
Regeringens proposition 

1975176: 112 

om kungörande av lagar och andra författningar; 

beslutad den 29 januari 1976. 

Prop. 1975/76:112 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits 
bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 
LENNART GEIJER 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag till ett enhetligt system med författ
ningssamlingar för kungörande av författningar. I systemet ingår Svensk 
författningssamling, Riksdagens författningssamling. ett antal författnings
samlingar som ges ut av centrala myndigheter under regeringen eller riks
dagen samt en författningssamling för varje län. För de kommunala för
fattningarnas del är det avsett att kommuner och landstingskommuner fri
villigt i samråd med Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet 
skall ge ut författningssamlingar, som inte har någon kungörandefunktion 
i juridisk bemärkelse men som skall tjäna som hjälpmedel både för den 
intresserade allmänheten och för förtroendemän och tjänstemän. Förekom
mande föreskrifter om kungörande av författningar på annat sätt än i för
fattningssamling behålls och byggs ut i någon mån. I propositionen ingår 
ett förslag till ändring i regeringsformens bestämmelse om kungörande av 
förordningar. 

I Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 112 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i regeringsformen 

Härigenom föreskrives att 8 kap. 19 ~ regeringsformen skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N11mra11dc lwlcfw' Förcs/agc11 /wlclw' 

8 kap. 

19 ~ 
Beslutad lag skall utfärdas av regeringen utan dröjsmål. Lag med sådana 

föreskrifter om riksdagen eller dess myndigheter som ej skall intagas i grund
lag eller riksdagsordningen kan dock utfärdas av riksdagen. 

Lagar och j(irord11i11gar skall Lagar skall kungöras så snart det 
kungöras så snart det kan ske. kan ske. Detsamma gä//erfiirord11i11g

ar. om ej a1111a1 /iireskril•cs i lag. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 
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2 Förslag till 

Lag om kungörande av lagar och andra författningar 

1-Iiirigenom föreskrives följande. 

1 § Författning som har beslutats av riksdagen, regeringen eller myndighet 
under regeringen eller riksdagen skall kungöras enligt denna lag, om ej 
annat följer av 2 ~. 

Med författning skall i denna lag förstås lag eller förordning eller annan 
föreskrift som avses i 8 kap. regeringsformen. 

2 § I fråga om annan författning än lag gHller att 4-9 ~~ ej äger tillämpning 
på författning 

I. som på grund av lagen (1937:249) om inskriinkningar i rätten att ut
bekomma allmänna handlingar ej får lämnas ut till envar eller 

2. som endast reglerar statlig myndighets inre förhållanden eller förhål
landet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författningen ej 

innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utomstående eller 
för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning. 

3 * För kungörande av författningar skall finnas 
I. Svensk författningssamling, 
2. Riksdagens författningssamling, 
3. forfattningssamlingar för centrala myndigheter, 
4. en författningssamling för varje län. 

4 § Författning som utfärdas av regeringen skall kungöras i Svensk för
fattningssamling. Denna utges genom regeringens försorg. 

Om möjligheten att överblicka författningsmaterialet underlättas därav 
eller andra särskilda skiil föreligger, får regeringen bestämma att viss av 
regeringen beslutad författning i stiillet skall kungöras i annan angiven för
fa t t ni ngssa m I i ng. 

Gör utomordentliga förhållanden det påkallat kan regeringen bestämma 
att viss författning skall kungöras på annat siitt än som anges i första stycket. 
Därvid skall tid som annars räknas från kungörande i Svensk författnings
samling i stiillet riiknas från det av regeringen föreskrivna kungörandet. 

5 § Författning som utfärdas av riksdagen skall kungöras i Riksdagens för

fattningssamling eller på annat siitt som riksdagen föreskriver. 

6 § Författning som beslutas av central myndighet under regeringen skall 
kungöras i författningssamling som myndigheten enligt regeringens beslut 
låter utge eller, om sådan författningssamling saknas, i annan av regeringen 
bestLimd författningssamling som utges genom central myndighets försorg. 

