hälsa eller miljön,

3. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första
stycket eller 13 § om skyldighet att underrätta
tillsynsmyndigheten om en förorening, överhängande fara för en
allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada,

4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller
utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer
bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd
av 13 kap. om skyldighet att anmäla kännedom om nya uppgifter
eller ändrade förhållanden,

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av
kemiska produkter bryter mot en föreskrift som regeringen har
meddelat enligt 14 kap. 10 § om skyldighet att anmäla
produkterna för registrering i ett produktregister, eller

6. i fråga om tillverkning eller utsläppande på marknaden av
kemiska produkter eller biotekniska organismer bryter mot
bestämmelserna i 14 kap. 23 § om skyldighet att underrätta om
skadliga verkningar. Lag (2007:660).

6 § För bristfällig miljöinformation döms till böter eller
fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i fråga om kemiska produkter eller biotekniska organismer
bryter mot bestämmelserna om produktinformation i 14 kap. genom
att

a) felaktigt klassificera eller låta bli att klassificera en
produkt med avseende på hälso- och miljöfarlighet när det
gäller farliga ämnen eller beredningar enligt vad som krävs i
föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
bestämmelserna i 14 kap.,

b) låta bli att märka en produkt eller att lämna annan
produktinformation enligt vad som krävs i föreskrifter som
regeringen har meddelat med stöd av bestämmelserna i 14 kap.,

c) låta bli att med en lämplig symbol eller beteckning för fara
eller risk eller med annan tydlig varningstext märka en produkt
eller på annat sätt lämna produktinformation, om märkningen
eller informationen behövs till skydd för människors hälsa
eller miljön, eller

d) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation,

2. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av
den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier
genom att

a) låta bli att märka en produkt med en farosymbol, en
farobeteckning, en riskfras eller ett varningsmärke enligt vad
som krävs i förordningens artikel 16.1,

b) låta bli att lämna säkerhetsdatablad enligt vad som krävs i
förordningens artikel 16.3, eller

c) lämna oriktig uppgift i märkningen eller
säkerhetsdatabladet,

3. i fråga om tvätt- eller rengöringsmedel bryter mot
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av
den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel genom att låta
bli att märka förpackningar enligt vad som krävs i
förordningens artikel 11, eller

4. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG
och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG genom att

a) låta bli att lämna säkerhetsdatablad enligt vad som krävs i
förordningens artikel 31, eller
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b) lämna oriktig eller bristfällig uppgift i
säkerhetsdatabladet.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om
underlåtenheten eller den oriktiga eller bristfälliga
informationen varit sådan att den inte kunnat försvåra
bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i
miljön. Ansvar skall inte heller dömas ut enligt denna
paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 §
första stycket 9. Lag (2007:660).

7 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus
på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms
för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.

8 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med
uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift för totalförsvaret som har
meddelats med stöd av 1 kap. 5 §, om en överträdelse av den
lagbestämmelse från vilken avvikelsen har föreskrivits är
straffbelagd,

2. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått inom ett
miljöskyddsområde, som regeringen har meddelat med stöd av 7
kap. 20 §,

3. bryter mot en föreskrift eller ett beslut om förbud mot
utsläpp av avloppsvatten m.m. som regeringen har meddelat med
stöd av 9 kap. 4 §,

4. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid
miljöfarlig verksamhet som regeringen har meddelat med stöd av
9 kap. 5 §,

5. i ett miljöriskområde som avses i 10 kap. 17 § vidtar en
åtgärd som ökar belastningen av föroreningar i eller omkring
området, annars försämrar den miljömässiga situationen eller
försvårar avhjälpandeåtgärder,

6. bryter mot den skyldighet att underhålla en vattenanläggning
som följer av 11 kap. 17 § första stycket, 20 § första stycket
eller 21 § första stycket,

7. bryter mot ett förbud till skydd för naturmiljön enligt 12
kap. 6 § fjärde stycket,

8. bryter mot bestämmelsen i 13 kap. 8 § om utredning innan en
genteknisk verksamhet påbörjas eller mot en föreskrift om
utredningen som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap.
9 §,

9. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid genteknisk
verksamhet som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap.
11 §,

10. bryter mot förbudet mot dumpning eller förbränning av
avfall enligt 15 kap. 31 §,

11. bryter mot en bestämmelse om transport och därigenom
transporterar avfall i strid med artikel 3, 5, 6, 8-10, 14-17
eller 19-24 rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari
1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom,
till och från Europeiska gemenskapen, eller

12. bryter mot ett förbud mot fiske som i det enskilda fallet
har beslutats med stöd av 28 kap. 13 §.

För försök till brott mot första stycket 10 döms till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 1 § eller 9 § första stycket 5.
Lag (2007:660).
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9 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 rådets förordning (EG)
nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda
djur och växter genom kontroll av handeln med dem om skyldighet
att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall
om tomgångskörning eller gatumusik som regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
9 kap. 12 §,

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 12 kap. 8 §,

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 12 kap. 10 §,

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som
omfattas av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en
föreskrift om försiktighetsmått som regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
13 kap. 11 §,

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt
modifierade organismer som regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap.
18 §,

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning
enligt artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av
den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt
modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och
foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade
organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG,

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering,
dokumentation eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av
den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av
genetiskt modifierade organismer,

9. bryter mot en föreskrift om innehållsförteckning eller
märkning av kosmetiska och hygieniska produkter som regeringen
har meddelat med stöd av 14 kap. 24 §,

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt
artikel 9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

11. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 21 § första stycket eller
en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap.
21 § andra stycket om förbud att ta befattning med en
avfallstransport, genom att yrkesmässigt eller annars i större
omfattning samla in och forsla bort avfall,

12. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med
stöd av 15 kap. 25 § första stycket 2 genom att för
borttransport lämna annat avfall än hushållsavfall till den som
inte har det tillstånd som krävs för en sådan transport, eller

13. bryter mot en bestämmelse om information eller
dokumentation enligt artikel 32, 34 eller 36 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG
och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 1 §. Lag (2007:660).

10 § Har upphävts genom lag (2006:1014).
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11 § Om en gärning som avses i 2, 2 a, 2 b, 3 eller 3 a §, 4 §
första stycket 2, 5 § 1 eller 7, 8 eller 9 § är att anse som
ringa, döms inte till ansvar. En gärning är att anse som ringa
om den framstår som obetydlig med hänsyn till det intresse som
är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen.

Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är
belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller om
ansvar för gärningen kan dömas ut enligt lagen (2000:1225) om
straff för smuggling.

Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar
enligt detta kapitel för en gärning som omfattas av
föreläggandet.

Om en gärning som avses i 1-9 §§ kan föranleda
miljösanktionsavgift och inte kan antas föranleda annan påföljd
än böter, får åtal väckas av åklagare endast om åtal är
påkallat från allmän synpunkt. Lag (2006:1014).

12 § Djur, växter, produkter som utvunnits av djur eller
växter, utbrutet material vid täktverksamhet, kemiska
produkter, biotekniska organismer eller varor innehållande
kemiska produkter eller genetiskt modifierade organismer eller
produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade
organismer, vilka har varit föremål för brott enligt 1, 2, 2 b,
3, 4, 5, 6 eller 8 § får förklaras förverkade, om det inte är
uppenbart oskäligt. Detsamma gäller värdet av egendomen eller
utbytet av ett sådant brott.

Fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som
hjälpmedel vid brott enligt 1, 2, 2 b, 3, 4, 5, 6 eller 8 § får
förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott
eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana
brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har
utgjort ett straffbart försök. I stället för egendomen kan dess
värde helt eller delvis förklaras förverkat. Lag (2006:1014).

13 § Den som begått brott enligt 8 § första stycket 10 döms vid
svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är
tillämplig. Har brottet förövats i Sveriges ekonomiska zon, får
åtal väckas vid den tingsrätt vars domkrets är närmast den
plats där brottet förövades. Lag (2006:1014).

14 § Om någon som ådragit sig ansvar enligt 1 §, frivilligt har
avvärjt en sådan fara eller verkan som anges där innan en
avsevärd olägenhet har uppkommit, får dömas till lindrigare
straff än vad som är föreskrivet för gärningen.
Lag (2006:1014).

30 kap. Miljösanktionsavgifter

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en särskild
avgift (miljösanktionsavgift) skall betalas av den som

1. påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller
anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av balken, utan att tillstånd har
getts eller anmälan har gjorts,

2. åsidosätter villkor eller andra bestämmelser i ett tillstånd
som har beslutats med stöd av denna balk eller med stöd av
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller

3. åsidosätter andra bestämmelser i denna balk, föreskrifter
som har meddelats med stöd av balken eller bestämmelser i EG:s
förordningar inom balkens tillämpningsområde.
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Avgiftens storlek skall framgå av föreskrifterna. Avgiften
skall uppgå till minst 1 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.
När avgiftens storlek bestäms, skall hänsyn tas till
överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som
överträdelsen avser. Lag (2006:1014).

2 § En miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med
hänsyn till

1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att
på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som
ålegat den avgiftsskyldige,

2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat
eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte
kunnat påverka,

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en
överträdelse skulle inträffa, eller

4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna
i 29 kap.

Miljösanktionsavgiften skall tillfalla staten. Lag (2006:1014).

3 § Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift.

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

4 § Ett beslut om att ta ut en miljösanktionsavgift skall
delges den avgiftsskyldige. Lag (2006:1014).

5 § En miljösanktionsavgift skall betalas inom trettio dagar
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts
enligt 4 §, om tillsynsmyndigheten i beslutet inte har bestämt
en senare tidpunkt.

Beslutet om miljösanktionsavgift får efter sista
betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit laga
kraft. Lag (2006:1014).

6 § Miljösanktionsavgift får inte beslutas, om den som
anspråket riktas mot inte inom fem år från det att
förutsättningarna enligt 1 § att besluta om avgift har
inträffat har getts tillfälle att yttra sig.

7 § Den som enligt ett beslut av en tillsynsmyndighet skall
betala en miljösanktionsavgift får överklaga beslutet till
miljödomstol.

8 § En beslutad miljösanktionsavgift faller bort, om beslutet
om avgiften inte har verkställts inom tio år från det att
beslutet har vunnit laga kraft.

9 § Miljösanktionsavgift skall återbetalas, om
betalningsansvaret har upphävts genom beslut som har vunnit
laga kraft.
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Ränta på miljösanktionsavgift som återbetalas enligt första
stycket lämnas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden från
den dag avgiften betalades till och med den dag avgiften
återbetalas.

10 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om den ordning i vilken
miljösanktionsavgifter skall betalas.

SJUNDE AVDELNINGEN

ERSÄTTNING OCH SKADESTÅND M.M.

31 kap. Ersättning vid ingripanden av det allmänna och vid
tillståndsprövning av vattenverksamhet m.m.

Kapitlets innehåll m.m.

1 § Detta kapitel är tillämpligt i frågor om ersättning vid
vissa ingripanden av det allmänna samt vid tillståndsprövning
av vattenverksamhet. Kapitlet innehåller dessutom bestämmelser
om ersättning när skada uppkommit till följd av förbud mot
fiske.

2 § Bestämmelserna i expropriationslagen (1972:719) skall gälla
vid ersättning och inlösen enligt detta kapitel, om inte balken
innehåller avvikande bestämmelser.

3 § Vad som i detta kapitel sägs om fastighet skall även gälla
särskild rätt till fastighet.

Ersättning och inlösen på grund av vissa föreskrifter,
förelägganden och förbud

4 § Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av
beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt
försvåras, om beslutet gäller

1. föreskrifter enligt 7 kap. 3 § om åtgärder och
inskränkningar som rör nationalparker,

2. föreskrifter enligt 7 kap. 5, 6 eller 9 § om åtgärder och
inskränkningar som rör naturreservat och kulturreservat,

3. förbud eller beslut att inte medge dispens enligt 7 kap.
11 § andra stycket inom biotopskyddsområde,

4. föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder och
inskränkningar som rör vattenskyddsområden,

5. skydd för särskilda områden enligt 7 kap. 28 a-29 b §§,

6. förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket
som rör viss verksamhet.

En föreskrift enligt 7 kap. 3 § om begränsning av rätten till
jakt efter björn, lo, varg, järv, älg eller örn medför inte
rätt till ersättning. Lag (2001:437).

5 § Innebär ett beslut som avses i 4 § första stycket 1-5 att
det krävs tillstånd för en viss verksamhet eller åtgärd betalas
ersättning endast om tillstånd vägrats eller förenats med
särskilda villkor.

Om regeringen förklarar att samtliga områden av ett visst slag
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skall vara biotopskyddsområden och regeringen i samband med
beslutet meddelar föreskrifter om att dispens kan medges för
verksamheter eller åtgärder som kan skada naturmiljön, betalas
ersättning endast om dispens vägrats eller förenats med
särskilda villkor.

Har förbud att vidta en åtgärd utan tillstånd meddelats enligt
7 kap. 24 § och vägras tillstånd, gäller 4 § första stycket.
Lag (2002:175).

6 § Ersättning som avses i 4 § skall minskas med ett belopp som
motsvarar vad fastighetsägaren är skyldig att tåla utan
ersättning.

7 § Ersättning enligt 4 § betalas av staten. Har föreskrifter,
förelägganden eller förbud som avses i 4 § beslutats av en
kommun, skall ersättningen i stället betalas av kommunen.

Har föreskrifter som avses i 4 § första stycket 4 beslutats av
länsstyrelsen efter ansökan av en kommun eller den i vars
intresse vattenskyddsområdet fastställts, skall ersättningen
betalas av den sökande. Detsamma gäller om sådana föreskrifter
har beslutats av en kommun efter ansökan av den i vars intresse
föreskrifterna meddelats. Lag (2002:175).

8 § Om det i ett fall som avses i 4 § första stycket uppstår
synnerliga olägenheter vid pågående användning av fastigheten,
har fastighetsägaren rätt att få fastigheten inlöst i stället
för att få ersättning enligt 4 §. Beror olägenheten på ett
förbud att vidta viss åtgärd utan tillstånd skall 5 § första
stycket tillämpas.

9 § Vid tillämpningen av 4 och 8 §§ skall beaktas även andra
beslut enligt 7 kap. 3, 5, 6, 9 eller 22 §, förbud enligt 7
kap. 11 § andra stycket, förelägganden och förbud enligt 12
kap. 6 § fjärde stycket, beslut enligt 18 § skogsvårdslagen
(1979:429) samt beslut som avses i 14 kap. 8 § första stycket
plan- och bygglagen (1987:10). Detta gäller under förutsättning
att besluten har meddelats inom tio år före det senaste
beslutet. Dessutom skall beaktas sådan inverkan av
hänsynstaganden enligt 30 § skogsvårdslagen som i särskilda
fall har inträtt inom samma tid.

Har rätt till talan, ersättning eller inlösen med anledning av
ett sådant beslut förlorats på grund av bestämmelserna i 12
eller 13 § eller motsvarande bestämmelser i plan- och
bygglagen, utgör detta förhållande inte något hinder mot att
beslutet beaktas enligt första stycket.

Ersättning vid vissa undersökningar

10 § För skada och intrång som tillfogas fastighetsägaren genom
åtgärder enligt 28 kap. 1 § betalas ersättning av staten. Om
åtgärderna har vidtagits av en kommun eller av någon annan på
uppdrag av en kommun, skall ersättning i stället betalas av
kommunen.

Ersättning enligt första stycket skall inte betalas, om
åtgärderna vidtas med anledning av tillsyn över en verksamhet
som utövas på fastigheten.

Talan om ersättning väcks vid den miljödomstol inom vars område
marken eller större delen av den finns.

Ersättning vid förelägganden om stängselgenombrott
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11 § Den som har stängsel och har anordnat en grind eller någon
annan genomgång på grund av ett föreläggande enligt 26 kap. 11
§ är berättigad till ersättning av staten för detta och för
underhåll av genomgången. Ersättning skall dock inte betalas,
om det är uppenbart att stängslet endast avser att stänga ute
allmänheten från ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt.

Första stycket gäller också, när en övergång har gjorts över
ett dike på grund av ett föreläggande enligt 26 kap. 11 §.

Anmälan om ersättningsanspråk

12 § Innan en myndighet fattar ett beslut som kan leda till
ersättning enligt 4, 5, 10 eller 11 §, får myndigheten
förelägga den som vill göra anspråk på betalning eller inlösen
att inom viss tid, minst två månader, anmäla sitt anspråk och
ange sina yrkanden vid påföljd att rätten till talan annars
förloras.

Vad som i fråga om ersättning eller inlösen har avtalats eller
uppenbarligen förutsatts gälla mellan den ersättningsskyldige
och en sakägare gäller även mot den som efter det att rätten
till betalning uppkom har förvärvat sakägarens rätt till
fastigheten.

Ersättningstalan

13 § Har inte överenskommelse träffats om ersättning enligt 4
eller 11 § eller om inlösen enligt 8 § och har inte rätten till
talan gått förlorad enligt 12 §, skall den som vill göra
anspråk på ersättning eller kräva inlösen väcka talan hos
miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning
eller att lösa in fastigheten. Sådan talan skall väckas inom
ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har
vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning eller
inlösen annars går förlorad.

14 § När föreskrifter skall meddelas enligt 7 kap. 5, 6, 9
eller 22 §, får den ersättningsskyldige vid miljödomstolen
väcka talan mot en sakägare för att fastställa de villkor som
skall gälla för ersättning eller inlösen, om föreskrifterna
meddelas. Meddelas inte föreskrifter med det innehåll som
förutsatts vid miljödomstolen inom ett år från det att målet
har avgjorts genom en dom som har vunnit laga kraft, skall
domen inte längre vara bindande för parterna.

Återbetalning av ersättning

15 § Har ersättning enligt 4 § betalats med anledning av
föreskrifter eller tillståndsvägran och upphävs föreskrifterna
helt eller delvis eller ges tillstånd eller dispens, får
fastighetsägaren förpliktas att betala tillbaka ersättningen
eller en del av den, om det är skäligt med hänsyn till
fastighetsägarens nytta av beslutet och omständigheterna i
övrigt. Detta gäller också, om en åtgärd har vidtagits i strid
mot sådana föreskrifter eller mot ett sådant beslut om
tillståndsvägran och tillsynsmyndigheten har beslutat att inte
kräva rättelse.

Talan om återbetalning skall väckas vid miljödomstolen inom ett
år från det att beslutet som anspråket grundas på har vunnit
laga kraft och senast tio år efter det att ersättningen
betalades ut vid påföljd att rätten att föra talan annars går
förlorad.

Ersättning och inlösen vid tillstånd till vattenverksamhet

16 § Den som med stöd av tillstånd enligt 11 kap. genom inlösen
eller på annat sätt tar i anspråk annans egendom eller vidtar
en åtgärd som skadar annans egendom skall betala ersättning för
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vad som avstås eller skadas, om annat inte är särskilt
föreskrivet. Ersättning skall betalas även för skada till följd
av förbud mot fiske enligt 28 kap. 13 §.

Ersättning skall betalas endast för skador som kvarstår, sedan
förebyggande eller avhjälpande åtgärder har utförts av
tillståndshavaren.

17 § Fastigheter eller fastighetsdelar som drabbas av
synnerliga olägenheter av en verksamhet för vilken tillstånd
har meddelats enligt 11 kap., skall lösas in, om ägaren begär
det.

Den ersättningsskyldige har rätt till inlösen, om detta skulle
medföra endast en ringa höjning av fastighetsägarens ersättning
och fastighetsägaren inte har något beaktansvärt intresse av
att behålla fastigheten eller fastighetsdelen. Kostnaderna för
åtgärder som avses i 16 § andra stycket skall då räknas in i
ersättningen.

Skada på egen fastighet vid tillstånd till vattenverksamhet

18 § Om en verksamhet för vilken tillstånd har lämnats enligt
11 kap. medför skada på en fastighet som tillhör den som har
fått tillståndet, skall ersättning för skadan bestämmas. Detta
gäller dock inte, om medgivanden har lämnats av samtliga
borgenärer som har panträtt i fastigheten. Om fastigheten är
intecknad gemensamt med annan fastighet, krävs det dessutom att
fastighetsägare och fordringshavare lämnar de medgivanden som
föreskrivs för relaxation i 22 kap. 11 § jordabalken.
Medgivande fordras dock inte av den för vars rätt domstolens
avgörande är väsentligen utan betydelse.

Ersättning vid utrivning av en vattenanläggning

19 § Den som har fått tillstånd till utrivning av en
vattenanläggning eller har ålagts eller medgetts enligt 24 kap.
4 § att riva ut en vattenanläggning skall betala skälig
ersättning för skador på annans egendom som orsakas av
bestående ändring i vattenförhållandena. Skyldighet att betala
ersättning för en sådan förlust av förmån som orsakas av
utrivningen finns endast om förmånen har tillförsäkrats i
tillståndsdomen eller i avtal som träffats i samband med
vattenanläggningens tillkomst. Ersättning lämnas i sådant fall
endast för kostnader orsakade av förlusten av förmånen.

Om medgivande att riva ut en vattenanläggning har lämnats till
någon annan än den som är skyldig att underhålla anläggningen
och skyldighet att betala ersättning har ålagts i samband med
detta, får ersättningen sökas åter av den underhållsskyldige.

Ersättning vid omprövning av vattenverksamhet

20 § Ersättning för en förlust eller en inskränkning lämnas, om
omprövning enligt 24 kap. 5 § eller enligt 7 kap. 13 eller 14 §
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
medför förlust av vatten eller fallhöjd eller inskränkning i
rätten att reglera vattnets avrinning för den som har tillstånd
till den vattenverksamhet som avses med omprövningen och om
annat inte följer av 22 §. Ersättning lämnas inte till den del
förlusten eller inskränkningen är att räkna som förbättring av
en vattenanläggnings säkerhet.