Skall författning som avses i första stycket liinda till efterrättelse endast 



Prop. 1975/76: 112 4 

inom ett eller några län, kan myndigheten besluta att författningen i stället 

skall kungöras i berörda läns författningssamling. 

Finns ej författningssamling i vilken kungörande kan ske enligt första 

eller andra stycket skall författningen kungöras i Svensk författningssamling. 

I övrigt får författning som avses i första stycket kungöras i Svensk för

fattningssamling endast när det av särskilda skäl finnes vara den lämpligaste 

åtgärden. 

7 § Regeringen får medge att central myndighet under regeringen kungör 

författning på annat slitt än i författningssamling. Sådant medgivande får 

dock lämnas endast om det finns synnerliga skäl. 

8 § Författning som beslutas av förvaltningsmyndighet under riksdagen 

skall kungöras i författningssamling som utges genom myndighetens försorg 

eller på annat sätt som riksdagen föreskriver. 

9 § Författning som beslutas av länsstyrelse eller av annan regional eller 

lokal statlig myndighet som är underordnad regeringen och ej tillhör för

svarsmakten skall kungöras i författningssamlingen för det län inom vilket 

myndigheten har sitt säte. Detsamma skall gälla beträffande författning som 

beslutas av skogsvårdsstyrelse eller trafiknämnd. Länets författningssamling 

utges genom länsstyrelsens försorg. 

Gör utomordentliga förhållanden det påkallat kan regeringen medge att 

författning som avses i första stycket kungöres på annat sätt än i länets 

författningssamling. 

Om kungörande av författning som beslutas av regional eller lokal myn

dighet som tillhör försvarsmakten beslutar regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer. 

10 § Om kungörande av kommunal författning gäller vad som är särskilt 

föreskrivet. 

11 § Finns bestämmelse om att viss författning skall kungöras på annat 

sätt än som följer av denna lag skall även den bestämmelsen gälla. 

12 § Om författning, som har kungjorts i författningssamling som avses 

i denna Jag, upphäves eller ändras efter besvär, skall den myndighet som 

har ombesörjt kungörandet låta kungöra upphävandet eller ändringen i de 

former i vilka författningen ursprungligen kungjordes. 

13 § Av författning skall framgå när den träder i kraft. 

14 § Om kungörande i författningssamling som avses i denna lag av annat 

än författning gäller vad som är särskilt föreskrivet. 
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Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 

Genom denna lag upphäves lagen (1894:44 s. I) angående tiden för all

männa författningars trädande i kraft. 

Vad i lag eller annan författning föreskrives om kungörande i länets all

männa kungörelser eller länskungörelserna av författning skall från och med 

denna lags ikraftträdande avse kungörande i länets författningssamling. 

Såvitt angår förordningar äger 2 ~ tillämpning endast under förutsättning 

att 8 kap. 19 § regeringsformen ändrats så att undantag från bestämmelsen 

om kungörande av förordningar kan föreskrivas i lag. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1914:451) om hingstbesiktningshång 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1914:45)) om hingstbesiktnings
t vång' 

def)· att i I och 2 ~~ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen", 

dels att 3 och 7 ~* skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lvd<'lse 

I /brordnande om införande m· 

hings1hesik111ingsMJng skall tillika ut

sättas l'iss dag/ör/r'irord11a11ders ikrati

trädande; och må denna dag ej sättas 

tidigare än två eller senare iin sex 
år från det förordnandet gavs. 

Förordnande om införande av 
hingstbesiktningstvång skall tillika 
med erinran om påföljden för för
seelse mot bestämmelserna i denna 
lag genom Kungl. .Hai:ts 1·1.'derhi.iran

de hetallningshavandes försorg på 

statsrerkcts hckosmad införas 
länskungiirclscma och i tidning inom 
orten. 

Fiireslagcn lrdelse 

3 ' ' 
Fiimrclnand!' om in/iirande m· 

hingsthesik111i11gst1'il11g må ej siittas i 

krafi tidigare än två eller senare än 
sex år från det förordnandet gavs. 

7' ' 
Förordnande om införande av 

hingstbesiktningstvång skall tillika 

med erinran om påföljden för för
seelse mot bestiimmelserna i denna 
lag genom läms11·rc/srns försorg in
föras i tidning inom orten. 

Denna lag triider kraft den I januari 1977. 

'Senaste lydelse av l ~ 1967:390. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur 
eller hingst å samfälld betesmark 

Härigenom föreskrives att L 2 och 6 ~~ lagen (1918:399) om förbud mot 
utsliippande av tjur eller hingst å samfälld betesmark skall ha nedan angivna 
lydelse. 

N11rara11de ll'Clelse 

Där förhållandena inom lant
bruksniimnds område sådant påkal
la, äger Ko111111ge11 på framställning 
av lantbruksniimnden och lands
tinget förordna, att inom området el
ler viss del därav tjur, som är över 
sex månader. eller hingst, som är 
över ett år, icke må utsläppas å sam

fälld betesmark. med mindre alla, 
som iiga rätt till bete därstiides, det 
medgiva. 

I dvlikt /(jrordnande skall tillika 111· 

sättas riss dag tiir dess ikra/irriidande. 

Den som bryter mot förordnande, 
som meddelats med stöd av I ~ fiir

sra srrcket. dömes till böter, högst 
femhundra kronor. 

Förordnande enligt denna lag 
skall tillika med erinran om påföljd 

Fijres/agen !l'Clclse 

Där förhållandena inom lant
bruksnämnds område sådant påkal
la. äger regeringen på framställning 
av lantbruksnämnden och lands
tinget förordna, att inom området el
ler viss del diirav tjur, som iir över 
sex månader, eller hingst, som är 
över ett år, icke må utsläppas å sam
fälld betesmark, med mindre alla. 
som äga rätt till bete diirstiides, det 
medgiva. 

Den som bryter mot förordnande. 
som meddelats med stöd av I ~-dö
mes till böter, högst femhundra kro
nor. 

6 s 
' Förordnande enligt denna lag 
skall tillika med erinran om påföljd 

för förseelse diiremot genom Kungl. för förseelse däremot genom 
Ah1i:ts be/"al/11i11gshava11des försorg på länsstrrelsens försorg införas i en eller 
stats1·erke1s hckosrnad införas flera tidningar inom orten. 
länsk1111giire!scma och i en eller flera 

tidningar inom orten. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 

Bestiimmelserna i 2 och 4 ~~ iiger tilliimpning också med avseende på 
förordnande som med stöd av I ~ har meddelats av Konungen. 

'Senaste lydelse 1967:392. 

'Senaste lydelse 196 7:.192. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i vattenlagen (1918:523) 

Härigenom föreskrives att 2 kap. 67 *vattenlagen (1918:523) skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nul'Grande ~wlelse Föreslagen lrdd~e 

2 kap. 

6H' 
När skyddsområde enligt 64 ~ 

fastställts eller tidigare meddelade 

bestämmelser för sådant område 

ändrats eller upphävts, skall 

Konungens befal/11ingslwm11de oför

dröjligen införa beslutet härom i 

länskungörelsema ävensom ombe

sörja att kungörelse om beslutet an

slås å anslagstavla för kommun, som 

beröres av beslutet, och införes i en 

eller flera ortstidningar. Genom Ko

nungens bc'.fällningshamndes försorg 

skola tryckta exemplar av föreskrif

ter, som meddelats får visst skydds

område, finnas att tillgå för allmän

heten mot betalning. 