Ersättning lämnas om omprövning av vattenverksamhet enligt
denna balk eller enligt lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet medför skada för någon annan
än tillståndshavaren som omfattas av omprövningen. För
mottagare av andelskraft gäller dock viss begränsning enligt 8
kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet.
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På ersättning enligt första eller andra stycket skall 16-18 §§
tillämpas.

21 § Ersättning enligt 20 § första stycket betalas av den som
har begärt omprövningen eller, om omprövning enligt 7 kap. 14 §
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
omfattar tillstånden till konkurrerande vattentäkter, av
vardera tillståndshavaren.

Ersättning enligt 20 § andra stycket betalas,

1. om omprövningen sker enligt 24 kap. 5 eller 8 §, av
tillståndshavaren,

2. om omprövning enligt 7 kap. 14 § lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet omfattar tillstånden
till konkurrerande vattentäkter, av vardera tillståndshavaren,

3. vid annan omprövning, av den som har begärt omprövningen.

Ersättning för minskning av andelskraft från vattenkraftverk
som omfattas av omprövningen betalas av den som har tillstånd
till kraftverket.

Begränsning i ersättningsrätten vid omprövning av viss
vattenverksamhet

22 § En tillståndshavare är skyldig att utan ersättning tåla
viss del av en förlust eller inskränkning om det är en förlust
eller inskränkning som avses i 20 § första stycket och den
föranleds av omprövning till förmån för det allmänna
fiskeintresset, allmän farled, allmän hamn eller hälsovården
eller, vid omprövning enligt 24 kap. 5 § eller enligt 7 kap. 13
§ första meningen lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet, till förmån för den allmänna miljövården.

Den del som inte ersätts avser den sammanlagda förlusten eller
inskränkningen till följd av de skilda omprövningarna och av
vattenverksamhet som avses i 23 § och motsvarar i fråga om

1. vattenkraftverk: högst en femtedel och lägst en tjugondel av
produktionsvärdet av den vattenkraft som enligt meddelat
tillstånd kan tas ut vid kraftverket efter avdrag för den del
av produktionsvärdet som är en följd av vattenregleringar,

2. vattenreglering för kraftändamål: högst en femtedel och
lägst en tjugondel av det produktionsvärde av den vattenkraft
som enligt meddelade tillstånd kan tas ut vid varje kraftverk
och som är en följd av regleringen,

3. andra vattenverksamheter: högst en femtedel och lägst en
tjugondel av värdet av den vattenmängd, fallhöjd eller
magasinsvolym som omfattas av tillståndet till verksamheten.

När miljödomstolen lämnar tillstånd till en vattenverksamhet
för vilken denna begränsning i ersättningsrätten skall gälla,
skall domstolen inom de gränser som anges i andra stycket 1-3
fastställa den del som inte ersätts. Hänsyn skall då tas främst
till verksamhetens inverkan på vattenstånds- och
avrinningsförhållandena, den fördel eller olägenhet som
verksamheten väntas medföra från allmän synpunkt samt graden av
nytta för tillståndshavaren och mottagare av andelskraft.

Vid omprövning före den enligt 24 kap. 5 § första stycket 1
fastställda tidpunkten skall den del som inte ersätts minskas i
förhållande till den tid som återstår till denna tidpunkt.

23 § Rätten till ersättning är begränsad på samma sätt som
gäller enligt 22 § om den som har tillstånd enligt denna balk
till en vattenverksamhet orsakas förlust av vatten eller
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fallhöjd eller inskränkning i rätten att reglera vattnets
avrinning till följd av att tillstånd lämnas till en
vattenverksamhet som skall tillgodose det allmänna
fiskeintresset, allmän farled eller allmän hamn, hälsovården
eller den allmänna miljövården.

Vad som sagts nu gäller även förlust av fallhöjd som inte är
utbyggd. Därvid skall den del som inte ersätts motsvara en
tjugondel av värdet av vattenkraften i det berörda strömfallet
efter avdrag för vad som av detta värde är en följd av
vattenregleringar.

Betalningsanmälan som rör ersättning vid tillstånd till
vattenverksamhet

24 § Anmälan till länsstyrelsen enligt 6 kap. 4 §
expropriationslagen (1972:719) behöver vid tillämpningen av
detta kapitel endast göras för ersättning som avser mark som
skall lösas in.

Betalningsfrist som rör ersättning vid tillstånd till
vattenverksamhet

25 § När tillstånd har lämnats enligt 11 kap. skall ersättning
för inlöst mark betalas och anmälan enligt 6 kap. 4 §
expropriationslagen (1972:719) göras inom sex månader från det
att såväl tillståndsfrågan som ersättningsfrågan har avgjorts
slutligt. Ersättning som inte avser inlöst mark och som skall
tas ut på en gång skall betalas inom två år från samma tid. Om
den ersättningsskyldige inte iakttar vad som har sagts nu, är
den rätt som förvärvats gentemot den ersättningsberättigade
förlorad.

Tidsfristerna får förkortas eller förlängas när parterna är
ense om det eller om det finns särskilda skäl för det.

Ersättning bestämd efter det att tillstånd till
vattenverksamhet har tagits i anspråk

26 § Om ersättningen till följd av en vattenverksamhet eller
annan åtgärd har bestämts slutligt först efter det att
tillståndet har tagits i anspråk, skall den del av ersättningen
som överstiger vad som fastställts tidigare betalas och anmälan
enligt 6 kap. 4 § expropriationslagen (1972:719) göras inom en
månad från det ersättningen bestämdes slutligt. Detsamma gäller
ersättning som har bestämts i samband med godkännandet av en
vattenverksamhet som redan har utförts.

Om den slutligt fastställda ersättningen inte överstiger den
ersättning som tidigare har fastställts och det annars skulle
ha funnits depositions- eller anmälningsskyldighet, skall den
ersättningsskyldige anmäla ersättningsbeslutet hos
länsstyrelsen sedan detta har vunnit laga kraft.

27 § På ersättning som avses i 26 § första stycket beräknas
ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag marken
tillträddes, vattenverksamheten påbörjades eller åtgärden
utfördes, om inte något annat följer av andra stycket. Om
betalningen inte görs i rätt tid, tas det ut ränta enligt 6 §
räntelagen för tiden efter det dröjsmålet inträdde.

På ersättning som avser oförutsedd skada tas det ut ränta
enligt 6 § räntelagen från den dag ersättningsanspråket
framställdes vid miljödomstolen.

Om den ersättningsskyldige försummar att betala sådan
ersättning enligt 26 § första stycket som skall betalas genom
deposition skall länsstyrelsen på begäran av den som är
berättigad till ersättningen eller en del av denna söka
verkställighet av den dom eller det beslut varigenom
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ersättningen har bestämts.

Fullbordande av inlösen som rör tillstånd till vattenverksamhet

28 § Inlösen av mark är fullbordad när den ersättningsskyldige
har fullgjort sina skyldigheter enligt 6 kap. 1 § första
stycket och 4 § expropriationslagen (1972:719). Inlösen
fullbordas även om ränta enligt 27 § första stycket inte
betalas.

Rätt att utnyttja tillståndet till vattenverksamhet

29 § Den ersättningsskyldige får utnyttja tillståndet genom att
ta i anspråk egendomen eller vidta åtgärder som medför skada
för någon annan när de skyldigheter som gäller enligt 6 kap. 1
§ första stycket och 4 § expropriationslagen (1972:719) har
fullgjorts. För detta fall skall den begränsning av
anmälningsskyldigheten som framgår av 24 § gälla.

Om det behövs med hänsyn till den ersättningsberättigades
förhållanden, får miljödomstolen bestämma skäligt uppskov med
tillträdet eller med utförandet av åtgärden.

Återbetalning av ersättning som rör tillstånd till
vattenverksamhet

30 § Ersättningsbelopp som har betalats med anledning av
tillstånd enligt 11 kap. får inte till någon del återkrävas.
Beloppet får dock återkrävas om det tillstånd som har föranlett
beslutet om ersättning upphävs på talan av den
ersättningsberättigade.

Övriga bestämmelser

31 § Ersättning enligt detta kapitel skall bestämmas i pengar
som skall betalas vid ett tillfälle.

Ersättning i fall som avses i 5 § tredje stycket skall dock
betalas med ett visst årligt belopp. Om det finns särskilda
skäl får ersättningen räknas av mot ersättning som kan komma
att lämnas enligt 4 § första stycket eller 8 §.

Om det finns särskilda skäl, kan det på begäran av den
ersättningsskyldige eller den ersättningsberättigade
fastställas att också ersättning enligt 4 § första stycket
eller 11 § skall betalas med ett visst årligt belopp med rätt
att få omprövning vid ändrade förhållanden.

I fråga om ersättning enligt 4 § till följd av skada eller
olägenhet för renskötseln gäller 28 § andra stycket
rennäringslagen (1971:437). Lag (2002:175).

32 § Bestämmelserna i 4 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719)
gäller vid tillämpningen av detta kapitel i fråga om
värdeökning under tiden från dagen tio år före det talan
väcktes vid domstol.

33 § Om en borgenär som hade panträtt i fastigheten när rätten
till ersättning uppkom gör en förlust därför att ersättningen
inte har deponerats hos länsstyrelsen, har borgenären rätt till
ersättning av den ersättningsskyldige för förlusten mot
avskrivning på fordringshandlingen. Detsamma gäller, om en
borgenär gör en förlust därför att ersättning inte har bestämts
eller blivit för låg och ersättningen efter överenskommelse
mellan den ersättningsskyldige och den ersättningsberättigade
eller av någon annan anledning inte prövats av domstol. Rätt
till ersättning finns också för förlust till följd av att
överenskommelse har träffats om ersättning i annat än pengar
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eller om att förebyggande eller avhjälpande åtgärder skall
utföras.

Talan om ersättning enligt första stycket skall väckas vid
miljödomstolen.

34 § Om det behövs, skall det i beslut om ersättning tas in
bestämmelser som skall hindra att ersättningstagaren gör en
förlust till följd av ändringar i penningvärdet under tiden
från ersättningsbeslutet till dess betalning gjorts.

35 § När inlösen av mark är fullbordad, skall detta antecknas i
fastighetsregistrets allmänna del. Lag (2000:228).

36 § Om det råder tvist om bättre rätt till ersättning, skall
ersättningen deponeras hos länsstyrelsen, även om depositionen
inte behövs enligt 6 kap. 1 § expropriationslagen (1972:719).
Bestämmelserna i 6 kap. 17-19 §§ i samma lag skall tillämpas i
fråga om sådan deposition.

32 kap. Skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda
anspråk

Inledande bestämmelser

1 § Skadestånd enligt detta kapitel skall betalas för
personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som
verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning.

En ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott
ersätts dock endast om skadan är av någon betydelse.

Skada som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet
ersätts bara i den utsträckning den störning som har orsakat
skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på
orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga
förhållanden.

2 § Kapitlet tillämpas inte på skador som har orsakats av
joniserande strålning eller inverkan av elektrisk ström från
elektrisk anläggning i fall då särskilda bestämmelser gäller.

Förutsättningar för skadestånd

3 § Skadestånd enligt detta kapitel betalas för skador genom

1. förorening av vattenområden,

2. förorening av grundvatten,

3. ändring av grundvattennivån,

4. luftförorening,

5. markförorening,

6. buller,

7. skakning, eller

8. annan liknande störning.

Första stycket 1-3 gäller inte skador som har orsakats av
verksamhet som bedrivs i enlighet med tillstånd till
vattenverksamhet. För sådana skador tilllämpas 31 kap.
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En skada skall anses ha orsakats genom en störning som avses i
första stycket, om det med hänsyn till störningens och
skadeverkningarnas art, andra möjliga skadeorsaker samt
omständigheterna i övrigt föreligger övervägande sannolikhet
för ett sådant orsakssamband.

4 § Skadestånd skall också betalas för skador genom sprängsten
eller andra lössprängda föremål, om skadan orsakas av ett
sprängningsarbete eller av en annan verksamhet som medför
särskild fara för explosion.

5 § I andra fall än som anges i 3 eller 4 § skall skadestånd
betalas för skador som orsakas av grävning eller liknande
arbete, om den som utför eller låter utföra arbetet har
försummat att vidta sådana skyddsåtgärder som anges i 3 kap. 3
§ jordabalken eller i ett annat hänseende har brustit i omsorg
vid arbetets utförande.

Om arbetet är särskilt ingripande eller av annan anledning
medför särskild risk, skall den skada som orsakas av arbetet
ersättas även om den som utför eller låter utföra arbetet inte
har varit försumlig.

5 a § I andra fall än som anges i 3 eller 4 § skall skadestånd
betalas för skador som orsakas inom ramen för sådant
byggnadsarbete som avses i 3 kap. 6 § jordabalken och som
uppkommer på annan del av den anläggning där arbetena utförs,
om

1. den som utför eller låter utföra arbetet har försummat att
vidta sådana skyddsåtgärder som anges i 3 kap. 3 § jordabalken,
eller

2. denne i ett annat hänseende har brustit i omsorg vid
arbetets utförande.

Om en åtgärd inom ramen för ett sådant byggnadsarbete som avses
i första stycket är särskilt ingripande eller av annan
anledning medför särskild risk, skall den skada som orsakas av
åtgärden ersättas även om den som utför eller låter utföra
åtgärden inte varit försumlig. Lag (2003:627).

Skadeståndsansvariga

6 § Skyldig att betala skadestånd enligt detta kapitel är den
som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten
i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare. Samma
skadeståndsskyldighet har andra som bedriver eller låter
bedriva den skadegörande verksamheten och som brukar
fastigheten i sin näringsverksamhet eller i offentlig
verksamhet.

Om någon annan som brukar fastigheten bedriver eller låter
bedriva den skadegörande verksamheten är han eller hon
skadeståndsskyldig enligt detta kapitel endast om han eller hon
har orsakat skadan uppsåtligen eller genom vårdslöshet.

7 § Skyldig att betala skadestånd enligt detta kapitel är också
den som utan att vara fastighetsägare, tomträttshavare eller
annan brukare av fastigheten, i egen näringsverksamhet utför
eller låter utföra arbete på fastigheten.

8 § Skall två eller flera ersätta samma skada enligt detta
kapitel, svarar de solidariskt för skadeståndet i den mån inte
annat följer av att begränsning gäller i den
skadeståndsskyldighet som åligger någon av dem.

Vad de solidariskt ansvariga har betalat i skadestånd skall, om
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inte annat har avtalats, fördelas mellan dem efter vad som är
skäligt med hänsyn till grunden för skadeståndsansvaret,
möjligheterna att förebygga skadan och omständigheterna i
övrigt.

Ersättning för framtida skador på egendom

9 § Kan i fråga om skador som avser egendom ersättningens
belopp lämpligen uppskattas på förhand, skall ersättning
bestämmas för framtida skador, om en part begär det.

Om det finns skälig anledning, kan ersättningen bestämmas till
ett visst årligt belopp. Ändras förhållandena sedan
ersättningen har bestämts på detta sätt, kan ersättningen
jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till de ändrade
förhållandena.

10 § I fråga om nedsättning, fördelning och utbetalning av
ersättning som fastställs att betalas på en gång för framtida
skador på en fastighet och som tillkommer ägaren av fastigheten
eller en innehavare av tomträtt i denna tilllämpas
expropriationslagen (1972:719). Även när det gäller verkan av
sådan nedsättning, fördelning och utbetalning skall den lagen
tillämpas.

Om en borgenär som har panträtt i fastigheten lider förlust
genom att ersättning enligt första stycket har blivit för lågt
beräknad och ersättningen till följd av överenskommelse mellan
den ersättningsskyldige och den ersättningsberättigade eller av
någon annan anledning inte har blivit prövad av domstol, har
borgenären rätt till gottgörelse av den ersättningsskyldige mot
att borgenärens fordran i denna del skrivs av på
fordringshandlingen.

Inlösen av fastighet

11 § Medför en verksamhet som avses i detta kapitel att en
fastighet helt eller delvis blir onyttig för ägaren eller att
det uppstår synnerligt men vid användningen, skall fastigheten
eller fastighetsdelen på ägarens begäran lösas in av den som
bedriver verksamheten.

Första stycket tillämpas också, om någon som är ansvarig för
avhjälpande enligt 10 kap. vidtar en åtgärd som medför att
fastigheten blir helt eller delvis onyttig för ägaren eller att
synnerligt men uppkommer vid användningen. Vad som nu har sagts
gäller dock inte om ansvaret för avhjälpande vilar även på
ägaren.

I fråga om sådan inlösen tillämpas expropriationslagen
(1972:719). Beträffande värdeökning som har ägt rum under tiden
från dagen tio år före det att talan väcks vid domstol
tillämpas 4 kap. 3 § samma lag. Lag (2007:660).

Enskild talan och grupptalan

12 § Utöver talan om skadestånd och inlösen får enskild, mot
den som bedriver eller har bedrivit miljöfarlig verksamhet utan
tillstånd, väcka talan om förbud mot fortsatt verksamhet eller
om att skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått skall
vidtas.

13 § Talan om skadestånd får föras som grupptalan enligt lagen
(2002:599) om grupprättegång.

Talan om förbud mot fortsatt verksamhet eller om skyddsåtgärder
eller andra försiktighetsmått enligt 12 § får föras enligt
samma lag som enskild grupptalan eller organisationstalan.
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Vid en grupptalan enligt första eller andra stycket tillämpas
lagen (2002:599) om grupprättegång med undantag för 2 § första
stycket andra meningen och andra stycket, 3 och 5 §§ samt 24 §
andra stycket andra meningen och tredje stycket.
Lag (2002:600).

14 § Organisationstalan enligt 13 § första eller andra stycket
får väckas av en ideell förening som i enlighet med sina
stadgar tillvaratar naturskydds- eller miljöskyddsintressen
eller av en sammanslutning av yrkesverksamma inom fiske-,
jordbruks-, ren- och skogsbruksnäringen.

Det som sägs i första stycket gäller också en sammanslutning av
sådana organisationer som nämns där. Lag (2002:600).

33 kap. Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

1 § För ersättning i vissa fall till den som har lidit skada
som avses i 32 kap. och för betalning av kostnader som har
uppkommit vid tillämpning av 26 kap. 17 eller 18 § skall om
kostnaden är hänförlig till miljöfarlig verksamhet, det finnas
miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring med villkor som
har godkänts av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Den som utövar miljöfarlig verksamhet som enligt
denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av balken kräver tillstånd eller anmälan skall bidra till
försäkringarna med belopp som framgår av tabeller som har
godkänts av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Beloppen skall betalas i förskott för kalenderår.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
bestämmelserna i första stycket.

2 § Från miljöskadeförsäkringen betalas, enligt vad som närmare
anges i försäkringsvillkoren, ersättning till skadelidande för
sådan person- och sakskada som avses i 32 kap. om

1. den skadelidande har rätt till skadestånd enligt 32 kap.,
men inte kan få skadeståndet betalt eller rätten att kräva ut
skadeståndet är förlorad, eller

2. det inte kan utredas vem som är ansvarig för skadan.

3 § Från saneringsförsäkringen betalas, enligt vad som närmare
anges i försäkringsvillkoren, ersättning för saneringskostnader
som har uppkommit med anledning av att en tillsynsmyndighet har
begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 § eller meddelat
förordnande om rättelse enligt 26 kap. 18 §, om den som är
ansvarig enligt denna balk inte kan betala. Ersättning som nu
sagts skall dock inte betalas för kostnader som har uppkommit
med anledning av räddningsinsatser enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor. Lag (2003:781).

4 § Om bidrag till miljöskadeförsäkringen eller
saneringsförsäkringen inte har betalats inom trettio dagar
efter anmaning, skall försäkringsgivaren göra anmälan till
tillsynsmyndigheten om betalningsförsummelsen.

Tillsynsmyndigheten får förelägga den betalningsskyldige vid
vite att fullgöra sin skyldighet. Ett sådant föreläggande får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1998:808

Föreskrifter om ikraftträdande av denna balk meddelas i lagen
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(1998:811) om införande av miljöbalken.

1999:385

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

2. Denna lag är inte tillämplig på mål eller ärenden som är
under handläggning enligt miljöbalkens bestämmelser, eller
motsvarande äldre bestämmelser i lag som upphävts genom
miljöbalken enligt 2 § lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken, vid denna lags ikraftträdande.

1999:1231

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om förvärv som gjorts före
ikraftträdandet.

2000:119

Denna lag träder ikraft, i fråga om 10 kap. 3 § den 1 april 2000,
i fråga om 13 kap. 5 § den 5 juni 2000, och i övrigt den 13 maj 2000.

2001:437

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

2. För verksamheter som påbörjats före den 1 juli 2001 krävs
inte tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.

2002:175

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

2. I fråga om utdömande av vite tillämpas fortfarande äldre
bestämmelser på mål som inletts vid en miljödomstol före
ikraftträdandet.

3. I fråga om brott som begåtts före ikraftträdandet tillämpas
29 kap. 12 § i dess äldre lydelse.

2003:232

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. I fråga om beredningar av kemiska ämnen som omfattas av
rådets direktiv 91/414/EEG av den 19 augusti 1991 om
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden9, senast ändrat
genom direktiv 2003/5/EG10, eller som är biocidprodukter och
omfattas av direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter
på marknaden, skall 14 kap. 8 c § tillämpas från och med den 30
juli 2004.

2004:606

1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2004.

2. I fråga om planer och program som formellt börjat förberedas
före den 21 juli 2004 skall de nya föreskrifterna i 6 kap. 11-
18 och 22 §§ tillämpas endast om planen eller programmet antas
eller läggs till grund för reglering efter den 21 juli 2006.
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3. Trots det som sägs i 2 får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer i det enskilda fallet besluta att de
nya föreskrifterna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ inte skall
tillämpas i fråga om en sådan plan eller ett sådant program.

2005:687

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre
bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid
överklagande av domar och beslut som har meddelats före
ikraftträdandet.