När skyddsområde enligt 64 ~ 

fastställts eller tidigare meddelade 

bestämmelser för sådant område 

ändrats eller upphävts, skall 

länsstyrelsen ofördröjligen införa be

slutet härom i liine1s{örf'a1111ingssam

/ing ävensom ombesörja att kungö

re.lse om beslutet anslås å anslagstav

la för kommun, som beröres av be

slutet, och införes i en eller flera orts

tidningar. Genom lä11ss1yre/1·e11s för

sorg skola tryckta exemplar av fö

reskrifter, som meddelats får visst 

skyddsområde, finnas att tillgå för 

allmänheten mot betalning. 

Har beslut som i första stycket sägs meddelats i anledning av ansökan, 

skola kostnaderna får kungörandet bestridas av sökanden. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 

'Senaste lydelse 1964:110. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1926:72) angående meddelande av förbud för 
barn att idka viss försäljning 

Härigenom föreskrives att 2 ~ 2 mom. lagen (1926:72) angående med

delande av förbud för barn att idka viss försäljning skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande (vdelse 

2. Beslut som omförmäles i I 

mom. skall av länsstyrelsen anting

en oförändrat fastställas eller ock 

ogillas. Vägras fastställelse, skall 

skälet därtill i beslutet angivas. Fast

ställt beslut skall ofördröjligen infö

ras i länskungörelserna eller, beträ/~ 

fande Stockholm. i den tidning vari 

överståthållarämbetets kungörelser 

1•anligen intagas. Därjämte skall 

genom vederbörande kommunala 

myndighets försorg tillkännagivan

de om beslutet på annat lämpligt säff 

def'.{ivas allmänheten. 

Föreslagen (vdelse 

2. Beslut som omförmäles i I 

mom. skall av länsstyrelsen anting

en oförändrat fastställas eller ock 

ogillas. Vägras fastställelse. skall 

skälet därtill i beslutet angivas. Fast

ställt beslut skall ofördröjligen infö

ras i länets Jor/affningssamling. Där

jämte skall genom vederbörande 

kommunala myndighets försorg till

kännagivande om beslutet in/Oras i 

en eller .flera ortstidningar. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1928:196) om galtbesiktningshång 

I färigenom föreskrives i fråga om lagen (1928: 196) om galtbesiktnirigs
tvång1 

de/, att i I ~ ordet "Konungen" och i 2 ~ ordet "Kungl. Maj:t'' skall bytas 
ut mot "regeringen", 

dels att 3 och 7 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande /vde/se 

/fiirord11a11de om in/iira11dc m• ga/r

hesikr11i11gs!l'dng skall ri//ika ursätras 

l'iss dag /lir /iirord11a11ders ikrafirrä

da11de; och må denna dag ej sättas 

tidigare iin sex månader eller senare 
iin tre år från det förordnandet gavs. 

Förordnande om införande av 
galtbesiktningstvång skall tillika 
med erinran om påföljden får för
seelse mot bestiimmelserna i denna 
lag genom länsstyrelsens försorg pd 
stats1·erkets hckostnad införas 
/äm/.:1111gf;relsc'm<1 och i tidning inom 
orten. 

Fiires/agen /rde/se 

3 ' ~ 
Förordnande om i11/(ira11de m• ga/t

hesik1t1i11gstvd11g må ej sättas i kraft 
tidigare än sex månader eller senare 

iin tre år från det förordnandet gavs. 

Förordnande om införande av 
galtbesiktningstvång skall tillika 
med erinran om påföljden för för
seelse mot bestämmelserna i denna 
lag genom länsstyrelsens försorg in

föras i tidning inom orten. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 

'Lagen omtryckt 196 7:393. 
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8 förslag till 
Lag om ändring i lagen (1933:231) om utrotande av berberis å viss 
mark 

lfärigenom föreskrives att 5 ~ lagen ( 1933:231) om utrotande av berberis 

å viss mark' skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdrlse Fiires/agrn ~vde/se 

H 
Förordnande enligt denna lag Förordnande enligt denna lag 

skall tillika med erinran om påföljd skall tillika med erinran om påföljd 
av förseelse däremot genom 1•eder- av förseelse däremot genom 
biirandc länsstrref~rs försorg pd S/(/(S- /ii11.1s/1Tl'lse11s försorg införas i en eller 
verkets bekostnad införas 1 flera tidningar inom orten och anslås 
lii11sk1111giir<'lsema och i en eller flera på Wmpliga st~illen inom det område, 
tidningar inom orten sa1111 anslås på förordnandet avser. 
lämpliga ställen inom det område, 

förordnandet avser. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 

'Lagen omtryckt 1967:400. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar 

Härigenom föreskrives att 100 ~ lagen () 939:608) om enskilda vägar skall 

ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande (rdelsc Föreslagen ~vdelse 

100 ~· 
Där det finnes påkallat för tillgodoseende av trafiksiikerheten äger 

länsstyrelse med avseende å viss enskild väg inom länet eller del av sådan 

väg förordna, att inom ett avstånd av högst tolv meter från vägbanans 

mitt ej må utan liinsstyrelsens tillstånd uppföras byggnad, uppsättas stängsel, 

som skymmer utsikten över vägbanan. eller vidtagas annan dylik för tra

fiksäkerheten menlig anordning. Vid korsning i samma plan mellan enskilda 

vägar eller mellan enskild väg och järnväg eller spårväg må förordnandet 

utvidgas att avse ett område, som begränsas av räta linjer mellan punkter 

belägna i vägarnas mittlinjer högst femtio meter från korsningen. 

Innan länsstyrelsen meddelar förordnande. som avses i första stycket, 

skall länsstyrelsen verkställa erforderlig utredning samt därvid bereda de 

väghållningsskyldiga eller för dem utsedd styrelse. markägare och andra. 

som hava ett väsentligt intresse av frågan. tillfälle att muntligen eller skrift

ligen yttra sig i ärendet. 

Om meddelat förordnande skall. 

utöver den underrättelse angående 

förordnandet som sker enligt all

männa bestämmelser. meddelande 

intagas i länskungörelserna och orts
tidning. 

Om meddelat förordnande skall, 

utöver den underrättelse angående 

förordnandet som sker enligt all

männa bestämmelser. meddelande 

intagas i ortstidning. Dä1jäm1e skall 

.fiirordnamlet i11/iiras i länets .fiir/'att

n i ngssa 111 I i ng. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977. 

'senaste lydelse 1954: 197. 
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10 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1942:350) om fornminnen 

Härigenom föreskrives att 4 och 15 ** lagen (1942:350) om fornminnen 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande ~l'lle/se Fiircs/agen ~vde/se 

4~ 

Länsstyrelsen äger att meddela särskild föreskrift, som finnes påkallad 
för att bevara fast fornlämnings helgd, så ock stadga för ändamålet erfor
derligt vite. Sådan föreskrift må jämväl avse område som icke enligt 3 ~ 
hör till fornlämningen, såvitt ej markens ägare eller annan därigenom åsam
kas intrång av någon betydelse. 

Länsstyrelsens beslut skall kungö- Länsstyrelsens beslut skall kungö-

ras genom anslag på lämplig plats i ras genom i11/öra11de i en eller .flera 

fornlämningens närhet. ridningar inom orten samt genom an
slag på lämplig plats i fornlämning
ens närhet. 

15 ~ 
Riksantikvarien äger att låta undersöka eller medgiva annan att under 

villkor. som riksantikvarien bestämmer. undersöka plats för fornfynd. ändå 
att den ej är att hänföra till fast fornlämning. 

Å sådan undersökning skall vad i 5 ~ sista stycket är stadgat äga mot
svarande tillämpning. 

Länsstyrelsen äger att vid vite 
fridlysa platsen intill dess undersök
ningen utförts, om det kan ske utan 
att därigenom vållas väsentlig olä
genhet. 