2006:1014

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. I fråga om bestämmelser som under tiden från och med den 1
januari 1999 till och med den 31 december 2006 har meddelats i
ett tillstånd eller i ett beslut om tillåtlighet, godkännande
eller dispens, skall straffbestämmelsen i 29 kap. 4 § första
stycket 2 tillämpas endast om den i tillståndet eller beslutet
intagna bestämmelsen uttryckligen har rubricerats som villkor.

3. Bestämmelsen i 30 kap. 1 § skall endast tillämpas på
överträdelser som ägt rum efter att denna lag har trätt i
kraft.

2007:660

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om miljöskador
som orsakats av utsläpp, händelser eller tillbud som har ägt
rum före den 1 augusti 2007, eller som ägt rum senare men
härrör från verksamhet eller åtgärd som avslutats före den 1
augusti 2007. Den begränsning av ansvar som följer av 10 kap.
3 § fjärde stycket skall dock beträffande förvärv som sker
efter den 31 juli 2007 gälla även i fråga om sådana miljöskador
som avses i denna punkt.

Bilaga 1 Har upphävts genom lag (2001:1079).

Bilaga 2 Har upphävts genom lag (2001:1079).
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1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna
bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns föreskrifter om

- lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser
(1 kap.),

- villkor för att en utlänning skall få resa in i samt vistas
och arbeta i Sverige (2 kap.),

- visering (3 kap.),

- uppehållsrätt (3 a kap.),

- flyktingar och skyddsbehövande i övrigt (4 kap.),

- uppehållstillstånd (5 kap.),

- tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatta i
Sverige (5 a kap.),

- arbetstillstånd (6 kap.),

- återkallelse av tillstånd (7 kap.),

- avvisning och utvisning (8 kap.),

- kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),

- förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),

- hur en utlänning som hålls i förvar skall behandlas (11
kap.),

- verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12
kap.),

- handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m.
(13 kap.),

- överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),

- nöjdförklaring (15 kap.),

- migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),

- skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),
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- offentligt biträde (18 kap.),

- kostnadsansvar (19 kap.),

- bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),

- tillfälligt skydd (21 kap.),

- tribunalvittnen (22 kap.), och

- särskilda bemyndiganden (23 kap.).
Lag (2006:219).

Vissa definitioner

Barn

2 § Med barn avses i denna lag en person som är under 18 år.

Asyl

3 § Med asyl avses i denna lag ett uppehållstillstånd som
beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting.

EU-stat

3 a § Med EU-stat avses i denna lag en stat som är medlem i
Europeiska unionen (EU). Lag (2006:219).

EES-stat och EES-medborgare

3 b § Med EES-stat avses i denna lag en stat som omfattas av
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Med EES-medborgare avses en utlänning som är medborgare i en
EES-stat. Lag (2006:219).

Tredjelandsmedborgare

3 c § Med tredjelandsmedborgare avses i denna lag en utlänning
som inte är medborgare i en EU-stat, i en annan EES-stat eller
i Schweiz. Lag (2006:219).

Schengenkonventionen och Schengenstat

4 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Med Schengenkonventionen avses i denna lag konventionen om
tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.

Med Schengenstat avses en stat som har tillträtt eller anslutit
sig till Schengenkonventionen eller som har slutit avtal om
samarbete enligt konventionen med konventionsstaterna.

4 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Med Schengenkonventionen avses i denna lag konventionen om
tilllämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.

Med Schengenstat avses

1. en stat som har tillträtt eller anslutit sig till
Schengenkonventionen, samt

2. Island, Norge och Schweiz. Lag (2006:946).

Inresa
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5 § Med inresa avses i denna lag att en utlänning passerar in
över gränsen för svenskt territorium.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från vad som
anges i första stycket.

Utresa

6 § Med utresa avses i denna lag att en utlänning passerar ut
över gränsen för svenskt territorium.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från vad som
anges i första stycket.

Säkerhetsärenden

7 § Säkerhetsärenden enligt denna lag är ärenden där
Säkerhetspolisen av skäl som rör rikets säkerhet eller som
annars har betydelse för allmän säkerhet förordar

- att en utlänning skall avvisas eller utvisas,

- att en utlännings ansökan om uppehållstillstånd skall avslås,
eller

- att en utlännings uppehållstillstånd skall återkallas.

Allmänna bestämmelser

8 § Lagen skall tillämpas så att en utlännings frihet inte
begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall.

9 § Vad som föreskrivs om avvisning och utvisning i denna lag
gäller i tilllämpliga delar också för beslut om överföring
enligt rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari
2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken
medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som
en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat
(Dublinförordningen).

10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad
hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i
övrigt kräver.

11 § När frågor om tillstånd enligt denna lag skall bedömas och
ett barn berörs av ett beslut i ärendet skall, om det inte är
olämpligt, barnet höras. Den hänsyn skall tas till det barnet
har sagt som barnets ålder och mognad motiverar.

12 § En ansökan om uppehållstillstånd som grundar sig på sådana
omständigheter som anges i 4 kap. 2 § skall handläggas som en
ansökan om asyl.

13 § Säkerhetsärenden skall handläggas skyndsamt.

2 kap. Villkor för att en utlänning skall få resa in i samt
vistas och arbeta i Sverige

Pass

1 § En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige skall ha
pass.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall svenska
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myndigheter får utfärda pass för utlänningar.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande
Migrationsverket får meddela föreskrifter om vilka handlingar
som får godtas som pass.

Visering

3 § Visering är ett tillstånd att resa in i och vistas i
Sverige under en viss kortare tid. En utlänning som reser in i
eller vistas i Sverige skall ha visering, om han eller hon inte
har uppehållstillstånd eller har ställning som varaktigt
bosatt. Lag (2006:219).

Uppehållsrätt

3 a § Bestämmelser om uppehållsrätt för EES-medborgare och
deras familjemedlemmar finns i 3 a kap. Lag (2006:219).

Uppehållstillstånd

4 § Uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige
under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan
tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd). Den som har
uppehållstillstånd eller har ställning som varaktigt bosatt
får, om villkoret i 1 § är uppfyllt, resa in i Sverige.
Lag (2006:219).

5 § En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader skall
ha uppehållstillstånd om inte visering har beviljats för längre
tid.

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om att utlänningar
skall ha uppehållstillstånd redan efter en kortare vistelsetid
i Sverige än tre månader.

Arbetstillstånd

7 § Arbetstillstånd är ett tillstånd att arbeta i Sverige. En
utlänning som skall arbeta i Sverige på grund av anställning
här eller utomlands skall ha arbetstillstånd.

Undantag från kraven på pass, visering, uppehållstillstånd och
arbetstillstånd

8 § Kraven på pass, visering, uppehållstillstånd och
arbetstillstånd enligt 1, 3, 5 och 7 §§ för inresa, vistelse
och arbete gäller inte medborgare i Danmark, Finland, Island
eller Norge. Kraven på uppehållstillstånd och arbetstillstånd
gäller inte för EES-medborgare och deras familjemedlemmar som
har uppehållsrätt. Kravet på arbetstillstånd gäller inte för en
utlänning som har permanent uppehållstillstånd.

Undantaget från kravet på pass för inresa gäller dock endast
för en sådan medborgare som avses i första stycket som reser
eller har rest in i Sverige direkt från en Schengenstat.
Lag (2006:219).

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om att andra
utlänningar än medborgare i Danmark, Finland, Island eller
Norge får resa in i Sverige samt vistas och arbeta här utan
pass, visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

10 § Bestämmelserna om krav på pass, visering,
uppehållstillstånd och arbetstillstånd tillämpas inte för
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1. diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän
som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras
familjer och deras anställda, och

2. främmande staters kurirer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna om
krav på pass, visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd
gäller i viss utsträckning för de personer som anges i första
stycket.

I fråga om andra utlänningar som är berättigade till förmåner
enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall skall de inskränkningar iakttas som följer av den lagen.

3 kap. Visering

1 § En utlänning får beviljas visering om han eller hon

1. har ett gällande pass eller annan handling som skall godtas
som pass,

2. på begäran kan visa upp dokument, av vilka framgår syftet
med och förutsättningarna för den planerade vistelsen i landet,

3. har en medicinsk reseförsäkring för vistelsen,

4. har tillräckliga medel för sitt uppehälle såväl under
vistelsen som för återresa till utreselandet eller transitresa
till ett sådant tredje land som medger inresa, eller på laglig
väg kan skaffa sig sådana medel,

5. inte har meddelats inreseförbud, samt

6. inte anses äventyra den allmänna ordningen, rikets säkerhet
eller någon av Schengenstaternas internationella förbindelser.

2 § En visering för inresa och vistelse i högst tre månader som
beviljas med stöd av 1 § skall utfärdas som en enhetlig
visering i enlighet med föreskrifterna i Schengenkonventionen.
En enhetlig visering är giltig vid inresa och vistelse i
Schengenstaterna på sätt som framgår av viseringen.

Om det vid en samlad bedömning framstår som sannolikt att
avsikten med vistelsen är en annan än den uppgivna eller att
utlänningen inte kommer att lämna Sverige eller
Schengenstaternas territorium efter viseringstidens utgång, får
en enhetlig visering inte beviljas.

3 § En enhetlig visering enligt Schengenkonventionen som har
utfärdats av en behörig myndighet i någon Schengenstat gäller i
Sverige.

4 § Om villkoren för visering i 1 § och 2 § andra stycket inte
är uppfyllda får en nationell visering beviljas om det är
nödvändigt av humanitära skäl, på grund av Sveriges
internationella förpliktelser eller om det annars finns ett
starkt nationellt intresse att bevilja visering. En sådan
visering ger endast tillstånd att resa in och vistas i Sverige.
Vid bedömningen av om en nationell visering skall beviljas
skall en avvägning göras mellan hur angeläget syftet med
besöket är och risken för att den person som beviljas
viseringen inte kommer att lämna Sverige efter viseringstidens
utgång.

En nationell visering får, när det finns särskilda skäl,
beviljas för längre tid än tre månader, dock högst ett år. Den
får beviljas för längre tid än utlänningens pass gäller endast
när det finns särskilda skäl.
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Om en nationell visering utfärdas, skall övriga Schengenstater
underrättas.

Beslutande myndigheter

5 § Beslut om visering meddelas av Migrationsverket. Beslut om
visering får också meddelas av Regeringskansliet.

Bemyndiganden

6 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande
Migrationsverket får meddela föreskrifter om att andra
myndigheter har rätt att besluta om visering.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ett organ som är
knutet till Sveriges exportråd har rätt att besluta om
visering.

Regeringen får ingå överenskommelse med en Schengenstat om att
den statens behöriga myndigheter får meddela beslut om enhetlig
visering.

7 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om
visering.

3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.

Allmänna bestämmelser

1 § Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och
deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader
utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i detta
kapitel. Lag (2006:219).

2 § Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag en
utlänning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en
EES-medborgare och som är

- make eller sambo till EES-medborgaren,

- släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgaren eller
till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är
beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 21
år, eller

- släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller
till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är
beroende av någon av dem för sin försörjning. Lag (2006:219).

Uppehållsrätt

3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon

1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,

2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en
verklig möjlighet att få en anställning,

3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt
i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga
tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt
har en heltäckande sjukförsäkring för sig och
familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller

4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina
familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande
sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i
Sverige. Lag (2006:219).
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4 § En familjemedlem till en sådan EES-medborgare som anges i
3 § 1-2 och 4 har uppehållsrätt. När det gäller
familjemedlemmar till en sådan EES-medborgare som har
uppehållsrätt enligt 3 § 3 skall dock endast EES-medborgarens
make eller sambo samt deras barn under 21 år om de är beroende
av någon av dem för sin försörjning, ha uppehållsrätt.
Lag (2006:219).

5 § Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda.
Lag (2006:219).

Permanent uppehållsrätt

6 § En EES-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan
avbrott under minst fem år har permanent uppehållsrätt.
Lag (2006:219).

7 § En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-
medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott
under minst fem år med den person från vilken han eller hon
härleder sin uppehållsrätt, har permanent uppehållsrätt.
Lag (2006:219).

8 § Det som sägs i 6 och 7 §§ påverkas inte av tillfälliga
vistelser utanför Sverige som inte överstiger sammanlagt sex
månader per år eller av en längre vistelse utanför Sverige på
grund av obligatorisk militärtjänstgöring. Detsamma gäller vid
vistelse utanför Sverige under högst tolv på varandra följande
månader på grund av graviditet och förlossning, allvarlig
sjukdom, studier eller yrkesutbildning, utstationering på grund
av arbete i ett annat land eller särskilda skäl. Lag (2006:219).

9 § Den permanenta uppehållsrätten gäller utan villkor och kan
endast upphöra om utlänningen har vistats utanför Sverige i mer
än två på varandra följande år. Lag (2006:219).

Registreringsskyldighet m.m.

10 § En EES-medborgare som har uppehållsrätt och som avser att
stanna i Sverige under längre tid än tre månader skall
registrera sig hos Migrationsverket.

En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-
medborgare och som har uppehållsrätt skall ansöka om
uppehållskort hos Migrationsverket senast tre månader efter det
att han eller hon kom till Sverige.

Det som sägs i första och andra styckena gäller inte för
medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge. Det gäller
inte heller för en utlänning som har ett giltigt
uppehållstillstånd eller som inom tre månader från ankomsten
till Sverige har ansökt om ett sådant tillstånd. Det som sägs i
första stycket skall inte heller gälla EES-medborgare som är
arbetssökande. Lag (2006:219).

11 § Om det kan antas att en EES-medborgare eller hans eller
hennes familjemedlem är skyldig att registrera sig eller att
ansöka om uppehållskort enligt 10 §, får Migrationsverket
förelägga honom eller henne att fullgöra denna skyldighet.
Migrationsverket får även förelägga EES-medborgaren eller
familjemedlemmen att lämna in sådana uppgifter som är
nödvändiga för att registrering och utfärdande av uppehållskort
skall kunna ske. Lag (2006:219).

12 § Ett föreläggande enligt 11 § får förenas med vite.

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2005:716 (7 av 57)2007-11-05 19:05:28



SFST

Fråga om utdömande av vite prövas av migrationsdomstol på
ansökan av Migrationsverket.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets
lämplighet bedömas. Lag (2006:448).

Bemyndiganden

13 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från de
krav som uppställs i 3-6 §§. Lag (2006:219).

14 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som
skall lämnas vid registrering och ansökan om uppehållskort.
Lag (2006:219).

4 kap. Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt

Definitioner

1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som

- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare
i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för
förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller
politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning
eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och

- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna
sig av detta lands skydd.

Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är
ansvariga för att utlänningen utsatts för förföljelse eller om
dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från
enskilda.

Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och
som

- av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför
det land där han eller hon tidigare haft sin vanliga
vistelseort, och

- inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit.
Lag (2005:1239).

2 § Med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning
som i andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det
land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon

1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller
att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning,

2. behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt
eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner
välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller

3. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en
miljökatastrof.

Motsvarande gäller för en statslös utlänning som befinner sig
utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin
vanliga vistelseort. Lag (2005:1239).

Flyktingförklaring

3 § Om en flykting begär det, skall det antingen i samband med
att uppehållstillstånd beviljas eller därefter förklaras att
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utlänningen är flykting (flyktingförklaring).

En flyktingförklaring skall återkallas, om det kommer fram att
utlänningen inte längre kan anses som flykting.

Resedokument

4 § För en flykting eller statslös får utfärdas en särskild
passhandling för resor utanför Sverige (resedokument).
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om
resedokument.

När flyktingskap upphör

5 § En flykting upphör att vara flykting om han eller hon

1. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han
eller hon är medborgare,

2. av fri vilja på nytt förvärvar det medborgarskap som han
eller hon tidigare har förlorat,

3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets
skydd,

4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land där
han eller hon är medborgare eller som statslös tidigare hade
sin vistelseort, eller

5. inte längre befinner sig i en sådan situation att han eller
hon kan anses som flykting och därför inte kan fortsätta att
vägra använda sig av det lands skydd där han eller hon är
medborgare eller som statslös tidigare hade sin vistelseort.

Beslutande myndighet

6 § Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket.

Tillfälligt skydd

7 § Särskilda bestämmelser om tillfälligt skydd i en
massflyktssituation finns i 21 kap.

Skydd för tribunalvittnen

8 § Särskilda bestämmelser om skydd för personer som vittnat
eller kommer att vittna i förhandlingar inför en internationell
domstol eller tribunal samt för deras nära anhöriga finns i 22
kap.

5 kap. Uppehållstillstånd

Vem som har rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande

1 § Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt som befinner sig i
Sverige har rätt till uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får dock vägras

1. en flykting enligt 4 kap. 1 § om det finns synnerliga skäl
att inte bevilja uppehållstillstånd på grund av vad som är känt
om utlänningens tidigare verksamhet eller med hänsyn till
rikets säkerhet,

2. en skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket
2 och 3, om det på grund av hans eller hennes brottslighet
finns särskilda skäl att inte bevilja utlänningen
uppehållstillstånd eller om det finns synnerliga skäl att inte
bevilja sådant tillstånd på grund av vad som är känt om
utlänningens tidigare verksamhet eller med hänsyn till rikets
säkerhet,
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3. en asylsökande som har rest in från Danmark, Finland, Island
eller Norge och kan sändas tillbaka till något av dessa länder
i enlighet med en överenskommelse mellan Sverige och det
landet, om det inte är uppenbart att utlänningen inte kommer
att beviljas uppehållstillstånd där,

4. en asylsökande som i annat fall före ankomsten till Sverige
har uppehållit sig i ett annat land än hemlandet och där är
skyddad mot förföljelse och mot att sändas till hemlandet eller
ett annat land där han eller hon inte har motsvarande skydd,

5. en asylsökande som har särskild anknytning till ett annat
land och där är skyddad på det sätt som anges i 4, eller

6. en asylsökande som kan sändas till Danmark enligt
konventionen den 15 juni 1990 rörande bestämmandet av den
ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl som
framställts i en av medlemsstaterna i de Europeiska
gemenskaperna (Dublinkonventionen) och där är skyddad på det
sätt som anges i 4.

I Dublinförordningen finns bestämmelser som tillämpas gentemot
Europeiska unionens medlemsstater samt Island och Norge.
Lag (2005:1239).

2 § Uppehållstillstånd skall ges till en utlänning som tagits
emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har
meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige
(vidarebosättning).

2 a § Permanent uppehållstillstånd skall ges till den som
beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige.
Lag (2006:219).

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

3 § Uppehållstillstånd skall, om inte annat följer av
17-17 b §§, ges till

1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är
bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för
bosättning i Sverige,

2. ett utländskt barn som är ogift och

a) har en förälder som är bosatt, eller som har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige, eller,

b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är
bosatt, eller som har beviljats uppehållstillstånd för
bosättning, i Sverige,

3. ett utländskt barn som är ogift och som adopterats eller som
avses bli adopterat av någon som vid tidpunkten för
adoptionsbeslutet var och som fortfarande är bosatt eller som
har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om
barnet inte omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet

- har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk
domstol,

- gäller i Sverige enligt lagen (1971:796) om internationella
rättsförhållanden rörande adoption, eller

- gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av
Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och
samarbete vid internationella adoptioner, och

4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn
som är flykting eller skyddsbehövande i övrigt, om barnet vid
ankomsten till Sverige var skilt från båda sina föräldrar eller
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i
föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter
ankomsten.
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När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om
adoption som har meddelats av svensk domstol, skall den
anknytning som har uppkommit genom beslutet godtas i ärendet om
uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf skall gälla minst ett
år. Uppehållstillstånd som beviljas ett ogift barn enligt
första stycket 2 b skall gälla för samma tid som förälderns
uppehållstillstånd. Lag (2006:220).

3 a § Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra
stycket, ges till

1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller
inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller
som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,
om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl
talar mot att tillstånd ges,

2. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 §
eller i denna paragraf är nära anhörig till någon som är bosatt
eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i
Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den
personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan
släktingarna som fanns redan i hemlandet,

3. en utlänning som skall utöva umgänge, som inte är av
begränsad omfattning, med ett i Sverige bosatt barn, och

4. en utlänning som har svenskt ursprung eller som har vistats
i Sverige under lång tid med uppehållstillstånd.

Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första
stycket 1 skall uppehållstillstånd för samma tid också ges till
utlänningens ogifta barn.

När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också i
andra fall än som avses i första och andra styckena beviljas en
utlänning som

1. är adopterad i Sverige i vuxen ålder,

2. är anhörig till en utlänning, som är flykting eller
skyddsbehövande i övrigt, eller

3. på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.
Lag (2006:220).

Uppehållstillstånd på grund av Sveriges internationella
åtaganden

4 § Om ett internationellt organ, som har behörighet att pröva
klagomål från enskilda, funnit att ett beslut om avvisning
eller utvisning i ett enskilt ärende strider mot ett svenskt
konventionsåtagande, skall uppehållstillstånd ges till den som
omfattas av beslutet, såvida inte synnerliga skäl talar mot att
uppehållstillstånd ges.

Uppehållstillstånd på grund av arbete eller försörjning på
annat sätt

5 § Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning
som har erbjudits en tillsvidareanställning i landet, om
utlänningen har särskilda kvalifikationer och behovet av
arbetskraft inte kan fyllas av arbetssökande inom landet eller
genom rekrytering från annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin
försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning.
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Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter

6 § Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får
tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning
av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen ömmande
omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige.
Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens
hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i
hemlandet.

Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även
om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och
tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna
personer.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd

7 § Ett uppehållstillstånd skall tidsbegränsas om det med
hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt råder
tveksamhet om uppehållstillstånd bör beviljas.

8 § Ett uppehållstillstånd som ges en make enligt 3 § första
stycket 1 skall vara tidsbegränsat vid första
beslutstillfället, om makarna inte stadigvarande sammanbott
utomlands. Detsamma gäller när uppehållstillstånd i ett sådant
fall beviljas utlänningens barn.