Länsstyrelsen äger att vid vite 
fridlysa platsen intill dess undersök
ningen utförts, om det kan ske utan 
att därigenom vållas väsentlig olä
genhet. I ,/i"åga om kungörande al' 
länsstyrelsens beslut äger 4 .\1 andra 
s~1,cket mors1·arande tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 
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11 Förslag till 
Lag om ändring i förordningen (1954:132) angående markegångs
taxor 

Härigenom föreskrives att rubriken till förordningen (1954: 132) angående 
markcgångstaxor samt 9 ~ och 11 ~ I mom. förordningen skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Numrande (rdelsc 

Förordning angående marke
gångstaxor 

Secla11 111arkegå11gsraxa blil'it .fiist

stiillcl skall Taxan s11aras1 miii/(l.{I 

kungöras i allmänna länskungiirelsff-

11a: cliirvid skall Tillika angivas i vilken 
ordning talan må föras mot faststäl
lclscbcslutct. 

Föreslagen ~1·delse 

Lag om markegångstaxor 

Vid kungörande av /(JSlställd mar

kegångs1axa skall angivas i vilken 
ordning talan må föras mot faststäl
lelsebcslutet. 

lH 
1 mom. Dl'11 som ickr å111(ijes med 1 mom. Talan mol markegångsde-

markegångsdep111erades besllll äger pl//erades beslut enlig! denna lag.fih·es 

all hos Kungl. Maj:! söka ändring däri hos regeri11gsrä11en genom besvär. 

genom heSl'är. rilka skola lwm in-

kom111i1 1il/.fi11ansdeparte111cnlC'I ino111 

en månad Fån den dag taxan raril 
infiird i allmänna ku11giirelsema .fiir 

del län. rars markegdng överklagas. 

eller. såritl angår beslu1 som icke enlig! 

9 ,1 skall i11/öras i länskungörelscma. 

i110111 en månad/hin den dag, dd lda-
i{anden Nhiill del al' besll//el. 

Denna lag träder i kraft den januari 1977. 
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12 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt 

Härigenom föreskrives att 22 ~ lagen (1958:295) om sjömansskatt' skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande ~rdelse Föreslagen ~rdelse 

2H 
Beslut som avses i 21 ~ I mom. Beslut som avses i 21 ~ I mom. 

vid I) och 2) skola intagas i särskilda vid l) skola intagas j/ör/al!11i11gssam-

a1· siömansskaue11äm11cle11 utgil'na ting som riksskauercrkct ldter utge. 

meddelanden. 

Beslut som avses i 21 ~ I mom. vid 6) skall jämte redogörelse huru er
sättningen beräknats på lämpligt sätt delgivas kommun eller annan till vilken 
ersättning skall utbetalas genom nämndens försorg. 

Annat beslut av sjömansskattenämnden skall delgivas den som därigenom 
förpliktigas. vederbörande skattskyldig eller sökande ävensom i 24 ~ om
förmiifda aflmiinna ombudet. 

Beslut. över vilket klagan må föras. skall förses med besvärshänvisning. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1977. 

'Lagen omtryckt 1970:933. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:777. 
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13 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvalt
ningsdomstol att pröva vissa mål 

Härigenom föreskrives att 2 ~ 3 lagen ( 1971 :309) om behörighet för allmän 
förvaltningsdomstol att pröva vissa mål skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~1·clelse 

3. skattläggningsmål. övriga mål 
om grundskatter eller därmed jäm
förliga utskylder, mål om marke
gångsprisen. 

Föreslagen (vdelse 

3. skattläggningsmål, övriga mål 
om grundskattcr eller därmed jäm
förliga utskylder, 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 
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Närrnrande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, An
dersson, Johansson, Holmqvist, Aspling. Lundkvist. Geijer, Bengtsson. Nor
ling, Lidbom, Carlsson, Feldt, Sigurdsen. Gustafsson, Zachrisson, Leijon, 