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 3 a § första stycket
1 eller andra stycket skall vid första beslutstillfället vara
tidsbegränsat. Lag (2006:220).

9 § Ett uppehållstillstånd som beviljas med stöd av 6 § på
grund av sjukdom skall vara tidsbegränsat om utlänningens
sjukdom eller behov av vård i Sverige är av övergående natur.

10 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en
utlänning som önskar vistas här i landet för arbete, studier
eller besök.

11 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas om det
finns ett hinder, som inte är bestående, mot att ett
avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs.

12 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en
utlänning som behöver vård enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga.

13 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas ett barn
eller en man, om barnets eller mannens närvaro i Sverige är
nödvändig för att en faderskapsutredning skall kunna
genomföras.

14 § Om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljats ett barn
enligt 12 eller 13 §, får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
beviljas också barnets vårdnadshavare.

15 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader
skall på ansökan av förundersökningsledaren ges till en
utlänning som vistas här, om

1. det behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i
brottmål skall kunna genomföras,

2. utlänningen klart visat sin vilja att samarbeta med de
brottsutredande myndigheterna,
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3. utlänningen brutit alla förbindelser med de personer som är
misstänkta för brott som förundersökningen avser, och

4. hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten inte talar
emot att tillstånd beviljas.

Om utlänningen vill ha betänketid för att återhämta sig och för
att kunna ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med
de brottsutredande myndigheterna, skall på ansökan av
förundersökningsledaren ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om
30 dagar meddelas om de förutsättningar som anges i första
stycket 1 och 4 är uppfyllda.

Ett uppehållstillstånd som meddelats enligt första stycket får
förlängas om förundersökningsledaren begär det och de där
angivna förutsättningarna fortfarande är uppfyllda. Ett
uppehållstillstånd som meddelats enligt andra stycket får
förlängas om förundersökningsledaren begär det, det av
särskilda skäl finns behov av en längre betänketid och de
förutsättningar som anges i första stycket 1 och 4 fortfarande
är uppfyllda. Lag (2007:322).

Fortsatt uppehållstillstånd

16 § En utlänning som med stöd av 8 § har beviljats ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning
får beviljas ett nytt tidsbegränsat eller permanent
uppehållstillstånd på den grunden endast om förhållandet
består.

En utlänning som har familjeanknytning enligt 3 § första
stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra
stycket och som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i två
år får ges ett permanent uppehållstillstånd. Om det finns
särskilda skäl, får permanent uppehållstillstånd ges före
tvåårsperiodens slut.

Har ett förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om

1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige,

2. förhållandet har upphört främst på grund av att i
förhållandet utlänningen, eller utlänningens barn, utsatts för
våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller
frid, eller

3. andra starka skäl talar för att utlänningen skall ges
fortsatt uppehållstillstånd. Lag (2006:220).

Rätt för tredjelandsmedborgare att på nytt få
uppehållstillstånd

16 a § En tredjelandsmedborgare som har ställning som varaktigt
bosatt i Sverige och som på grund av vistelse utanför Sverige
förlorat sitt uppehållstillstånd skall ges ett nytt
uppehållstillstånd om han eller hon återvänder till Sverige för
att bosätta sig här. Lag (2006:219).

Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd

17 § Vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd enligt
detta kapitel skall det, utom i fall som avses i 1, 2, 3 eller
4 §, särskilt beaktas om den sökande gjort sig skyldig till
brottslighet eller brottslighet i förening med annan
misskötsamhet. Vid prövning av uppehållstillstånd enligt 3 a §
första stycket 1 och andra stycket skall det särskilt beaktas
om utlänningen eller utlänningens barn kan antas bli utsatt för
våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller
frid, om uppehållstillstånd skulle beviljas.
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Uppehållstillstånd enligt 3 § första stycket 2 eller 3 och
3 a § andra stycket får beviljas endast efter medgivande också
av den förälder till vilken anknytning inte åberopas, om den
föräldern har del i vårdnaden av barnet.

Uppehållstillstånd skall inte beviljas en person med ställning
som varaktigt bosatt i en annan EU-stat, eller hans eller
hennes anhöriga, om personen utgör ett hot mot allmän ordning
och säkerhet. Lag (2006:220).

17 a § Uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i
3 §, om

1. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter
medvetet förtigits som är av betydelse för att få
uppehållstillståndet,

2. en utlänning adopterats eller ett äktenskap ingåtts eller
ett samboförhållande inletts uteslutande i syfte att ge
utlänningen rätt till uppehållstillstånd, eller

3. om utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och
säkerhet.

Uppehållstillstånd får vägras även i sådana fall som avses i
3 § första stycket 1 eller 2 b, om

1. makarna eller samborna inte lever tillsammans eller inte har
sådan avsikt,

2. den person till vilken anknytning åberopas eller utlänningen
som sökt uppehållstillstånd är gift eller sambo med någon
annan, eller

3. någon av makarna eller samborna är under 18 år.

Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras skall
hänsyn tas till utlänningens övriga levnadsomständigheter och
familjeförhållanden. Lag (2006:220).

17 b § Uppehållstillstånd skall vägras i de fall som avses i
3 § första stycket 1 eller 2 b om den person till vilken
anknytning åberopas är gift med en annan person och sammanlever
med den personen i Sverige. Lag (2006:220).

När ansökan om uppehållstillstånd skall vara gjord

18 § En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige
skall ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före
inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte
bifallas efter inresan.

Detta gäller dock inte om

1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som
flykting eller skyddsbehövande i övrigt enligt 1 § eller kan
beviljas uppehållstillstånd här med stöd av 21 kap. 2, 3 eller
4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd
här,

3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd som getts en utlänning med
familjeanknytning med stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b
eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har tidsbegränsat
uppehållstillstånd här med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1-4, 3 a § första
stycket 1-3 eller andra stycket har stark anknytning till en
person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas
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att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan
där, eller

6. det annars finns synnerliga skäl.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som skall
avvisas eller utvisas enligt dom eller beslut som har vunnit
laga kraft gäller föreskrifterna i 8 kap. 14 § och 12 kap.
18-20 §§. Lag (2006:220).

19 § En ansökan om uppehållstillstånd som avser förlängning av
ett pågående besök eller någon annan tidsbegränsad vistelse här
i landet får bifallas trots att utlänningen vistas i Sverige,
om det finns vägande skäl för förlängning av vistelsetiden.

Beslutande myndigheter

20 § Beslut om uppehållstillstånd meddelas av Migrationsverket.

Beslut om uppehållstillstånd får också meddelas av
Regeringskansliet.

21 § Av 8 kap. 14 och 21 §§ och 12 kap. 20 § följer att
regeringen och den instans som prövar överklagande av beslut om
avvisning och utvisning i vissa fall också får besluta om
uppehållstillstånd.

Bemyndiganden

22 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande
Migrationsverket får meddela föreskrifter om att andra
myndigheter har rätt att besluta om uppehållstillstånd.

23 § Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd
för studier eller besök.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om
uppehållstillstånd får bifallas om det följer av en
överenskommelse med främmande stat.

Regeringen får meddela föreskrifter om när uppehållstillstånd
får ges till en tredjelandsmedborgare med ställning som
varaktigt bosatt i en annan EU-stat och till anhöriga till en
sådan utlänning. Lag (2006:219).

24 § Regeringen får i fråga om en viss grupp av utlänningar
meddela föreskrifter om permanent uppehållstillstånd därför att
de är skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket
2 eller 3.

25 § Regeringen får meddela föreskrifter om att
uppehållstillstånd inte får beviljas för skyddsbehövande i
övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 eller 3, om det
behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar
har blivit begränsade.

Regeringen skall anmäla sådana föreskrifter till riksdagen
genom en särskild skrivelse inom tre månader.

26 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 1 §
andra stycket 4, om en utlännings anknytning till Sverige är av
sådan art att utlänningen inte bör nekas att få sin ansökan om
asyl prövad här i landet.
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5 a kap. Tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatta
i Sverige

Förutsättningar för att beviljas ställning som varaktigt bosatt
i Sverige

1 § En ansökan från en tredjelandsmedborgare om ställning som
varaktigt bosatt i Sverige skall beviljas om sökanden har
vistats i Sverige utan avbrott under minst fem år och under
denna tid har haft, och vid tiden för ansökan har,

1. permanent uppehållstillstånd,

2. ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och
uppehållstillstånd i Sverige, eller

3. uppehållstillstånd i Sverige som anhörig till en person med
ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat.

Vid beräkningen av vistelsetiden skall tid under vilken
sökanden haft uppehållstillstånd syftande till bosättning
beaktas.

Vid beräkningen av vistelsetiden skall vistelse i Sverige av
tillfälliga skäl eller för studier inte beaktas.

Vistelse utanför Sverige under kortare tid än sex månader i
följd och inte mer än tio månader sammanlagt under
femårsperioden skall inte anses vara avbrott i vistelsen.
Lag (2006:219).

2 § För att beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige
skall sökanden fullt ut kunna försörja sig och sin familj med
egna medel så att grundläggande behov av uppehälle och bostad
är tillgodosedda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om kravet på försörjningsförmågan.
Lag (2006:219).

3 § En person som utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet
får inte beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige.
Lag (2006:219).

4 § Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 1 och
2 §§ skall inte beviljas ställning som varaktigt bosatta i
Sverige. Lag (2006:219).

Återkallelse

5 § Ställning som varaktigt bosatt i Sverige skall återkallas
om den som beviljats sådan ställning

1. medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit
omständigheter, som varit av betydelse för att få ställningen,

2. utvisas,

3. utgör ett hot mot allmän ordning,

4. har vistats utanför Europeiska unionens medlemsstaters
territorier under tolv månader i följd,

5. har vistats utanför Sveriges territorium under sex år i
följd, eller

6. får ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat.
Lag (2006:219).
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6 § Den som förlorat sin ställning som varaktigt bosatt i
Sverige på grund av vistelse utanför Sveriges respektive
Europeiska unionens medlemsstaters territorier skall återfå
denna efter ansökan, oavsett kravet på vistelsetid enligt 1 §,
om

1. han eller hon har beviljats ett permanent uppehållstillstånd
eller ett uppehållstillstånd syftande till bosättning enligt 5
kap.,

2. försörjningskravet i 2 § är uppfyllt, och

3. det inte föreligger hinder enligt 3 §.
Lag (2006:219).

Beslutande myndighet

7 § Beslut i ärenden om ställning som varaktigt bosatt i
Sverige meddelas av Migrationsverket. Lag (2006:219).

6 kap. Arbetstillstånd

1 § Arbetstillstånd skall ges för viss tid. Det får avse ett
visst slag av arbete och förenas med de övriga villkor som
behövs.

Att en utlänning som har permanent uppehållstillstånd inte
behöver ha arbetstillstånd framgår av 2 kap. 8 § första
stycket.

2 § Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits
säsongsarbete, en anställning inom ett yrke där det råder
tillfällig brist på arbetskraft eller som deltar i ett
internationellt utbyte. Tillstånd får även ges om det följer av
ett internationellt avtal eller ett avtal med ett annat land.

3 § Arbetstillstånd får ges till en utlänning som har
tidsbegränsat uppehållstillstånd, om inte skäl hänförliga till
syftet med uppehållstillståndet talar häremot.

Att permanent uppehållstillstånd får meddelas för vissa
arbetstagare framgår av 5 kap. 5 §.

När ansökan om arbetstillstånd skall vara gjord

4 § En utlänning som vill ha arbetstillstånd i Sverige skall ha
ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i
landet. En ansökan om arbetstillstånd får inte bifallas efter
inresan utom i fall som avses i 5 kap. 18 § andra stycket och
19 §, vilka bestämmelser tillämpas på motsvarande sätt i fråga
om arbetstillstånd.

Beslutande myndigheter

5 § Beslut om arbetstillstånd meddelas av Migrationsverket.

Beslut om arbetstillstånd i vissa fall

6 § Av 8 kap. 14 och 21 §§ och 12 kap. 20 § följer att
regeringen och den instans som prövar överklagande av beslut om
avvisning och utvisning i vissa fall också får besluta om
arbetstillstånd.

Bemyndiganden

7 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande
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Migrationsverket får meddela föreskrifter om att andra
myndigheter har rätt att besluta om arbetstillstånd.

8 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om
arbetstillstånd.

7 kap. Återkallelse av tillstånd

1 § Visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får
återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga
uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit
av betydelse för att få tillståndet.

Om utlänningen har vistats här i landet i mer än fyra år med
uppehållstillstånd när frågan om återkallelse prövas av den
myndighet som först beslutar i saken, får uppehållstillståndet
återkallas enligt första stycket endast om det finns synnerliga
skäl för det.

2 § Utöver vad som sägs i 1 § får visering, uppehållstillstånd
och arbetstillstånd återkallas, om det finns särskilda skäl för
det.

Uppehållstillstånd får dock återkallas enligt första stycket
endast för en utlänning som ännu inte har rest in i Sverige.

3 § Uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning som rest
in i landet om

1. utlänningen utan arbetstillstånd bedriver verksamhet som
kräver ett sådant tillstånd, eller

2. det på grund av tidigare verksamhet eller i övrigt kan antas
att utlänningen kommer att bedriva sabotage, spioneri eller
olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i något annat
nordiskt land.

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som meddelats med stöd av
5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första
stycket 1 eller andra stycket får återkallas om förhållandet
upphör.

Uppehållstillstånd får dock inte återkallas enligt första
stycket om utlänningen har vistats här i landet i mer än tre år
med uppehållstillstånd när frågan om återkallelse prövas av den
myndighet som först beslutar i saken. Lag (2006:220).

4 § Vid bedömning av om uppehållstillståndet bör återkallas
enligt 1 eller 3 § för en utlänning som har rest in i landet
skall hänsyn tas till den anknytning som utlänningen har till
det svenska samhället och till om andra skäl talar mot att
tillståndet återkallas.

Vid en sådan bedömning skall särskilt beaktas

1. utlänningens levnadsomständigheter,

2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet,
barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten har
varit och hur den skulle påverkas av att utlänningens
uppehållstillstånd återkallas,

3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och

4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige.
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5 § Uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning som har
registrerats på den spärrlista som avses i 3 § 2 lagen
(2000:344) om Schengens informationssystem, om det finns
tillräckliga skäl för en återkallelse.

6 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Uppehållstillstånd får återkallas för den som inte är
medborgare i en stat tillhörande Europeiska unionen även i
andra fall än som avses i 2 §, om ett beslut om avvisning eller
utvisning har meddelats i en stat tillhörande Europeiska
unionen eller i Island eller Norge och beslutet är grundat på
att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen
eller den inre säkerheten och på att

1. utlänningen i den beslutande staten har dömts för ett brott
för vilket det är föreskrivet fängelse i minst ett år, eller

2. utlänningen är skäligen misstänkt för att ha begått ett
grovt brott eller att det finns starka skäl som tyder på att
utlänningen avser att begå ett sådant brott.

Första stycket gäller inte en familjemedlem till en medborgare
i en stat tillhörande Europeiska unionen eller till en
medborgare i Island eller Norge som har utövat sin rätt till
fri rörlighet enligt de regler som gäller inom Europeiska
unionen. Med familjemedlem avses

- make eller sambo,

- barn under 21 år som är beroende av föräldern för sin
försörjning, och

- förälder som är beroende av barnet för sin försörjning.

Ett uppehållstillstånd får inte återkallas enligt första
stycket innan samråd har skett med den stat som har beslutat om
avvisning eller utvisning.

6 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Uppehållstillstånd får återkallas för den som inte är
medborgare i en stat som tillhör Europeiska unionen även i
andra fall än som avses i 2 §, om ett beslut om avvisning eller
utvisning har meddelats i en stat som tillhör Europeiska
unionen eller i Island, Norge eller Schweiz och beslutet är
grundat på att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna
ordningen eller den inre säkerheten och på att

1. utlänningen i den beslutande staten har dömts för ett brott
för vilket det är föreskrivet fängelse i minst ett år, eller

2. utlänningen är skäligen misstänkt för att ha begått ett
grovt brott eller att det finns starka skäl som tyder på att
utlänningen avser att begå ett sådant brott.

Första stycket gäller inte en familjemedlem till en medborgare
i en stat som tillhör Europeiska unionen eller till en
medborgare i Island, Norge eller Schweiz som har utövat sin
rätt till fri rörlighet enligt de regler som gäller inom
Europeiska unionen. Med familjemedlem avses

- make eller sambo,

- barn under 21 år som är beroende av föräldern för sin
försörjning, och

- förälder som är beroende av barnet för sin försörjning.

Ett uppehållstillstånd får inte återkallas enligt första
stycket innan samråd har skett med den stat som har beslutat om
avvisning eller utvisning. Lag (2006:946).

7 § Ett permanent uppehållstillstånd skall återkallas för en
utlänning som inte längre är bosatt i Sverige.
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För en utlänning som har vistats här som flykting eller
skyddsbehövande i övrigt får dock uppehållstillståndet
återkallas tidigast när två år har förflutit efter det att
bosättningen här i landet upphörde, om utlänningen har återvänt
till ett land där han eller hon tidigare har varit bosatt
därför att de politiska förhållandena i landet har ändrats.

7 a § Utöver vad som anges i 1-3, 5 och 6 §§ får ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier återkallas, om
förutsättningarna för att medge uppehållstillståndet inte
längre är uppfyllda. Lag (2006:447).

7 b § Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § får, utöver vad som
anges i 1, 3, 5 och 6 §§, återkallas om förutsättningarna för
uppehållstillståndet inte längre är uppfyllda.

Uppehållstillståndet får inte återkallas innan
förundersökningsledaren fått tillfälle att yttra sig.
Lag (2007:322).

Beslutande myndigheter

8 § Återkallelse av uppehållstillstånd och arbetstillstånd
beslutas av Migrationsverket. Återkallelse av visering beslutas
av den myndighet som har beviljat viseringen eller av
Migrationsverket.

Uppehållstillstånd eller visering som har beviljats av
Regeringskansliet får återkallas endast av Regeringskansliet.

Bemyndigande

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om att
uppehållstillstånd får återkallas i andra fall än som anges i
detta kapitel för de utlänningar som omfattas av avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena
sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd
får återkallas i andra fall än som anges i detta kapitel för
tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatta i en
annan EU-stat. Lag (2006:219).

8 kap. Avvisning och utvisning

Avvisning

1 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En utlänning får avvisas

1. om han eller hon saknar pass när det krävs pass för inresa
eller vistelse i Sverige,

2. om han eller hon saknar visering, uppehållstillstånd eller
något annat tillstånd som krävs för inresa, vistelse eller
arbete i Sverige,

3. om det vid utlänningens ankomst till Sverige kommer fram att
han eller hon tänker besöka något annat nordiskt land men
saknar det tillstånd som krävs för inresa där,

4. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda
uppgifter, medvetet lämnar oriktiga uppgifter som är av
betydelse för rätten att resa in i Sverige eller medvetet
förtiger någon omständighet som är av betydelse för den rätten,

5. om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa som
föreskrivs i artikel 5 i Schengenkonventionen, eller
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6. om han eller hon har avvisats eller utvisats från en stat
som ingår i Europeiska unionen eller från Island eller Norge
och förhållandena är sådana som avses i 7 kap. 6 § eller
beslutet om avvisning eller utvisning har grundats på att
utlänningen inte har följt gällande bestämmelser om en
utlännings inresa eller vistelse i den staten.

En EES-medborgare får inte avvisas enligt första stycket 1, om
han eller hon på annat sätt än genom innehav av pass kan styrka
sin identitet. Detsamma skall gälla en EES-medborgares
familjemedlem som inte själv är EES-medborgare.

En EES-medborgare och hans eller hennes familjemedlem får inte
avvisas enbart på den grunden att han eller hon inte uppfyller
vad som sägs i artikel 5.1 c i Schengenkonventionen i fråga om
tillräckliga medel för uppehälle. Lag (2006:219).

1 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En utlänning får avvisas

1. om han eller hon saknar pass när det krävs pass för inresa
eller vistelse i Sverige,

2. om han eller hon saknar visering, uppehållstillstånd eller
något annat tillstånd som krävs för inresa, vistelse eller
arbete i Sverige,

3. om det vid utlänningens ankomst till Sverige kommer fram att
han eller hon tänker besöka något annat nordiskt land men
saknar det tillstånd som krävs för inresa där,

4. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda
uppgifter, medvetet lämnar oriktiga uppgifter som är av
betydelse för rätten att resa in i Sverige eller medvetet
förtiger någon omständighet som är av betydelse för den rätten,

5. om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa som
föreskrivs i artikel 5 i Schengenkonventionen, eller

6. om han eller hon har avvisats eller utvisats från en stat
som ingår i Europeiska unionen eller från Island, Norge eller
Schweiz och förhållandena är sådana som avses i 7 kap. 6 §
eller beslutet om avvisning eller utvisning har grundats på att
utlänningen inte har följt gällande bestämmelser om en
utlännings inresa eller vistelse i den staten.

En EES-medborgare får inte avvisas enligt första stycket 1, om
han eller hon på annat sätt än genom innehav av pass kan styrka
sin identitet. Detsamma skall gälla en EES-medborgares
familjemedlem som inte själv är EES-medborgare.

En EES-medborgare och hans eller hennes familjemedlem får inte
avvisas enbart på den grunden att han eller hon inte uppfyller
vad som sägs i artikel 5.1 c i Schengenkonventionen i fråga om
tillräckliga medel för uppehälle. Lag (2006:946).

2 § En utlänning får avvisas

1. om det kan antas att han eller hon kommer att sakna
tillräckliga medel för vistelsen i Sverige eller i något annat
nordiskt land som han eller hon tänker besöka eller för
hemresan,

2. om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige
eller i något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig
på ett ärligt sätt eller kommer att bedriva verksamhet som
kräver arbetstillstånd, utan att han eller hon har ett sådant
tillstånd,

3. om han eller hon på grund av tidigare frihetsstraff eller
någon annan särskild omständighet kan antas komma att begå
brott i Sverige eller i något annat nordiskt land,
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4. om han eller hon på grund av tidigare verksamhet eller i
övrigt kan antas komma att bedriva sabotage, spioneri eller
olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i något annat
nordiskt land, eller

5. om det med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella
sanktioner har föreskrivits att han eller hon får avvisas.