Hjelm-Wallcn. Peterson 

Fiirrdra~ande: statsrådet Geijer 

Proposition om kungörande av lagar och andra författningar 

1 Inledning 

Den nya regeringsformen innehåller en bestiimmelse om att lagar och 
förordningar skall kungöras så snart det kan ske. I övrigt reglerar inte re
geringsformen frågan om kungörandet av författningar. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts liemyndigande den 25 maj 1967 tillkallade 
dåvarande chefen för justitiedepanementet en sakkunnig med .uppdrag att 
utreda frågan om publicering av bl. a. författningar. Utredningen, som antog 
beniimningen utredningen om författningspublicering m. m .. avgav i maj 

1973 betänkandet (SOU 1973:23) Bättre överblick över lagar och andra be
stämmelser. Betänkandet innehåller bl. a. ett förslag till lag om kungörande 
av lagar och andra författningar. I anslutning till betänkandet överlämnade 
utredningen en särskild promemoria med förslag till ändring av vissa be
stämmelser om författningskungörande <Ds Ju 1973:7). Promemorian in
nehåller förslag till vissa följdförfattningar som ansågs vara av mindre all
mänt intresse. Utredningen har tidigare avgett betänkandet (SOU 1970:48) 
Svensk författningssamling. som utmynnade i ett förslag till kungörelse 

om Svensk författningssamling.' 

Utredningens förslag till lag om kungörande av lagar och andra författ

ningar bör fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga. 

Över betiinkandet Biittre överblick över lagar och andra bestämmelser 
samt den i anslutning därtill upprättade särskilda promemorian har efter 
remiss yttranden avgetts av riksåklagaren (RÅ). Göta hovrätt, hovrätten 
över Skåne och Blekinge. kammarrätten i Göteborg, rikspolisstyrelsen. kri-

' Utrcdningsuppdragct har i nu angivna delar utröns av regeringsrådet Georg Ericsson. 

2 Riksdagen 197517fJ. J sam/. Nr 112 

..... 
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minalvårdsstyrelsen. domstolsväsendets organisationsnämnd !DON). styrel
sen för internationell utveckling !SIDA). överbefälhavaren (ÖBJ. försvarets 
civilförvaltning. försvarets materielverk. civil försvarsstyrelsen, socialstyrel
sen. arbetarskyddsstyrelsen, riksförsäkringsverket. post verket, televerket, 
statens järnvägar ISJJ. statens viigverk. statens trafiksiikerhetsverk. sjöfarts
verket, luftfartsverket, statskontoret. tullverket, byggnadsstyrelsen, bankin
spektionen. försiikri ngsinspektionen. riksrevisionsverket. riksskatteverket, 
nämnden för samhällsinformation, statens avtalsverk, statens personalut
bildningsnämnd. universitetskanslersämbetet IUKÄJ. centrala studiehjiilps
nämnden. skolöverstyrelsen ISÖJ, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, statens 
livsmedelsverk, fiskeristyrelsen. statens jordbruksnämnd. statens natur

vårdsverk, kommerskollegium, konsumentverket. överstyrelsen för ekono
miskt försvar, arbetsmarknadsstyrclsen, bostadsstyrelsen, statens invandrar
verk, statens planverk, lantmäteristyrelsen, statens brandinspektion. 
liinsstyrelsernas organisationsniimnd ILONJ. statens provningsanstalt. sta
tens råd för vetenskaplig information och dokumentation. domänverket, 
statens industriverk.juridiska fakulteten vid universitetet i Stockholm, sta
tens centrala frökontrollanstalt. statens viixtskyddsanstalt. länsstyrelserna 
i Stockholms. Södermanlands. Östergötlands, Kronobergs, Blekinge. Mal

möhus. Hallands. Göteborgs och Bohus, Värmlands, Viistmanlands. Giiv
leborgs. Jämtlands och Norrbottens län, utredningen (( 1970:29i om den 
kommunala demokratin. kommunallagsutredningen IC 1970:30). Svenska 
ko mm unförbunclet, Landstingsförbu nclet, Svenska arbetsgivareföreningen 
ISA!:). Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Sveriges akademikers 
centralorganisation (SACOl. Statstjiinstemiinnens riksförbund tSR). Sveriges 
grossistförbund. Sveriges hantverks- och industriorganisation. Sveriges in
dustriförbuncl. Sveriges köpmannaförbund. Kooperativa förbundet tKFJ, 
1-öreningen Auktoriserade revisorer, Sveriges domareförbund. Sveriges ad
vokatsamfund. Sveriges Radio AB. Svenska tidningsutgivareföreningen och 
Aktiebolaget Allmiinna förlaget. Yttrande har d;irj;imte inkommit från kon
sumentombudsmannen t KOJ. 