En utlänning får avvisas även i andra fall när det har begärts
av den centrala utlänningsmyndigheten i ett annat nordiskt land
och det kan antas att han eller hon annars beger sig till det
landet.

Första stycket 1 gäller inte för en EES-medborgare och hans
eller hennes familjemedlemmar. Avvisning får dock ske, av andra
än arbetstagare, egenföretagare, arbetssökande samt dennes
familjemedlemmar, om någon av dem efter inresan i Sverige visar
sig utgöra en belastning för biståndsystemet enligt
socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2006:219).

3 § En utlänning får inte avvisas, om han eller hon vid
ankomsten till Sverige hade eller under en tid därefter har
haft uppehållstillstånd som har upphört att gälla. Avvisning
får inte heller ske på den grunden att utlänningen saknar
uppehållstillstånd, om han eller hon under tid då sådant
tillstånd krävs för vistelse i Sverige i stället har haft men
inte längre har uppehållsrätt.

En utlänning som har uppehållsrätt får inte avvisas.
Lag (2006:219).

4 § Migrationsverket skall pröva frågan om avvisning om

1. utlänningen söker asyl här,

2. utlänningen har en nära familjemedlem som söker asyl här,
eller

3. utlänningen kan komma att avvisas med stöd av 1 § första
stycket 6 eller 2 § andra stycket.

I andra fall får såväl Migrationsverket som polismyndigheten
pröva frågan om avvisning.

Om polismyndigheten anser det tveksamt om en utlänning bör
avvisas, skall ärendet lämnas över till Migrationsverket.

5 § Beslut om avvisning i första instans får inte fattas senare
än tre månader efter det att den första ansökan om
uppehållstillstånd gjorts efter ankomsten till Sverige.

6 § Migrationsverket får förordna att verkets beslut om
avvisning enligt 4 § första stycket får verkställas även om det
inte har vunnit laga kraft (avvisning med omedelbar
verkställighet), om det är uppenbart att det inte finns grund
för asyl och att uppehållstillstånd inte heller skall beviljas
på någon annan grund.

I 12 kap. 7 § finns närmare bestämmelser om verkställigheten av
beslut om avvisning med omedelbar verkställighet.

Utvisning när en utlänning saknar pass eller tillstånd

7 § En utlänning som inte avvisas enligt 1 § 1 eller 2 får
utvisas ur Sverige om han eller hon uppehåller sig här men
saknar pass eller de tillstånd som krävs för att få uppehålla
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sig i landet. Migrationsverket prövar sådana ärenden om
utvisning.

Utvisning av EES-medborgare och deras familjemedlemmar på grund
av hänsyn till allmän ordning och säkerhet

7 a § En utlänning som har uppehållsrätt får utvisas ur Sverige
av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Om utlänningen vid
tidpunkten för beslutet om utvisning har permanent
uppehållsrätt, får han eller hon dock utvisas endast om det
finns synnerliga skäl för det.

En EES-medborgare som är barn eller som har vistats i Sverige
under de tio närmast föregående åren, får utvisas endast om
beslutet är oundgängligen nödvändigt av hänsyn till allmän
säkerhet. Lag (2006:219).

Utvisning på grund av brott

8 § En utlänning får utvisas ur Sverige, om han eller hon döms
för ett brott som kan leda till fängelse. En utlänning får
också utvisas, om en domstol undanröjer en villkorlig dom eller
skyddstillsyn som utlänningen har dömts till och dömer till
annan påföljd.

En utlänning får dock utvisas endast om han eller hon döms till
svårare påföljd än böter och

1. om gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är
sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig
skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller

2. om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning
som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är
så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar.

9 § Utvisning på grund av brott beslutas av den domstol som
handlägger brottmålet.

10 § När en domstol enligt 34 kap. brottsbalken beslutar att
ändra en påföljd som en utlänning har dömts till utöver
utvisning, får domstolen även meddela det beslut om utvisningen
som förändringen av påföljd ger anledning till.

11 § När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas
enligt 8 §, skall den ta hänsyn till utlänningens anknytning
till det svenska samhället. Domstolen skall särskilt beakta

1. utlänningens levnadsomständigheter,

2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet,
barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten har
varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas,

3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och

4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige.

En utlänning som är flykting och som behöver en fristad i
Sverige får utvisas endast om han eller hon har begått ett
synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara
för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna
här. Utvisning får också ske om utlänningen i Sverige eller
utomlands har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för
rikets säkerhet och det finns anledning att anta att han eller
hon skulle fortsätta sådan verksamhet här.

En utlänning som har en flyktingförklaring skall anses som
flykting med behov av fristad i Sverige, om det inte är
uppenbart att han eller hon inte längre är flykting med ett

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7...%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2005:716 (23 av 57)2007-11-05 19:05:28



SFST

sådant behov.

12 § En utlänning får utvisas enligt 8 § endast när det finns
synnerliga skäl, om han eller hon hade vistats i Sverige med
permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal
väcktes eller om han eller hon då varit bosatt i Sverige sedan
minst fem år. Detsamma gäller för en medborgare i ett annat
nordiskt land som hade varit bosatt här sedan minst två år när
åtalet väcktes och för en utlänning som har permanent
uppehållsrätt i Sverige.

Vad som sägs i 7 a § andra stycket gäller även vid utvisning
enligt 8 §.

En utlänning får inte utvisas, om utlänningen kom till Sverige
innan han eller hon fyllt 15 år och vistats här sedan minst fem
år när åtal väcktes. Lag (2006:219).

13 § En allmän domstols dom eller beslut om utvisning på grund
av brott skall innehålla förbud för utlänningen att återvända
till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning. I en
dom eller ett beslut med tidsbegränsning skall utlänningen
upplysas om vilken dag förbudet upphör att gälla. I domen eller
beslutet skall utlänningen också upplysas om den påföljd som
överträdelse av förbudet kan medföra enligt 20 kap.

14 § Om regeringen finner att en allmän domstols dom eller
beslut om utvisning på grund av brott inte kan verkställas
eller om det annars finns särskilda skäl för att beslutet inte
längre skall gälla, får regeringen upphäva avgörandet helt
eller delvis. Därvid får regeringen fatta beslut också i fråga
om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Om domen eller beslutet om utvisning inte upphävs kan, i fall
som avses i första stycket, ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd och arbetstillstånd meddelas av regeringen.
Utvisningsbeslutet får inte verkställas medan tillståndet
gäller.

Utvisning av hänsyn till rikets säkerhet eller på grund av
befarad brottslighet

15 § Bestämmelser om utvisning av hänsyn till rikets säkerhet
och på grund av befarad brottslighet enligt lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott finns i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll.

Bestämmelser som gäller både avvisning och utvisning

16 § Om en ansökan om uppehållstillstånd avslås eller ett
uppehållstillstånd återkallas medan utlänningen befinner sig i
Sverige, skall det samtidigt meddelas beslut om avvisning eller
utvisning, om inte särskilda skäl talar mot det.

17 § När en fråga om avvisning eller utvisning prövas skall
hänsyn tas till om utlänningen på grund av bestämmelserna i 12
kap. inte kan sändas till ett visst land eller om det annars
finns särskilda hinder mot att beslutet verkställs.

17 a § När en fråga uppkommer om utvisning av en EES-medborgare
eller hans eller hennes familjemedlem på grund av hänsyn till
allmän ordning och säkerhet, skall hänsyn tas till hans eller
hennes anknytning till Sverige i enlighet med vad som sägs i
11 § första stycket. Lag (2006:219).

18 § I beslut om avvisning eller utvisning som meddelas av
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regeringen, Migrationsöverdomstolen, en migrationsdomstol eller
Migrationsverket skall anges till vilket land utlänningen skall
avvisas eller utvisas.

Om det finns särskilda skäl, får mer än ett land anges i
beslutet.

Ett beslut av en sådan myndighet som avses i första stycket och
som rör avvisning eller utvisning skall innehålla de
anvisningar om verkställigheten som omständigheterna i det
enskilda fallet kan ge anledning till.

19 § När Migrationsverket beslutar om avvisning eller
utvisning, får beslutet förenas med förbud för utlänningen att
under viss tid återvända till Sverige utan att ha tillstånd av
Migrationsverket eller, i ett säkerhetsärende, regeringen.

Ett beslut om avvisning eller utvisning som avser en EES-
medborgare eller hans eller hennes familjemedlem, får förenas
med ett sådant förbud som avses i första stycket endast om
beslutet har fattats på grund av hänsyn till allmän ordning och
säkerhet. Lag (2006:219).

20 § En utlänning som med stöd av 13, 19 eller 21 § har
förbjudits att återvända till Sverige under viss tid eller utan
tidsbegränsning får ges särskilt tillstånd av Migrationsverket
att göra ett kort besök här, om besöket gäller synnerligen
viktiga angelägenheter. Om det finns särskilda skäl, får ett
sådant tillstånd ges också på ansökan av någon annan än
utlänningen.

Om en utlänning har förbjudits att återvända till Sverige i ett
säkerhetsärende ges ett sådant tillstånd som avses i första
stycket i stället av regeringen.

20 a § Om en EES-medborgare eller hans eller hennes
familjemedlem har meddelats ett förbud att återvända till
Sverige enligt 19 § andra stycket, får regeringen helt eller
delvis upphäva förbudet om det finns särskilda skäl för att
förbudet inte längre skall gälla. Lag (2006:219).

Beslut vid sidan av beslut om avvisning eller utvisning

21 § När ett överklagat ärende eller mål om avvisning eller
utvisning avgörs, får också beslut fattas i fråga om
uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Detta gäller även om
dessa frågor inte har tagits upp av utlänningen.

Vid prövning av ett beslut om avvisning eller utvisning får en
migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller regeringen
besluta att utlänningen för viss tid skall förbjudas att
återvända till Sverige, även om ingen lägre instans har
meddelat ett sådant förbud.

När Migrationsverket, en migrationsdomstol,
Migrationsöverdomstolen eller regeringen prövar ett beslut om
avvisning eller utvisning, får samtidigt sådant beslut meddelas
angående den som är under 16 år och som står under utlänningens
vårdnad. Detta gäller även om ingen lägre instans har prövat
denna fråga. I mål hos en migrationsdomstol och
Migrationsöverdomstolen samt i ärenden hos regeringen gäller
detta dock inte, om det för barnet har åberopats sådana
omständigheter som avses i 4 kap. 1 och 2 §§, såvida det inte
är uppenbart att det inte finns grund för uppehållstillstånd
enligt dessa bestämmelser.
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9 kap. Kontroll- och tvångsåtgärder

Kontroll i samband med inresa och utresa

1 § Vid inresa eller utresa skall en utlänning visa upp sitt
pass för polismyndigheten. En utlänning skall också lämna
polismyndigheten de upplysningar och visa upp de handlingar som
är av betydelse för bedömningen av hans eller hennes rätt att
resa in i och vistas i Sverige. Regeringen får meddela
föreskrifter om undantag från skyldigheten att visa upp sitt
pass.

Tullverket och Kustbevakningen är skyldiga att hjälpa
polismyndigheten vid kontrollen av utlänningars inresa eller
utresa enligt denna lag. Migrationsverket får efter
överenskommelse med polismyndigheten hjälpa till vid
kontrollen. Kustbevakningen skall medverka i polismyndighetens
kontrollverksamhet genom att utöva kontroll av sjötrafiken.

När inresekontrollen sköts av särskilt förordnade
passkontrollanter, tulltjänstemän eller tjänstemän vid
Kustbevakningen, skall pass och andra handlingar visas upp för
dem. Om Migrationsverket medverkar i kontroll vid inresa, skall
pass och andra handlingar visas upp för tjänstemannen vid
Migrationsverket.

2 § En polisman får i samband med inresekontroll kroppsvisitera
en utlänning och därvid undersöka hans eller hennes bagage,
handresgods, handväskor och liknande, i den utsträckning som
det är nödvändigt för att ta reda på utlänningens identitet.
Sådana undersökningar får också göras för att ta reda på en
utlännings resväg till Sverige, om den är av betydelse för
bedömningen av rätten att resa in i och vistas här i landet. En
polisman får i samband med inresekontrollen även undersöka
bagageutrymmen och övriga slutna utrymmen i bilar och andra
transportmedel i syfte att förhindra att en utlänning reser in
i Sverige i strid med bestämmelserna i denna lag eller i en
författning som har utfärdats med stöd av denna lag.

När inresekontrollen sköts av särskilt förordnade
passkontrollanter, tulltjänstemän eller tjänstemän vid
Kustbevakningen har de samma befogenheter som en polisman har
enligt första stycket.

Kroppsvisitation får inte göras mer ingående än vad som krävs
med hänsyn till ändamålet med åtgärden. All den hänsyn som
omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett
vittne närvara.

En kvinna får inte kroppsvisiteras av eller i närvaro av andra
män än läkare eller legitimerade sjuksköterskor. Om en
visitation innebär att enbart ett föremål som en kvinna har med
sig undersöks, får visitationen dock genomföras och bevittnas
av en man.

Protokoll skall föras över en kroppsvisitation. I protokollet
skall anges vad som har förekommit vid visitationen.

Transportörers kontrollskyldighet

3 § En transportör skall kontrollera att en utlänning, som
transportören transporterar till Sverige direkt från en stat
som inte omfattas av Schengenkonventionen, innehar pass och de
tillstånd som krävs för resa in i landet.

Transportören skall, om det inte är obehövligt på grund av
resultatet av kontroll som utförs enligt första stycket, även
kontrollera att utlänningen har medel för sin hemresa.
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Transportörers uppgiftsskyldighet m.m.

3 a § En transportör, som luftvägen skall transportera
passagerare till Sverige direkt från en stat som inte tillhör
Europeiska unionen och inte heller har slutit avtal om
samarbete enligt Schengenkonventionen med konventionsstaterna,
skall på begäran av en polismyndighet överföra uppgifter om de
ankommande passagerarna så snart incheckningen avslutats.

De uppgifter som avses i första stycket är

1. nummer på och typ av resehandling som används,

2. medborgarskap,

3. fullständigt namn,

4. födelsedatum,

5. gränsövergångsstället för inresa,

6. transportkod,

7. avgångs- och ankomsttid för transporten,

8. det totala antalet passagerare vid transporten, och

9. ursprunglig ort för ombordstigning. Lag (2006:447).

3 b § Uppgifter enligt 3 a § skall samlas in av transportören
och sedan elektroniskt överföras till Rikspolisstyrelsen.

Om det inte är möjligt att föra över uppgifterna elektroniskt
skall de överföras på annat lämpligt sätt. Lag (2006:447).

3 c § Bestämmelser om behandlingen av de uppgifter som
överförts till Rikspolisstyrelsen enligt 3 b § finns i lagen
(2006:444) om passagerarregister. Lag (2006:447).

3 d § En transportör som har överfört uppgifter enligt 3 a §
skall inom 24 timmar efter det att transportmedlet har anlänt
till gränsövergångsstället radera de insamlade och överförda
uppgifterna. Lag (2006:447).

3 e § En transportör som samlar in uppgifter som är avsedda att
överföras enligt 3 a § skall informera passagerarna enligt
bestämmelserna i 23-26 §§ personuppgiftslagen (1998:204).
Lag (2006:447).

3 f § Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan
myndighet än polismyndighet får begära uppgifter av
transportören. Lag (2006:447).

Omhändertagande av pass

4 § Om en utlänning ansöker om uppehållstillstånd när han eller
hon kommer till Sverige eller därefter, får Migrationsverket
eller polismyndigheten ta hand om hans eller hennes pass eller
andra identitetshandlingar i väntan på att utlänningen får
tillstånd att vistas här i landet eller lämnar det.

5 § När ett beslut om avvisning eller utvisning skall
verkställas, får den verkställande myndigheten ta hand om
utlänningens pass eller andra identitetshandlingar till dess
beslutet kan verkställas.
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Omhändertagande av biljetter

6 § En utlännings biljett för resan från Sverige får tas om
hand av Migrationsverket eller polismyndigheten i väntan på att
utlänningen får tillstånd att vistas här i landet eller lämnar
det. Detta gäller om

1. utlänningen saknar pass, visering, uppehållstillstånd eller
arbetstillstånd när detta krävs för inresa eller vistelse i
Sverige, eller

2. utlänningen kan antas komma att ansöka om
uppehållstillstånd.

Biljetten får tas om hand endast om

- det framstår som sannolikt att utlänningen inte kommer att få
tillstånd att vistas här, och

- det finns anledning att anta att utlänningen annars gör sig
av med biljetten och inte själv kan betala kostnaden för sin
resa från Sverige.

7 § Migrationsverket eller polismyndigheten får lösa in en
biljett som tagits om hand enligt 6 §, om den annars skulle
förlora sitt värde. Om biljetten löses in, skall i stället de
pengar som då betalas ut tas om hand.

Fotografi och fingeravtryck

8 § Migrationsverket eller polismyndigheten får fotografera en
utlänning och, om utlänningen fyllt 14 år, ta hans eller hennes
fingeravtryck om

1. utlänningen inte kan styrka sin identitet när han eller hon
kommer till Sverige,

2. utlänningen ansöker om uppehållstillstånd som flykting eller
skyddsbehövande i övrigt och anger skäl som avses i 4 kap. 1
eller 2 §, eller

3. det finns grund för att besluta om förvar.

Kontroll under vistelsen i Sverige

9 § En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran
av en polisman visa upp pass eller andra handlingar som visar
att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige.
Utlänningen är också skyldig att efter kallelse av
Migrationsverket eller polismyndigheten komma till verket eller
myndigheten och lämna uppgifter om sin vistelse här i landet.
Om utlänningen inte gör det, får han eller hon hämtas genom
polismyndighetens försorg. Om det på grund av en utlännings
personliga förhållanden eller av någon annan anledning kan
antas att utlänningen inte skulle följa kallelsen, får han
eller hon hämtas utan föregående kallelse.

Kustbevakningen skall medverka i polisens kontrollverksamhet
som sägs i första stycket genom kontroll av och i anslutning
till sjötrafiken. Om kontrollen utövas av Kustbevakningen,
skall pass eller andra handlingar visas upp för tjänstemannen
vid Kustbevakningen.

Kontroll enligt första och andra styckena får vidtas endast om
det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar
rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns
särskild anledning till kontroll.

10 § Om en utlänning vägrar att följa ett beslut som
Migrationsverket har fattat med stöd av 4, 5, 6, 8 eller 9 §,
får verket begära hjälp av polismyndigheten för att verkställa
beslutet.
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Skyldighet att stanna kvar för utredning

11 § En utlänning är skyldig att stanna kvar för utredning i
samband med inresa eller utresa eller i samband med kallelse
eller hämtning enligt 9 §, dock inte längre än nödvändigt och
inte i något fall längre än sex timmar. Detta gäller inte om
ett beslut har meddelats om förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 §.

En polisman får hålla kvar en utlänning som vägrar att stanna
kvar för utredning.

10 kap. Förvar och uppsikt avseende utlänningar

Förvar

1 § En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om

1. utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige
eller när han eller hon därefter ansöker om uppehållstillstånd
och han eller hon inte kan göra sannolikt att den identitet han
eller hon uppger är riktig, och

2. utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige
inte kan bedömas ändå.

En utlänning som har fyllt 18 år får också tas i förvar om

1. det är nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt
att stanna i Sverige skall kunna genomföras,

2. det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller
utvisas enligt 8 kap. 1, 2 eller 7 §, eller

3. det är fråga om att verkställa ett beslut om avvisning eller
utvisning.

Beslut om förvar av en utlänning enligt andra stycket 2 eller 3
får meddelas endast om det på grund av utlänningens personliga
förhållanden eller övriga omständigheter finns anledning att
anta att utlänningen annars kommer att hålla sig undan eller
bedriva brottslig verksamhet i Sverige.

2 § Ett barn får tas i förvar, om

1. det är sannolikt att barnet kommer att avvisas med omedelbar
verkställighet enligt 8 kap. 6 § eller det är fråga om att
verkställa ett beslut om avvisning med omedelbar
verkställighet,

2. risken är uppenbar att barnet annars håller sig undan och
därigenom äventyrar en verkställighet som inte bör fördröjas,
och

3. det inte är tillräckligt att barnet ställs under uppsikt
enligt bestämmelserna i 7 §.

Ett barn får också tas i förvar, om

1. det är fråga om att verkställa ett beslut om avvisning i
andra fall än enligt första stycket eller ett beslut om
utvisning enligt 8 kap. 7 eller 8 §, och

2. det vid ett tidigare försök att verkställa beslutet inte
visat sig tillräckligt att barnet ställts under uppsikt enligt
bestämmelserna i 7 § andra stycket.

3 § Ett barn får inte skiljas från båda sina vårdnadshavare
genom att barnet eller vårdnadshavaren tas i förvar. Ett barn
som inte har någon vårdnadshavare i Sverige får tas i förvar
endast om det finns synnerliga skäl.
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4 § En utlänning får inte hållas i förvar för utredning med
stöd av 1 § andra stycket 1 längre tid än 48 timmar.

I övrigt får en utlänning som fyllt 18 år inte hållas i förvar
mer än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för en
längre tid. Om ett beslut om avvisning eller utvisning har
meddelats, får utlänningen dock hållas i förvar i högst två
månader, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.

5 § Ett barn får inte hållas i förvar längre tid än 72 timmar
eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare 72 timmar.

Uppsikt

6 § En utlänning som har fyllt 18 år får, under de
förutsättningar som anges i 1 §, i stället för att tas i förvar
ställas under uppsikt.

7 § Ett barn får, under de förutsättningar som anges i 2 §
första stycket 1 och 2, ställas under uppsikt.

Ett barn får dessutom ställas under uppsikt när beslut har
meddelats om avvisning i andra fall än som avses i 2 § första
stycket eller när beslut har meddelats om utvisning enligt 8
kap. 7 eller 8 §.

8 § Uppsikt innebär att utlänningen är skyldig att på vissa
tider anmäla sig hos polismyndigheten i orten eller hos
Migrationsverket. I ett beslut om uppsikt får utlänningen också
åläggas att lämna ifrån sig sitt pass eller annan
legitimationshandling.

Ny prövning av förvar och uppsikt

9 § Ett beslut om förvar enligt 4 § andra stycket skall prövas
på nytt inom två veckor från den dag då det började
verkställas. I de fall det finns beslut om avvisning eller
utvisning skall beslutet om förvar prövas på nytt inom två
månader från den dag då det började verkställas.

Ett beslut om uppsikt skall prövas på nytt inom sex månader
från beslutet.

Om utlänningen hålls kvar i förvar eller fortfarande skall stå
under uppsikt, skall ny prövning fortlöpande ske inom samma
tider.

Ett beslut om förvar eller uppsikt skall omedelbart upphävas,
om det inte längre finns skäl för beslutet.

10 § Beslut om förvar eller uppsikt som inte prövas på nytt
inom föreskriven tid upphör att gälla.

11 § Varje ny prövning av ett beslut om förvar skall föregås av
en muntlig förhandling. Detta gäller även en ny prövning av ett
beslut om uppsikt, om det inte med hänsyn till utredningens art
eller andra omständigheter framstår som uppenbart att en
muntlig förhandling saknar betydelse.

Bestämmelser som gäller för muntlig handläggning hos en
myndighet finns i 13 kap. 1-8 §§. I fråga om muntlig
förhandling i domstol finns bestämmelser i 16 kap.
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I ärenden om förvar som handläggs av regeringen får det
statsråd som har till uppgift att föredra ärenden enligt denna
lag, eller den tjänsteman som statsrådet bestämmer, besluta om
muntlig förhandling och uppdra åt en migrationsdomstol att
hålla den. Bestämmelserna i 13 kap. gäller i tillämpliga delar
vid förhandlingen. Vid den muntliga förhandlingen skall en
representant från Regeringskansliet närvara. Regeringskansliet
får besluta att även andra personer än utlänningen skall höras
vid förhandlingen. I säkerhetsärenden gäller i stället att
uppdrag att hålla muntlig förhandling får lämnas till
Migrationsöverdomstolen.

Beslutande myndigheter

12 § Beslut om förvar eller uppsikt fattas av den myndighet
eller domstol som handlägger ärendet.

Om en utlänning som har tagits i förvar eller står under
uppsikt avvisas eller utvisas, skall den myndighet eller
domstol som fattar beslutet pröva om utlänningen fortfarande
skall hållas i förvar eller stå under uppsikt.

13 § Polismyndigheten är handläggande myndighet

1. från det att en utlänning begär att få resa in i landet och
till dess att ett ärende som skall prövas av Migrationsverket
tas emot av verket eller utlänningen har lämnat landet, och

2. från det att myndigheten tar emot ett beslut om avvisning
eller utvisning för verkställighet och till dess att
verkställighet har skett, även om ärendet är föremål för
prövning enligt 12 kap. 18-20 §§, dock inte under den tid då
beslutet inte får verkställas på grund av ett beslut om
inhibition.

14 § Migrationsverket är handläggande myndighet

1. från det att verket tar emot ett ärende som verket skall
pröva och till dess verket fattar beslut eller utlänningen har
lämnat landet eller polismyndigheten har tagit emot ärendet,
eller, om ärendet överklagas, till dess ärendet tas emot av
migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen, och

2. från det att verket tar emot ett beslut om avvisning eller
utvisning för verkställighet och till dess att beslutet har
verkställts eller ärendet lämnas över till polismyndigheten.

I fråga om beslut som gäller omedelbart är, även om beslutet
överklagas, Migrationsverket handläggande myndighet till dess
domstolen meddelar beslut om inhibition.

15 § Regeringen är handläggande myndighet när ärendet har
tagits emot av det departement som har till uppgift att bereda
ärendet.

Beslut i frågor om förvar och uppsikt fattas av det statsråd
som skall föredra ärendet. Regeringen får inte fatta beslut om
att ta eller hålla kvar någon i förvar eller om att ställa
någon under uppsikt. Regeringen får däremot upphäva ett beslut
om förvar eller uppsikt.

I ett ärende där beslut om inhibition kan meddelas med stöd av
12 kap. 11 § första stycket, 12 och 20 §§ skall regeringen inte
anses som handläggande myndighet innan beslut om inhibition har
meddelats.

16 § I säkerhetsärenden är Migrationsöverdomstolen handläggande
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myndighet från det att domstolen tar emot ett ärende till dess
det departement som har till uppgift att bereda ärendet tar
emot det.

17 § En polismyndighet får, även om den inte är handläggande
myndighet, fatta beslut om att ta en utlänning i förvar eller
ställa honom eller henne under uppsikt, om det inte finns tid
att avvakta den handläggande myndighetens beslut. Ett sådant
beslut skall skyndsamt anmälas till den myndighet som
handlägger ärendet, och denna myndighet skall därefter
omedelbart pröva om beslutet om förvar eller uppsikt skall
fortsätta att gälla.

Att en polisman i vissa fall får omhänderta en utlänning i
avvaktan på polismyndighetens beslut om förvar framgår av 11 §
polislagen (1984:387).

Om kontroll av en utlänning sker under medverkan av Tullverket,
Kustbevakningen eller med hjälp av en särskilt förordnad
passkontrollant, har tulltjänstemannen, tjänstemannen vid
Kustbevakningen eller passkontrollanten samma rätt att
omhänderta utlänningen som en polisman har enligt andra
stycket. Omhändertagandet skall så skyndsamt som möjligt
anmälas till en polisman för prövning av om åtgärden skall
bestå.

Allmänt om verkställighet av beslut om förvar

18 § Migrationsverket ansvarar för att beslut om förvar
verkställs.

19 § På begäran av den myndighet eller den domstol som har
fattat ett beslut om förvar skall polismyndigheten lämna den
hjälp som behövs för att verkställa beslutet.

Om Migrationsverket begär det, skall polismyndigheten även
lämna den hjälp som behövs för att förflytta en utlänning som
hålls i förvar.

20 § Migrationsverket får besluta att en utlänning som hålls i
förvar skall placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller
polisarrest, om

1. utlänningen enligt 8 kap. 8 § har utvisats på grund av
brott,

2. utlänningen hålls avskild enligt 11 kap. 7 § och av
säkerhetsskäl inte kan vistas i en sådan särskild lokal som
avses i 11 kap. 2 § första stycket, eller

3. det annars finns synnerliga skäl.

Barn som hålls i förvar får inte placeras i
kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

11 kap. Hur en utlänning som hålls i förvar skall behandlas

1 § En utlänning som hålls i förvar skall behandlas humant och
hans eller hennes värdighet skall respekteras.

Verksamhet som rör förvar skall utformas på ett sätt som
innebär minsta möjliga intrång i utlänningens integritet och
rättigheter.

2 § En utlänning som hålls i förvar enligt denna lag skall
vistas i lokaler som har ordnats särskilt för detta ändamål.
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Migrationsverket har ansvaret för sådana lokaler.

Migrationsverket har ansvaret för behandlingen och tillsynen av
en utlänning som hålls i förvar.

För behandlingen av en utlänning som enligt 10 kap. 20 §
placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest
gäller lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna
m.fl. i tillämpliga delar. Utlänningen skall, utöver vad som
följer av nämnda lag, beviljas de lättnader och förmåner som
kan medges med hänsyn till ordningen och säkerheten inom
anstalten, häktet eller arresten.

3 § En utlänning som hålls i förvar skall ges tillfälle till
aktiviteter, förströelse, fysisk träning och vistelse utomhus.

4 § En utlänning som hålls i förvar skall ges möjlighet att ta
emot besök och på annat sätt ha kontakt med personer utanför
lokalen utom om besöket eller kontakten i ett särskilt fall
skulle försvåra den verksamhet som rör förvaret.

Om det är nödvändigt med hänsyn till säkerheten, får ett besök
övervakas. Ett besök av ett offentligt biträde eller en advokat
får övervakas endast om biträdet eller advokaten själv begär
det.

5 § En utlänning som hålls i förvar skall ha tillgång till
hälso- och sjukvård i samma omfattning som den som ansökt om
uppehållstillstånd enligt 4 kap. 1 eller 2 § även om
utlänningen inte har ansökt om ett sådant tillstånd.

Om en utlänning som hålls i förvar behöver sjukhusvård under
förvarstiden, skall han eller hon ges tillfälle till sådan
vård.

Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där en utlänning vårdas
skall se till att Migrationsverket eller den som förestår den
lokal där utlänningen skall vistas genast underrättas, om
utlänningen önskar lämna eller redan har lämnat sjukhuset.

6 § En utlänning som hålls i förvar får hindras att lämna
lokalen där han eller hon vistas, och i övrigt underkastas den
begränsning av rörelsefriheten som krävs för att ändamålet med
att utlänningen tagits i förvar skall tillgodoses eller som är
nödvändig för ordningen och säkerheten i lokalen.

En utlännings rörelsefrihet får också begränsas, om han eller
hon utgör en allvarlig fara för sig själv eller andra.

7 § En utlänning som hålls i förvar och har fyllt 18 år får
hållas avskild från andra som tagits i förvar, om det är
nödvändigt för ordningen och säkerheten i lokalen eller om han
eller hon utgör en allvarlig fara för sig själv eller andra.

Beslut om att hålla någon avskild fattas av Migrationsverket.
Beslutet skall omprövas så ofta det finns anledning till det,
dock minst var tredje dag.

En utlänning som hålls avskild därför att han eller hon utgör
en fara för sig själv skall undersökas av läkare så snart som
möjligt.
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8 § En utlänning som hålls i förvar får inte utan tillstånd
inneha alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel eller
något annat som kan skada någon eller vara till men för
ordningen inom lokalen.

9 § Om det finns skälig misstanke att en utlänning som hålls i
förvar bär på sig något som utlänningen inte får inneha enligt
8 § eller enligt narkotikastrafflagen (1968:64), får
utlänningen kroppsvisiteras för kontroll av detta.

Vid kroppsvisitation gäller vad som föreskrivs i 9 kap. 2 §
tredje och fjärde styckena.

10 § En utlänning som hålls i förvar får inte ta emot en
försändelse utan att den först har undersökts, om det finns
skälig misstanke att den innehåller sådant som inte får innehas
enligt 8 § eller enligt narkotikastrafflagen (1968:64).

Om en utlänning inte medger att försändelsen öppnas i hans
eller hennes närvaro, skall försändelsen tas om hand för
utlänningens räkning, men den får inte öppnas.

En undersökning får inte avse det skriftliga innehållet i brev
eller andra handlingar. Försändelser från offentliga biträden,
advokater, Förenta nationernas flyktingkommissarie eller
internationella organ som har behörighet att pröva klagomål
från enskilda får aldrig undersökas.

11 § Om det inom en lokal där en utlänning hålls i förvar eller
hos en utlänning som hålls i förvar påträffas egendom som inte
får innehas enligt 8 § eller enligt narkotikastrafflagen
(1968:64), får egendomen tas om hand.

Kan det antas att en utlänning genom att inneha eller ta emot
sådan egendom gjort sig skyldig till brott eller saknas känd
ägare, skall egendomen skyndsamt överlämnas till polisen.

I annat fall skall egendomen tas om hand för utlänningens
räkning.

12 § Egendom som har tagits om hand enligt 10 § andra stycket
eller 11 § tredje stycket skall återlämnas till utlänningen när
beslutet om att hålla utlänningen i förvar har upphört att
gälla.

13 § En utlänning som hålls i förvar har rätt att få sådan
dagersättning och sådant särskilt bidrag som avses i 17 och
18 §§ lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

12 kap. Verkställighet av beslut om avvisning och utvisning

Hinder mot att verkställa avvisning och utvisning

1 § Avvisning och utvisning av en utlänning får aldrig
verkställas till ett land om det finns skälig anledning att
anta att

- utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden
eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,
eller

- utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas
vidare till ett land där utlänningen skulle vara i sådan fara.
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2 § Avvisning och utvisning av en utlänning får inte
verkställas till ett land

- om utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse i det
landet, eller

- om utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas
vidare till ett land där utlänningen löper risk för
förföljelse.

En utlänning får dock sändas till ett sådant land, om det inte
är möjligt att verkställa avvisningen eller utvisningen till
något annat land och utlänningen genom ett synnerligen grovt
brott har visat att det skulle vara förenat med allvarlig fara
för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna i
Sverige. Detta gäller dock inte om den förföljelse som hotar i
det andra landet innebär fara för utlänningens liv eller annars
är av särskilt svår art.

Likaså får en utlänning sändas till ett sådant land, om
utlänningen har bedrivit verksamhet som inneburit fara för
rikets säkerhet och det finns anledning att anta att
utlänningen skulle fortsätta verksamheten här i landet och det
inte är möjligt att sända utlänningen till något annat land.

3 § Avvisning och utvisning av en utlänning som avses i 4 kap.
2 § första stycket 2 och 3 får inte verkställas till
utlänningens hemland eller till ett land där han eller hon
riskerar att sändas vidare till hemlandet, om det inte finns
synnerliga skäl för detta.

Vart avvisning eller utvisning får verkställas

4 § Ett beslut om avvisning eller utvisning som meddelas av
regeringen, Migrationsöverdomstolen, en migrationsdomstol eller
Migrationsverket skall verkställas genom att utlänningen sänds
till det land eller, om flera länder angetts, något av de
länder som anges i beslutet.

Ett beslut om avvisning som meddelas av en polismyndighet samt
allmän domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott
skall verkställas genom att utlänningen sänds till sitt hemland
eller, om möjligt, till det land från vilket utlänningen kom
till Sverige. Om verkställighet inte kan genomföras till något
av dessa länder får en utlänning i stället sändas till ett land
som utlänningen har anknytning till.

En utlänning som skall avvisas eller utvisas får alltid sändas
till ett land som utlänningen visar att mottagande kan ske i.

5 § En utlänning som har kommit till Sverige med ett fartyg
eller ett luftfartyg och som avvisats därför att han eller hon
saknar pass eller de tillstånd som krävs för att resa in i
landet eller medel för sin hemresa, får föras tillbaka till
fartyget eller luftfartyget eller sättas ombord på annat sådant
med samma ägare eller brukare (transportören). Om det är
nödvändigt att bevakningspersonal följer med skall även den ges
plats på fartyget eller luftfartyget.

Vägrar befälhavaren på fartyget eller luftfartyget att ta emot
utlänningen eller bevakningspersonalen, får polismyndigheten
förelägga befälhavaren vite.

Första stycket gäller inte om fartyget eller luftfartyget
kommit till Sverige direkt från en Schengenstat eller skall
avgå till ett land dit utlänningen inte får sändas enligt 1, 2
eller 3 §.
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Verkställighet av beslut som inte vunnit laga kraft

6 § En polismyndighets beslut om avvisning får verkställas även
om det har överklagats. Detsamma gäller för Migrationsverkets
beslut enligt 8 kap. 4 § andra stycket.

7 § Migrationsverkets beslut om avvisning enligt 8 kap. 4 §
första stycket eller utvisning får verkställas även om beslutet
inte har vunnit laga kraft, om

1. utlänningen har förklarat sig nöjd med beslutet
(nöjdförklaring), eller

2. Migrationsverket enligt 8 kap. 6 § har förordnat att verkets
beslut om avvisning får verkställas trots att det inte vunnit
laga kraft.

8 § En allmän domstols dom eller beslut om utvisning på grund
av brott får verkställas, om utlänningen har avgett
nöjdförklaring och åklagaren medger att domen eller beslutet
får verkställas.

Avvisning och utvisning av utlänning som dömts till fängelse
m.m.

9 § Ett beslut om att avvisa eller utvisa en utlänning får inte
verkställas förrän utlänningen har avtjänat ett fängelsestraff
som han eller hon har dömts till eller verkställigheten av
fängelsestraffet har flyttats över till ett annat land.

Har allmänt åtal väckts mot utlänningen, får ett beslut om
avvisning eller utvisning inte verkställas förrän åtalet har
prövats slutligt eller åtalet har lagts ned.

Att avbryta verkställighet (inhibition)

10 § Har en utlänning överklagat ett beslut om att avvisas med
omedelbar verkställighet enligt 8 kap. 6 § skall
Migrationsverket pröva, om verkställigheten av beslutet tills
vidare skall avbrytas (inhibition).

Även i andra fall när Migrationsverket omprövar ett
avvisningsbeslut, skall verket pröva frågan om inhibition.

11 § När regeringen prövar en fråga om att upphäva en allmän
domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott, får
regeringen besluta om inhibition av det tidigare meddelade
beslutet.

När ett ärende enligt denna lag skall prövas av regeringen får,
för tiden till dess regeringen avgör ärendet, det statsråd som
har till uppgift att föredra ärendena besluta om inhibition av
avvisning eller utvisning.

12 § Om ett internationellt organ, som har behörighet att pröva
klagomål från enskilda, riktar en begäran till Sverige om att
verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning
skall avbrytas, skall inhibition meddelas, om inte synnerliga
skäl talar mot detta.

13 § Om det i andra fall finns särskilda skäl till det, får
Migrationsverket besluta om inhibition.

13 a § Om en EES-medborgare eller hans eller hennes
familjemedlem efter inresan i Sverige har överklagat en
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polismyndighets beslut om avvisning eller Migrationsverkets
beslut om avvisning eller utvisning och i samband med
överklagandet yrkat inhibition av beslutet, får beslutet inte
verkställas innan frågan om inhibition har prövats.
Lag (2006:219).

Bestämmelser om inhibition finns också i 18-20 §§.

Verkställande myndighet

14 § Beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas av
Migrationsverket, om inte annat sägs i andra, tredje eller
fjärde stycket.

Säkerhetspolisen skall verkställa beslut om avvisning eller
utvisning i säkerhetsärenden. Regeringen eller Migrationsverket
får dock förordna att en annan myndighet skall ombesörja
verkställigheten.

Polismyndigheten skall verkställa

1. en polismyndighets beslut om avvisning,

2. en allmän domstols dom eller beslut om utvisning på grund av
brott enligt 8 kap. 8 §.

Migrationsverket får lämna över ett avvisnings- eller
utvisningsärende för verkställighet till polismyndigheten, om
den som skall avvisas eller utvisas håller sig undan och inte
kan anträffas utan polismyndighetens medverkan eller om det kan
antas att tvång kommer att behövas för att verkställa beslutet.

När ett beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas

15 § En polismyndighets beslut om avvisning, Migrationsverkets
beslut om avvisning enligt 8 kap. 4 § andra stycket,
Migrationsverkets beslut om avvisning med omedelbar
verkställighet och en allmän domstols lagakraftvunna dom eller
beslut om utvisning på grund av brott skall verkställas snarast
möjligt.

I andra fall skall en utlänning som avvisas lämna landet inom
två veckor och en utlänning som utvisas lämna landet inom fyra
veckor efter det att beslutet vann laga kraft, om inte annat
bestämts i beslutet.

Om utlänningen inte lämnar landet inom den föreskrivna tiden
eller det måste antas att utlänningen inte har för avsikt att
frivilligt lämna landet inom denna tid, skall beslutet
verkställas snarast möjligt av den myndighet som enligt 14 § är
ansvarig för verkställigheten.

Verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning av en
EES-medborgare eller hans eller hennes familjemedlem som har
rest in i Sverige får ske tidigast fyra veckor från den dag
EES-medborgaren eller familjemedlemmen fick del av beslutet, om
det inte finns synnerliga skäl för att verkställa beslutet.
Lag (2006:219).

Upphävande av beslut om avvisning och utvisning i vissa fall

16 § Om Migrationsverket efter omprövning beviljar en utlänning
tidsbegränsat uppehållstillstånd, får verket samtidigt upphäva
ett av verket fattat beslut om avvisning eller utvisning. Om
Migrationsverket meddelar ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
utan att upphäva beslutet om avvisning eller utvisning, får
beslutet om avvisning eller utvisning inte verkställas medan
tillståndet gäller.
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Motsvarande gäller om en migrationsdomstol,
Migrationsöverdomstolen eller regeringen i ett överklagat eller
överlämnat ärende beviljar ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
utan att upphäva beslutet om avvisning eller utvisning.

Migrationsverket får dock inte upphäva en allmän domstols dom
eller beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § eller meddela
uppehållstillstånd för den som har utvisats genom en sådan dom
eller ett sådant beslut.

Åtgärder vid hinder mot verkställighet

17 § Om en annan myndighet än Migrationsverket skall verkställa
ett beslut om avvisning eller utvisning och denna myndighet
finner att den inte kan verkställa beslutet eller att den
behöver ytterligare besked, skall myndigheten underrätta
Migrationsverket. Detsamma gäller om utlänningen hos
myndigheten åberopar att det finns sådana hinder som avses i 1,
2 eller 3 § mot verkställigheten eller det på annat sätt kommer
fram att det kan finnas sådana hinder.

Migrationsverket skall i sådana fall ge anvisningar om
verkställigheten eller vidta andra åtgärder.

Om en allmän domstols dom eller beslut om utvisning på grund av
brott av en EES-medborgare eller av hans eller hennes
familjemedlem skall verkställas mer än två år efter det att
avgörandet meddelades, skall polismyndigheten innan beslutet
verkställs utreda om de omständigheter som låg till grund för
beslutet har ändrats. Om det vid utredningen kommer fram att
omständigheterna har ändrats på ett sådant sätt att
utvisningsbeslutet inte längre bör gälla, skall ärendet lämnas
över till Migrationsverket som med ett eget yttrande skall
lämna över ärendet till regeringen för prövning enligt 8 kap.
14 §. Verkställighet får i sådant fall inte ske innan
regeringen har avgjort ärendet. Lag (2006:219).

18 § Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om
avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft kommer fram nya
omständigheter som innebär att

1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 1, 2 eller 3
§,

2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet
inte kommer att vara villigt att ta emot utlänningen, eller

3. det finns medicinska hinder eller annan särskild anledning
att beslutet inte bör verkställas,

får Migrationsverket, om hindret är bestående, bevilja
permanent uppehållstillstånd.

Föreligger endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet,
får verket bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Migrationsverket får också besluta om inhibition.

19 § Om utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett
beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft
åberopar nya omständigheter

1. som kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot
verkställigheten som avses i 1, 2 eller 3 §, och

2. dessa omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen
tidigare, eller utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha
åberopat omständigheterna tidigare,
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skall Migrationsverket, om beslut om uppehållstillstånd inte
kan meddelas enligt 18 §, ta upp frågan om uppehållstillstånd
till ny prövning samt besluta om inhibition i
verkställighetsärendet.

Är förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda,
skall Migrationsverket besluta att inte bevilja ny prövning.

20 § Om det i ett ärende som avser en allmän domstols dom eller
beslut om utvisning på grund av brott kommer fram att
verkställighet inte kan genomföras, skall Migrationsverket inte
fatta eget beslut i ärendet utan skyndsamt med eget yttrande
lämna över detta till regeringen för prövning enligt 8 kap.
14 §.

Om det vid verkställigheten av ett beslut om avvisning eller
utvisning i ett säkerhetsärende kommer fram uppgifter om att
verkställigheten inte kan genomföras, skall Migrationsverket
skyndsamt överlämna ärendet till regeringen för prövning enligt
18 §. Regeringen skall vid denna prövning inhämta yttrande från
Migrationsöverdomstolen. I yttrandet skall särskilt anges om
det finns hinder mot verkställighet enligt 1, 2 eller 3 §.
Finner domstolen att sådant hinder mot verkställighet
föreligger, får regeringen vid prövningen inte avvika från
domstolens bedömning.

Regeringen får vid prövning enligt andra stycket besluta om
inhibition, uppehållstillstånd och arbetstillstånd samt upphäva
beslutet om avvisning eller utvisning.

När ett beslut skall anses verkställt

21 § Ett beslut om avvisning eller utvisning skall anses
verkställt, om utlänningen har lämnat landet.

När ett beslut upphör att gälla

22 § Ett beslut om avvisning eller utvisning som inte har
meddelats av allmän domstol upphör att gälla fyra år från det
att beslutet vann laga kraft. Om beslutet har förenats med ett
förbud att återvända till Sverige med längre giltighetstid,
upphör beslutet om avvisning eller utvisning att gälla först
när tiden för återreseförbudet går ut.

Ett beslut om utvisning som har meddelats av allmän domstol
upphör alltid att gälla när tiden för återreseförbudet går ut.

Om permanent uppehållstillstånd meddelas, upphör ett beslut om
avvisning eller utvisning att gälla.

Ny verkställighet av beslut som inte har upphört att gälla

23 § Har ett beslut om avvisning eller utvisning verkställts,
och anträffas utlänningen därefter här i landet, skall beslutet
verkställas på nytt, om det har vunnit laga kraft eller enligt
7 eller 8 § ändå får verkställas och om det inte har upphört
att gälla enligt 22 §.

Beslut om avvisning eller utvisning får dock inte verkställas
om utlänningen

1. återvänt med uppehållstillstånd eller visering,

2. återvänt efter att ha fått särskilt tillstånd till ett kort
besök här i landet enligt 8 kap. 20 §, eller

3. efter återkomsten beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd.
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Vad som sägs i andra stycket 1 gäller under giltighetstiden för
tillståndet eller viseringen.

Ett beslut om avvisning eller utvisning som inte är förenat med
något gällande förbud att återvända får inte heller
verkställas, om utlänningen är undantagen från krav på visering
eller uppehållstillstånd enligt 2 kap. 8 § eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 9 §.

13 kap. Handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna
m.m.

Muntlig handläggning

1 § Migrationsverket får inte besluta om avvisning eller
utvisning av en utlänning som har ansökt om asyl i Sverige utan
att det förekommit muntlig handläggning hos Migrationsverket.
Muntlig handläggning skall även annars företas på begäran av
utlänningen, om inte en sådan handläggning skulle sakna
betydelse för att avgöra asylärendet. Handläggningen kan ske i
form av en muntlig förhandling eller i annan form.

2 § Muntlig handläggning i ett ärende om förvar eller uppsikt
skall genomföras av den myndighet som beslutar om åtgärden.

3 § Vid den muntliga handläggningen skall de omständigheter som
behöver klarläggas noga utredas. Utlänningen skall få tillfälle
att redogöra för sin ståndpunkt och att uttala sig om de
omständigheter som åberopas i ärendet.

4 § Vid muntlig förhandling skall utlänningen höras.
Myndigheten får bestämma att även andra personer än utlänningen
skall höras vid förhandlingen.

I 10 kap. 11 § finns särskilda bestämmelser om när muntlig
förhandling skall hållas i vissa fall.

5 § Utlänningen och andra personer som skall höras skall kallas
till den muntliga förhandlingen. Om utlänningen hålls i förvar,
skall den myndighet som genomför den muntliga förhandlingen
besluta om utlänningens inställelse.

Om den som skall höras i ett ärende om förvar eller uppsikt har
delgetts kallelsen minst fyra dagar före den muntliga
förhandlingen och utan giltigt skäl uteblir, får myndigheten
besluta att han eller hon skall hämtas genom polismyndighetens
försorg. Andra personer än utlänningen får dock hämtas endast
om det finns synnerliga skäl.

6 § En utlänning som inställer sig vid en muntlig förhandling
som rör frågan om han eller hon skall hållas i förvar eller stå
under uppsikt har rätt till ersättning av allmänna medel för
kostnad för resa och uppehälle, om det bedöms skäligt med
hänsyn till utlänningens ekonomiska förhållanden, den tid han
eller hon har vistats i Sverige samt övriga omständigheter.
Förskott får beviljas på ersättningen.

Andra personer som på kallelse har inställt sig vid en muntlig
förhandling för att höras har rätt till skälig ersättning av
allmänna medel för kostnader för sin inställelse. Förskott får
beviljas på ersättning för resa och uppehälle.
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7 § Ersättning och förskott beslutas av den myndighet som
genomför den muntliga förhandlingen.

8 § Regeringen får meddela närmare föreskrifter om ersättning
och förskott.

Parts rätt att få del av uppgifter i vissa fall

9 § I ärenden om visering, tidsbegränsat uppehållstillstånd,
arbetstillstånd och återkallelse av permanent
uppehållstillstånd eller tredjelandsmedborgares ställning som
varaktigt bosatt i Sverige tillämpas bestämmelserna i 17 §
förvaltningslagen (1986:223) om rätt för en part att få del av
uppgifter endast när utlänningen är bosatt eller annars vistas
i Sverige. Lag (2006:219).

Motivering av beslut

10 § Ett beslut i fråga om uppehållstillstånd eller om
tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige
skall alltid innehålla de skäl som ligger till grund för
beslutet.

Vid beslut i fråga om visering eller arbetstillstånd får skälen
som ligger till grund för beslutet utelämnas. En utlänning har
dock alltid rätt till motivering av ett beslut i fråga om
visering, om beslutet går utlänningen emot och utlänningen
omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) eller av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri
rörlighet för personer, utan att vara medborgare i ett EES-land
eller i Schweiz. Lag (2006:219).

Tolkersättning

11 § Den som är tolk vid handläggning av ett ärende enligt
denna lag inför en myndighet har rätt att av allmänna medel få
arvode och ersättning för kostnader och tidsspillan. Detta
gäller dock inte om uppdraget har fullgjorts i tjänsten.

Frågan om ersättning prövas av den myndighet som handlägger
ärendet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om ersättning.

Rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift

12 § En myndighet får besluta om rättelse av sitt beslut, om en
utlänning har lämnat oriktig uppgift om sitt namn, sin
nationalitet eller någon annan omständighet av betydelse för
att utlänningens identitet skall kunna fastställas, och den
oriktiga uppgiften har tagits in i myndighetens beslut.

Omprövning av Migrationsverkets beslut

13 § Finner Migrationsverket att ett beslut som verket har
meddelat som första instans är oriktigt på grund av nya
omständigheter eller av någon annan anledning, skall verket
ändra beslutet, om det inte blir till nackdel för utlänningen.

Skyldigheten gäller inte, om Migrationsverket har lämnat över
handlingarna i ärendet till en migrationsdomstol.

I säkerhetsärenden gäller 27 § förvaltningslagen (1986:223) i
stället för vad som föreskrivs i första och andra styckena.
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Inhämtande av yttrande i ärenden om arbetstillstånd

14 § Vid prövning av frågor om arbetstillstånd som har
principiell betydelse eller som i övrigt är av större vikt
skall berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer få
tillfälle att yttra sig.

DNA-analys

15 § I ärenden om uppehållstillstånd på grund av
familjeanknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 och 3 a §
första stycket 2 och 3 samt tredje stycket 2 och 3 skall
Migrationsverket ge sökanden och den person till vilken
anknytning åberopas tillfälle att få en DNA-analys utförd
avseende det biologiska släktskap som åberopas i ansökan, om

1. den övriga utredningen om släktskapet inte är tillräcklig
för att uppehållstillstånd skall beviljas, och

2. det inte är uppenbart att det åberopade
släktskapsförhållandet inte föreligger.

Om ansökningen skall avslås av andra skäl än på grund av
otillräcklig utredning om släktskapet, behöver tillfälle till
DNA-analys enligt första stycket inte lämnas.

En DNA-analys får utföras endast om den som skall undersökas
har informerats om syftet med DNA-analysen och har gett sitt
skriftliga samtycke.

Kostnaden för provtagning, transport av prover och analys skall
betalas av staten. Lag (2006:220).

16 § Har DNA-analys i ett annat fall än som avses i 15 §
åberopats i ett ärende om uppehållstillstånd på grund av
familjeanknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 och 3 a §
första stycket 2 och 3 samt tredje stycket 2 och 3 har den som
bekostat en DNA-analys rätt till ersättning från staten för
skälig kostnad för provtagning, transport av prover och analys,
om

1. sökanden inte har getts tillfälle att få en DNA-analys
utförd enligt 15 §,

2. analysen visar det åberopade släktskapet, och

3. uppehållstillstånd beviljas på grund av den åberopade
familjeanknytningen.

Beslut angående ersättning meddelas av Migrationsverket efter
särskild ansökan. Ansökan om ersättning skall framställas
senast sex månader efter det att ärendet om uppehållstillstånd
har avgjorts slutligt. Lag (2006:220).

14 kap. Överklagande av förvaltningsmyndighets beslut

Allmänt om överklagande

1 § En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får
överklagas endast i de fall som anges i detta kapitel.

Avvisning och utvisning samt uppehållstillstånd och
arbetstillstånd

Polismyndighetens beslut

2 § En polismyndighets beslut om avvisning får överklagas till
Migrationsverket.
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Migrationsverkets beslut

3 § Migrationsverkets beslut får överklagas till en
migrationsdomstol, om beslutet innebär

- avslag på en ansökan om visering eller återkallelse av
visering för en utlänning som är familjemedlem till en EES-
medborgare, utan att själv vara EES-medborgare,

- avvisning eller utvisning,

- avslag på en ansökan om uppehållstillstånd eller om
tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i
Sverige, eller

- återkallelse av ett uppehållstillstånd eller av
tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i
Sverige.

Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om
arbetstillstånd eller beslut om återkallelse av arbetstillstånd
får överklagas till en migrationsdomstol, om frågan om
tillstånd har behandlats i samband med ett beslut om avvisning
eller utvisning. Lag (2006:219).

4 § Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § eller
beslut om återkallelse av ett tillstånd som meddelats med stöd
av 5 kap. 15 § överklagas till migrationsdomstol. Endast
förundersökningsledaren får överklaga sådana beslut.
Lag (2007:322).

5 § Migrationsverkets beslut att inte bevilja ny prövning
enligt 12 kap. 19 § får överklagas till en migrationsdomstol.

Flyktingförklaring och resedokument

6 § Migrationsverkets beslut enligt 4 kap. 3 och 4 §§ i fråga
om flyktingförklaring eller resedokument eller om återkallelse
av flyktingförklaring får överklagas till en migrationsdomstol.

Omhändertagande av biljetter

7 § En polismyndighets eller Migrationsverkets beslut enligt 9
kap. 6 § att ta hand om biljetter får överklagas till en
migrationsdomstol.

Offentligt biträde, ersättning, ombud och jäv

8 § Beslut av en polismyndighet eller Migrationsverket enligt
denna lag får överklagas särskilt, och då i samma ordning som
det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, när
myndighetens beslut avser

1. fråga om offentligt biträde, eller

2. ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag.

Bestämmelserna i 9 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223)
gäller i fråga om överklagande av en polismyndighets eller
Migrationsverkets beslut om avvisande av ombud eller biträde
eller om jäv.

Beslut av Regeringskansliet i frågor enligt första och andra
styckena får överklagas till en migrationsdomstol.

8 a § Migrationsverkets beslut angående ersättning för kostnad
för DNA-analys enligt 13 kap. 16 § får överklagas till en
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migrationsdomstol. Lag (2006:220).

Förvar

9 § Beslut av en polismyndighet eller av Migrationsverket om
förvar får överklagas till en migrationsdomstol.

Beslut om förvar får överklagas särskilt och utan begränsning
till viss tid.

Om ett beslut om förvar har fattats av det statsråd som har
till uppgift att föredra ärenden enligt denna lag, prövar
Regeringsrätten på framställning av utlänningen, om åtgärden
skall bestå.

10 § Migrationsverkets beslut i särskilda fall i frågor om
behandlingen eller placeringen av utlänningar som hålls i
förvar enligt 10 kap. 20 § eller 11 kap. 3-13 §§ får överklagas
till en migrationsdomstol.

Säkerhetsärenden

11 § I ett säkerhetsärende gäller i stället för det som sägs i
3 § att ett beslut av Migrationsverket i fråga om avvisning,
utvisning, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd får
överklagas till regeringen. Beslut i fråga om arbetstillstånd
får dock överklagas endast i de fall frågan om tillstånd har
behandlats i samband med ett beslut om avvisning eller
utvisning.

Migrationsverkets beslut enligt första stycket får överklagas
även av Säkerhetspolisen.

12 § Ett överklagande i ett säkerhetsärende enligt 11 § skall
skyndsamt överlämnas från Migrationsverket till
Migrationsöverdomstolen, som skall hålla muntlig förhandling i
ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt.
Migrationsöverdomstolen skall därefter med eget yttrande lämna
ärendet vidare till regeringen för prövning. I yttrandet skall
särskilt anges om det finns hinder mot verkställighet enligt 12
kap. 1, 2 eller 3 §. Finner domstolen att sådant hinder
föreligger, får regeringen vid prövningen inte avvika från
domstolens bedömning.

13 § En polismyndighets eller Migrationsverkets beslut i
säkerhetsärenden i frågor som avses i 6-10 §§ överklagas till
Migrationsöverdomstolen. Detsamma gäller för beslut av
Regeringskansliet i säkerhetsärenden enligt 8 § första och
andra styckena.

Vad som är föreskrivet om förvar i 9 § andra och tredje
styckena gäller även i säkerhetsärenden.

Migrationsverkets beslut i säkerhetsärenden i fråga om förvar
får överklagas även av Säkerhetspolisen.

Kostnadsansvar och särskilda avgifter för transportörer

14 § En polismyndighets eller Migrationsverkets beslut om
kostnadsansvar enligt 19 kap. 2 eller 3 § eller särskild avgift
enligt 19 kap. 5 § eller en polismyndighets beslut om särskild
avgift enligt 19 kap. 5 a § för transportör får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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Lag (2006:447).

15 kap. Nöjdförklaring

1 § En utlänning som har rätt att överklaga ett beslut om
avvisning eller utvisning kan förklara att han eller hon avstår
från att överklaga beslutet eller domen i den delen
(nöjdförklaring).

2 § Nöjdförklaring får avges inför den myndighet eller domstol
som har meddelat beslutet eller domen.

Nöjdförklaring får också avges inför

1. en polismyndighet som inte har meddelat det avgörande som
förklaringen gäller, eller

2. chefen för en kriminalvårdsanstalt eller chefen för ett
häkte eller någon annan tjänsteman där som har förordnats att
ta emot en sådan förklaring.

Om nöjdförklaringen avges inför en annan myndighet eller
domstol än den som har meddelat beslutet eller domen, krävs ett
vittnes närvaro. Vidare krävs att den som tar emot förklaringen
har tillgång till en utskrift av beslutet eller domen eller ett
bevis om vad avgörandet innehåller.

3 § En nöjdförklaring kan inte tas tillbaka. Om utlänningen har
överklagat beslutet eller domen när nöjdförklaringen avges,
skall utlänningen genom nöjdförklaringen anses ha tagit
tillbaka sitt överklagande av beslutet om avvisning eller
utvisning. Om utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd,
arbetstillstånd, resedokument, flyktingförklaring eller
främlingspass, skall utlänningen genom nöjdförklaringen anses
ha tagit tillbaka sin ansökan.

16 kap. Migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen

Domstolarna

1 § De länsrätter som regeringen bestämmer skall vara
migrationsdomstolar. Migrationsöverdomstol är Kammarrätten i
Stockholm.

Om migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen och
förfarandet i dessa gäller vad som allmänt är föreskrivet om
länsrätt och kammarrätt och rättskipningen i dessa, om inte
något annat följer av denna lag.

2 § Nämndeman i en migrationsdomstol skall vara nämndeman i den
länsrätt som är migrationsdomstol.

Förstärkt sammansättning i Migrationsöverdomstolen

3 § Om rätten vid handläggningen av ett mål i
Migrationsöverdomstolen finner att avgörandet kan få stor
principiell betydelse får målet eller, om det kan ske, en viss
fråga i målet avgöras av Migrationsöverdomstolen med sju
lagfarna ledamöter.

Handläggningen

4 § Mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar skall
handläggas skyndsamt.

Muntlig förhandling
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5 § Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss
fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller
främja ett snabbt avgörande av målet.

I migrationsdomstol skall muntlig förhandling hållas, om en
utlänning som för talan i målet begär det samt förhandlingen
inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det.

Muntlig förhandling skall vidare hållas i migrationsdomstol i
mål som rör utvisning eller vägran att förnya ett
uppehållstillstånd för en utlänning som omfattas av avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena
sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.
Även i mål som rör avvisning eller där ansökan om
uppehållstillstånd har avslagits skall muntlig förhandling
hållas i migrationsdomstol, om det begärs av en utlänning som
omfattas av avtalen och som ansökt om uppehållstillstånd. I
dessa fall behöver dock muntlig förhandling inte hållas, om
detta skulle strida mot den nationella säkerhetens intresse.

Om en utlänning som har kallats vid vite att inställa sig
personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna
att han eller hon skall hämtas till rätten antingen omedelbart
eller till en senare dag.

Motparter i vissa fall

6 § I ett mål om avvisning är Migrationsverket motpart till
utlänningen.

När ett beslut i ett säkerhetsärende överklagas är såväl
Migrationsverket som Säkerhetspolisen motparter till
utlänningen vid handläggningen i Migrationsöverdomstolen och
hos regeringen.

Återförvisning

7 § Finner domstolen att ett beslut om avvisning med omedelbar
verkställighet enligt 8 kap. 6 §, som grundar sig på 5 kap. 1 §
andra stycket 3-6, inte borde ha fattats, skall domstolen, om
den inte bifaller överklagandet, undanröja beslutet och visa
målet åter till Migrationsverket för fortsatt handläggning.

8 § Om det under handläggningen av ett mål i en
migrationsdomstol framkommer att det rör sig om ett
säkerhetsärende, skall domstolen undanröja det överklagade
beslutet och visa målet åter till Migrationsverket för fortsatt
handläggning.

Om det under handläggningen i Migrationsöverdomstolen av ett
mål som överklagats från en migrationsdomstol framkommer att
det rör sig om ett säkerhetsärende, skall
Migrationsöverdomstolen undanröja migrationsdomstolens beslut.
Om utredningen i målet behöver kompletteras, får domstolen
undanröja Migrationsverkets beslut och visa målet åter till
Migrationsverket för fortsatt handläggning.

Överklagande

9 § En migrationsdomstols beslut överklagas till
Migrationsöverdomstolen. En migrationsdomstols beslut i mål om
avvisning som i första instans prövats av en polismyndighet får
dock inte överklagas.
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En migrationsdomstols beslut om förvar i annat fall än efter
överklagande i förvarsfrågan, får överklagas särskilt till
Migrationsöverdomstolen.

Migrationsöverdomstolens beslut får inte överklagas.

10 § Ett överklagande av en migrationsdomstols beslut skall ha
kommit in inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Om
beslutet inte har meddelats vid muntlig förhandling och det
inte heller vid en sådan förhandling har tillkännagetts när
beslutet kommer att meddelas, skall dock överklagandetiden för
utlänningen räknas från den dag då han eller hon fick del av
beslutet.

En migrationsdomstols beslut om förvar får överklagas utan
begränsning till viss tid.

11 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande av en
migrationsdomstols beslut till Migrationsöverdomstolen.

Vid överklagande av en migrationsdomstols beslut enligt 9 §
andra stycket krävs dock inte prövningstillstånd.

12 § Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen meddelas om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av Migrationsöverdomstolen, eller

2. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

17 kap. Skyldighet att lämna uppgifter

1 § Socialnämnden skall lämna ut uppgifter angående en
utlännings personliga förhållanden, om en polismyndighet,
Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en migrationsdomstol,
Migrationsöverdomstolen eller regeringen begär det och
uppgifterna behövs för att avgöra ett ärende om
uppehållstillstånd eller ett ärende om tredjelandsmedborgares
ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller för att
verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Detsamma
gäller när fråga har uppkommit om utlänningen har
uppehållsrätt. Lag (2006:219).

2 § Om en utlänning i ett ärende enligt denna lag åberopar ett
intyg om sin psykiska eller fysiska hälsa, skall en hälso- och
sjukvårdsmyndighet på begäran av den myndighet eller domstol
som handlägger ärendet lämna de upplysningar som behövs för att
bedöma uppgifterna i intyget.

18 kap. Offentligt biträde

1 § Offentligt biträde skall förordnas för den som åtgärden
avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas, i
mål och ärenden om

1. avvisning, dock inte hos polismyndighet om inte utlänningen
enligt 10 kap. 1 eller 2 § hållits i förvar sedan mer än tre
dagar,

2. utvisning enligt 8 kap. 7 eller 7 a §,

3. verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt
denna lag, om beslut om inhibition meddelats,

4. verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt
denna lag, dock endast såvitt avser fråga om förvar enligt 10
kap. 1 eller 2 § och utlänningen hållits i förvar sedan mer än
tre dagar, och
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5. hemsändande enligt 23 kap. 2 §.

Offentligt biträde skall alltid förordnas för barn som hålls i
förvar enligt 10 kap. 2 §, om barnet saknar vårdnadshavare här
i landet. Lag (2006:219).

2 § I ärenden som skall avgöras av regeringen prövas frågor om
offentligt biträde av Regeringskansliet.

3 § Den som är förordnad som offentligt biträde för ett barn
som saknar vårdnadshavare här i landet är utan särskilt
förordnande barnets ställföreträdare i det mål eller ärende som
förordnandet avser. Detta gäller dock inte om det finns en god
man för barnet enligt lagen (2005:429) om god man för
ensamkommande barn.

4 § Den som är förordnad som god man för ett barn enligt lagen
(2005:429) om god man för ensamkommande barn skall ansöka om
uppehållstillstånd för barnet, om detta inte är uppenbart
obehövligt. Om en sådan god man inte är förordnad, gäller vad
som nu sagts i stället den som är förordnad som offentligt
biträde för barnet.

19 kap. Kostnadsansvar

Utlänningens ansvar för resekostnader

1 § En utlänning som avvisas eller utvisas är skyldig att
betala kostnaden för sin egen resa till den ort dit han eller
hon sänds eller åläggs att resa genom en myndighets försorg.

Transportörens ersättningsskyldighet

2 § Om en utlänning som har kommit till Sverige med ett fartyg
eller ett luftfartyg direkt från en stat som inte omfattas av
Schengenkonventionen avvisas därför att utlänningen saknar pass
eller de tillstånd som krävs för att resa in i landet eller
medel för hemresan, är transportören skyldig att ersätta staten
för

1. kostnaden för utlänningens resa från Sverige,

2. resekostnaden från Sverige och tillbaka för den
bevakningspersonal som behöver följa med, och

3. kostnaden för utlänningens uppehälle här innan avvisningen
kan verkställas, om dröjsmålet av verkställigheten beror på
transportören.

Transportören (fartygets eller luftfartygets ägare eller
brukare) skall helt eller delvis befrias från denna skyldighet,
om

1. transportören visar sig ha haft skälig anledning att anta
att utlänningen hade rätt att resa in i Sverige, eller

2. det med hänsyn till kostnadens storlek eller av andra skäl
framstår som uppenbart oskäligt att kräva ut ersättning för
kostnaden.

3 § Om en utlänning som är anställd ombord på ett fartyg eller
ett luftfartyg lämnar fartyget eller luftfartyget under dess
uppehåll i Sverige och olovligen reser in i Sverige och
avvisas, är transportören skyldig att

- ersätta kostnaderna för utlänningens resa från Sverige, och

- svara för kostnaderna för utlänningens uppehälle för de
närmaste tre månaderna efter inresan.
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Det som sägs om en utlänning som är anställd ombord på ett
fartyg eller luftfartyg gäller också i fråga om en utlänning
som utan tillåtelse har följt med ett sådant fartyg.

Har fartyget eller luftfartyget utländsk ägare eller brukare,
är befälhavaren skyldig att på ägarens eller brukarens vägnar
svara för kostnaderna enligt första stycket, om det inte är
uppenbart oskäligt.

4 § Beslut om ersättningsskyldighet meddelas av den myndighet
som verkställer avvisningen.

Särskilda avgifter

5 § En transportör som inte fullgjort sin kontrollskyldighet
enligt 9 kap. 3 § skall betala en särskild avgift, om beslut om
avvisning meddelats på grund av att utlänningen saknar pass
eller de tillstånd som krävs för inresa och beslutet vunnit
laga kraft eller verkställts trots att det inte vunnit laga
kraft.

Transportören skall dock inte betala någon särskild avgift, om

1. transportören visar sig ha haft skälig anledning att anta
att utlänningen hade rätt att resa in i Sverige, eller

2. det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

5 a § En transportör som inte har fullgjort sin
uppgiftsskyldighet enligt 9 kap. 3 a § skall betala en särskild
avgift.

Transportören skall dock inte betala någon särskild avgift, om

1. transportören visar att underlåtenheten inte beror på fel
eller försummelse, eller

2. det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.
Lag (2006:447).

6 § Den särskilda avgiften enligt 5 § skall för varje utlänning
bestämmas till högst 46 000 kronor.

Den särskilda avgiften enligt 5 a § skall för varje flygning
som har gjorts utan att transportören har fullgjort sin
uppgiftsskyldighet bestämmas till högst 46 000 kronor.
Lag (2006:447).

7 § Frågan om transportören skall betala en avgift enligt 5 §
prövas av den myndighet som skall verkställa avvisningen.

Frågan om transportören skall betala en avgift enligt 5 a §
prövas av den polismyndighet som har begärt uppgifterna.

Avgiften enligt 5 § skall betalas till Migrationsverket.
Avgiften enligt 5 a § skall betalas till Rikspolisstyrelsen.
Avgifterna tillfaller staten.

Mål om uttagande av avgift handläggs som allmänt mål.
Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2006:447).
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8 § Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan
myndighet än polismyndighet skall pröva frågan om transportören
skall betala en avgift enligt 5 a §. Lag (2006:447).

20 kap. Bestämmelser om straff m.m.

1 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av
oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd
och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd
eller en förundersökningsledare har ansökt om tidsbegränsat
uppehållstillstånd för utlänningen med stöd av 5 kap. 15 §.

I ringa fall skall åtal för brott enligt denna paragraf inte
väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt.

2 § Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa,
till böter döms en utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i
Sverige fastän han eller hon enligt ett verkställt beslut om
utvisning enligt 8 kap. 8 § inte har haft rätt att återvända
hit.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om utlänningen har
flytt hit av skäl som avses i 4 kap. 1 eller 2 §.

I ringa fall skall åtal för brott enligt första stycket inte
väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt.

3 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av
oaktsamhet har anställning eller bedriver verksamhet som kräver
arbetstillstånd, utan att inneha ett sådant tillstånd.

4 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms en utlänning
som uppsåtligen på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns
enligt Schengenkonventionen.

5 § Till böter eller, när omständigheterna är försvårande,
fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet har en utlänning i sin tjänst fastän utlänningen
inte har föreskrivet arbetstillstånd. I fråga om påförande av
särskild avgift gäller 12-14 §§.

6 § Till böter, eller när omständigheterna är försvårande,
fängelse i högst sex månader döms

1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör anmälan som
föreskrivs i en förordning som har utfärdats med stöd av denna
lag,

2. den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna
lag eller enligt en förordning som har utfärdats med stöd av
denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift eller medvetet
underlåter att tala om något förhållande av betydelse.

7 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Till fängelse i högst två år eller, när omständigheterna är
mildrande, till böter döms den som genom att dölja en utlänning
eller genom någon annan sådan åtgärd uppsåtligen hjälper
utlänningen att olovligen uppehålla sig i Sverige, medlemsstat
i Europeiska unionen, Island eller Norge, om detta görs i
vinstsyfte.

För försök till brott enligt denna paragraf döms till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.
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7 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Till fängelse i högst två år eller, när omständigheterna är
mildrande, till böter döms den som genom att dölja en utlänning
eller genom någon annan sådan åtgärd uppsåtligen hjälper
utlänningen att olovligen uppehålla sig i Sverige, medlemsstat
i Europeiska unionen, eller Island, Norge eller Schweiz, om
detta görs i vinstsyfte.

För försök till brott enligt denna paragraf döms till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2006:946).

8 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen
komma in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i
Europeiska unionen eller Island eller Norge döms för
människosmuggling till fängelse i högst två år.

Är brottet att anse som grovt döms för grov människosmuggling
till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om
gärningen

1. utförts mot ersättning,

2. utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal
personer, eller

3. utförts under former som innebär livsfara för utlänningen
eller annars utförts under hänsynslösa former.

Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i
högst sex månader.

För försök eller förberedelse till brott enligt denna paragraf
döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

8 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen
komma in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i
Europeiska unionen eller Island, Norge eller Schweiz döms för
människosmuggling till fängelse i högst två år.

Är brottet att anse som grovt döms för grov människosmuggling
till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om
gärningen

1. utförts mot ersättning,

2. utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal
personer, eller

3. utförts under former som innebär livsfara för utlänningen
eller annars utförts under hänsynslösa former.

Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i
högst sex månader.

För försök eller förberedelse till brott enligt denna paragraf
döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2006:946).

9 § Den som i vinstsyfte planlägger eller organiserar
verksamhet som är inriktad på att främja att utlänningar reser
till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa
i Sverige döms för organiserande av människosmuggling till
fängelse i högst två år.
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Är brottet grovt döms för grovt organiserande av
människosmuggling till fängelse i lägst sex månader och högst
sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt
beaktas om gärningen innefattar ett systematiskt utnyttjande av
utlänningars utsatta situation, eller innefattar livsfara eller
annan hänsynslöshet gentemot utlänningarna.

Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i
högst sex månader.

Den som hjälper en utlänning att resa till Sverige utan pass
eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige döms för
medhjälp till brott enligt första-tredje styckena. Detta gäller
om medhjälparen insåg eller hade skälig anledning att anta att
resan anordnats i vinstsyfte genom sådan verksamhet som där
sägs.

Förverkande

10 § Ersättning som har lämnats till den som har begått brott
enligt 7, 8 eller 9 § skall förklaras förverkad. Detsamma
gäller annat utbyte av sådant brott. Även vad någon har tagit
emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant
brott eller värdet av det mottagna skall, om mottagandet utgör
brott enligt denna lag och det för brottet är föreskrivet
fängelse i mer än ett år, förklaras förverkat.

Transportmedel som har använts eller varit avsett att användas
vid brott som avses i 7, 8 eller 9 § får, om brottet har
fullbordats eller om förfarandet utgjort ett straffbart försök
eller en straffbar förberedelse, förklaras förverkat, om ägaren
eller befälhavaren eller någon annan som var i ägarens ställe
förövat gärningen eller medverkat till denna och förverkandet
behövs för att förebygga brott eller det annars finns särskilda
skäl.

Utöver vad som sägs i andra stycket får egendom som har använts
som hjälpmedel vid brott som avses i 7, 8 eller 9 § förklaras
förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det
annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller om egendomen har
varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott och
brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett
straffbart försök eller en straffbar förberedelse.

Förverkande enligt första, andra eller tredje stycket får inte
ske om det är uppenbart oskäligt.

11 § Om ägaren till ett fartyg som kan förverkas enligt 10 §
andra stycket inte är känd eller saknar känt hemvist i Sverige,
får talan om förverkande föras mot befälhavaren på fartyget.

Avgifter

12 § En fysisk eller juridisk person som har en utlänning i sin
tjänst fastän utlänningen inte har arbetstillstånd skall betala
en särskild avgift oavsett om ansvar krävs ut enligt 5 §.
Avgiften tillfaller staten.

För varje utlänning utgör avgiften hälften av det prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde när
överträdelsen upphörde. Om överträdelsen har pågått under en
längre tid än tre månader, utgör avgiften för varje utlänning i
stället hela prisbasbeloppet. Avgiften får sättas ned eller
efterges helt, om särskilda skäl talar för det.

13 § Allmän domstol prövar, efter ansökan, om särskild avgift
skall tas ut enligt 12 §. Ansökan skall göras av allmän
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åklagare inom två år efter det att överträdelsen upphörde. I
fråga om sådan talan tillämpas bestämmelserna i
rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan följa
svårare straff än böter och bestämmelserna om kvarstad i
brottmål.

Avgift får inte tas ut när fem år har gått efter det att
överträdelsen upphörde.

14 § Den särskilda avgiften skall betalas till länsstyrelsen
inom två månader från det att domstolens beslut vann laga
kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet. Om
avgiften inte betalas inom denna tid, skall dröjsmålsavgift tas
ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda
avgiften och dröjsmålsavgift skall lämnas för indrivning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte
behöver begäras för ett ringa belopp. Bestämmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

Avgiften får inte drivas in när fem år har gått efter det att
beslutet vann laga kraft.

21 kap. Tillfälligt skydd

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om tillfälligt skydd
enligt rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om
miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv
tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att
främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta
emot dessa personer och bära följderna av detta.

2 § En utlänning som omfattas av ett beslut om tillfälligt
skydd enligt direktiv 2001/55/EG och som i enlighet med
direktivet överförs till eller tas emot i Sverige skall ges ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd, uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd.

Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får vägras utlänningen
endast om det föreligger sådana omständigheter som innebär att
en flykting får vägras uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 §.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om att ytterligare
kategorier av fördrivna personer utöver dem som omfattas av
Europeiska unionens råds beslut får ges uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd, om dessa personer har fördrivits av samma
skäl och från samma ursprungsland eller ursprungsregion.

Föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket skall
anmälas till riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre
månader.

4 § Om ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har getts
till en person, får ett sådant tillstånd också ges till den som
är gift eller sambo med den person som beviljats tillstånd samt
till en utlänning som är ogift och som är barn antingen till
den som beviljats tillstånd eller till den person som den som
beviljats tillstånd är gift eller sambo med.

Annan nära anhörig till den som beviljats uppehållstillstånd
med tillfälligt skydd får beviljas uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd under de förutsättningar som anges i 5 kap.
3 § första stycket 4 och andra stycket trots att den person som
först beviljats tillstånd varken är bosatt i Sverige eller har
beviljats uppehållstillstånd för bosättning här.
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Uppehållstillstånd enligt denna paragraf får vägras en
utlänning endast om det finns synnerliga skäl med hänsyn till
rikets säkerhet eller på grund av utlänningens brottslighet.

5 § Att en utlänning har beviljats uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd hindrar inte att en ansökan om asyl enligt 4
kap. 1 § prövas. Detsamma gäller för ansökan om
flyktingförklaring enligt 4 kap. 3 § och en ansökan om
resedokument enligt 4 kap. 4 §.

Prövningen av en ansökan enligt första stycket får skjutas upp
endast om det finns särskilda skäl för det. Om ansökan inte har
prövats innan det tillfälliga skyddet har upphört att gälla,
skall den prövas så snart det kan ske efter denna tidpunkt.

6 § Ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får inte gälla
under längre tid än den tid som beslutats av Europeiska
unionens råd.

Om ett program för att förbereda att utlänningen återvänder
självmant har inletts när ett uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd upphör, får tillståndet förlängas högst två
år för en person som deltar i programmet. Detta tillstånd skall
kallas uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd.

7 § En utlänning som beviljas uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd skall också ges arbetstillstånd för den tid
som uppehållstillståndet gäller.

8 § En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd får överföras till en annan medlemsstat, om
utlänningen samtycker till det. När överföringen sker skall
tillståndet i Sverige återkallas.

9 § En utlänning som har uppehållstillstånd med tillfälligt
skydd får utvisas på grund av brott endast om det föreligger
sådana omständigheter som innebär att en flykting får utvisas
enligt 8 kap. 11 § andra stycket.

10 § Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket.

22 kap.

Tribunalvittnen

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om skydd för personer
som vittnat eller kommer att vittna i förhandlingar inför en
internationell domstol eller tribunal, med vilken Sverige har
ingått avtal om sådant skydd, samt för deras nära anhöriga.

2 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst ett år skall
ges till en utlänning för vilken en framställan om omplacering
av vittne eller nära anhörig till vittne har gjorts från en
internationell domstol eller tribunal, om framställan bedöms
vara berättigad.

Med vittne avses i denna paragraf den som har vittnat eller
kommer att vittna i förhandlingar inför en internationell
domstol eller tribunal i enlighet med dess procedur- eller
bevisupptagningsregler.
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Med nära anhörig till vittne avses vittnets

- make eller sambo,

- barn under 18 år som är beroende av vittnet, samt

- annan anhörig till vittnet som ingår i samma hushåll som
vittnet och mellan vilka det föreligger ett särskilt
beroendeförhållande.

Om uppehållstillstånd anses berättigat enligt första stycket,
får det vägras endast om det föreligger sådana omständigheter
som anges i 5 kap. 1 § andra stycket 1.

3 § En utlänning som har tidsbegränsat uppehållstillstånd
enligt 2 § skall ges fortsatt tidsbegränsat eller permanent
uppehållstillstånd, om detta bedöms som nödvändigt av den
internationella domstolen eller tribunalen. Om utlänningen ges
ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd skall tillståndstiden
bestämmas till minst ett år.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf får vägras en
utlänning endast om det finns synnerliga skäl med hänvisning
till rikets säkerhet eller på grund av dennes brottslighet.

4 § En utlänning som beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd
enligt 2 eller 3 § skall ges arbetstillstånd under den tid som
uppehållstillståndet gäller.

5 § En utlänning som har uppehållstillstånd enligt 2 eller 3 §
får utvisas på grund av brott endast om det föreligger sådana
omständigheter som anges i 8 kap. 11 § andra stycket.

6 § Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket.

7 § Migrationsverkets beslut i fråga om uppehållstillstånd
enligt 2 och 3 §§ får inte överklagas.

23 kap. Särskilda bemyndiganden

1 § Regeringen får, utöver vad som förut har angetts i denna
lag, meddela föreskrifter om

1. skyldighet att anmäla utlänningars vistelse eller
anställning i Sverige,

2. sådana inskränkningar i utlänningars rätt att vara anställda
i ett visst företag eller i företag av visst slag som är
nödvändiga med hänsyn till rikets säkerhet.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om att sända hem
utlänningar som inte är flyktingar och som har tagits om hand
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Regeringen får, efter avtal med annat land om behandling av
fripassagerare, meddela föreskrifter om avvikelser från
bestämmelserna i denna lag och föreskrifter om vad som i övrigt
behövs för tillämpningen av avtalet. Sådana föreskrifter får
inte avse förfarandet i domstol.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om vad som skall gälla
i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara som
Sverige har befunnit sig i. Föreskrifterna får gälla
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utlänningars

1. inresa och vistelse i landet,

2. utresa ur landet,

3. rätt att ha anställning eller offentligt förtroendeuppdrag
här i landet,

4. avlägsnande från landet, och

5. omhändertagande i anstalt eller förläggning.

4 § En föreskrift enligt 3 § 4 eller 5 som har meddelats i
andra fall än då Sverige är i krig skall underställas riksdagen
för prövning inom en månad från ikraftträdandet.

Föreskriften upphör att gälla, om den inte underställts
riksdagen i rätt tid eller om riksdagen inte godkänner den inom
två månader från den dag då underställningen skedde.

Övergångsbestämmelser

2005:716

1. Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006. Utlänningslagen
(1989:529) skall samtidigt upphöra att gälla.

2. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till
föreskrifter som har ersatts genom föreskrifter i denna lag,
skall i stället de nya föreskrifterna tillämpas.

3. Ärenden som rör överklaganden och som har kommit in till
Utlänningsnämnden men inte avgjorts före den 31 mars 2006 skall
överlämnas till den migrationsdomstol inom vars domkrets
ärendet först har prövats. Ärenden som rör uppehållstillstånd
enligt 2 kap. 5 b § utlänningslagen (1989:529) skall, såvitt
gäller frågor om uppehållstillstånd, handläggas enligt äldre
föreskrifter. Även vad gäller förutsättningar för att förordna
offentligt biträde i dessa ärenden gäller äldre föreskrifter.
Lag (2005:763).

4. Ärenden som har överlämnats till regeringen enligt 7 kap.
11 § andra stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) men
inte avgjorts före den 31 mars 2006 skall överlämnas till
Migrationsverket, om en myndighet inte har fattat beslut i
ärendet, och i annat fall till den migrationsdomstol inom vars
domkrets ärendet först har prövats.

5. Ärenden som har överlämnats till regeringen enligt 7 kap.
11 § andra stycket 2 utlänningslagen (1989:529) men inte avgjorts
före den 31 mars 2006 handläggs enligt äldre föreskrifter.

6. Mål som överklagats till allmän förvaltningsdomstol enligt
utlänningslagen (1989:529) men inte avgjorts före den 31 mars
2006 handläggs enligt äldre föreskrifter.

2006:220

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 i fråga om 13 kap.
15 och 16 §§ samt 14 kap. 8 a § och i övrigt den 30 april 2006.

2. Bestämmelsen i 7 kap. 3 § andra stycket skall inte tillämpas
på uppehållstillstånd som beviljats före den 30 april 2006.

2006:447
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 i fråga om 7
kap. 7 a § och i övrigt den 1 september 2006.

2. Bestämmelsen i 7 kap. 7 a § skall inte tillämpas på
uppehållstillstånd som beviljats före den 1 januari 2007.

2007:322

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Bestämmelsen i 7 kap. 7 b § skall inte tillämpas på
uppehållstillstånd som beviljats före den 1 juli 2007.
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