SACO och SR har avgett gemensamt yttrande. Industriförbundet har in
stämt i SAF:s yttrande och dessutom åberopat sitt yttrande över utredningens 
tidigare avgivna betänkande Svensk författningssamling. Köpmannaförbun

det har instämt i lndustriförbundets yttrande. 
Remissinstanserna har bifogat yttranden. 
RÅ från överåklagarna i Stockholms, Göteborgs och Malmö åklagardistrikt 

samt länsåklagarna i Hallands. Örebro. Viisternorrlands och fämtlands liin. 
rikspolisstyrelsen från polisstyrelserna i Stockholms. Göteborgs och Mal

mö polisdistrikt samt länspolischcfen i Viirmlands liin. 
UKÄ från rektorsämbetena vid universiteten i Uppsala, Lund och Stock

holm och tekniska högskolan i Stockholm. 
kommerskollegium från handelskamrarna i Stockholm. Göteborg och 

Malmö samt Sveriges standarcliseringskommission. 
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länsstyrelsen i Stockholms Hin från kommunstyrelserna i Stockholm 
och Vallentuna. länsstyrelsen i Malmöhus liin från kommunstyrelserna i 
Malmö och Lund. liinsstyrelsen i Viirmlands län från kommunfullmiiktige 
i Karlstad. Kristinehamn och Munkfors samt länsstyrelsen i Viistmanlands 
län från kommunstyrelsen i Västerås. 

Rektorsämbetena vid universiteten i Uppsala och Lund har bifogat och 

åberopat y-ttrande från resp. universitets juridiska fakultet. Rektorsiimbetet 
vid universitetet i Stockholm har överlämnat yttrande från universitetets 
juridiska fakultet. som ingett ett av professor Jacob Sundberg på fakultetens 
uppdrag utarbetat yttrande. Fakulteten har instämt i konklusionerna i pro
fessor Sundbergs yttrande och i övrigt i det väsentliga anslutit sig till ytt
randet. I fakultetens direkt avgivna remissyttrande har fakulteten på samma 
sätt instiimt i professor Sundbergs yttrande. 

Kommunstyrelsen i Stockholm har bifogat och åberopat en promemoria 
av föredragande borgarrådet John-Olof Persson samt även bifogat ett ge
mensamt yttrande av stadssekreteraren och stadsjuristen i Stockholm. 

Jag tar i detta sammanhang i huvudsak bara upp de delar av utredningens 
förslag som bör föranleda riksdagsbeslut i form av lag. Jag behandlar alltså 
inte utredningens förslag att det i anslutning till statsrådsberedningen skall 

inriittas en fcirfattningscentral med uppgift bl. a. atl samla och registrera 
författningar och att lämna upplysningar om utfärdade författningar, råd 
och anvisningar. Till den frågan kan slutlig sttillning inte tas på grundval 
av det material som nu föreligger. 

2 Nuvarande förhållanden 

2.1 Regeringsformens reglering av normgivningen 

I den nya regeringsformen regleras normgivningsmakten friimst i 8 kap., 
som har rubriken Lagar och andra föreskrifter. 

På de får medborgarna viktigaste iimnesområdena tillkommer normgiv
ningsmakten riksdagen. Detta kommer till uttryck genom en uppriikning 
av olika viktiga iimnen, betriiffande vilka normgivningen uteslutande eller 
i princip skall ske genom lag. Samtidigt slås i regeringsformens inlednings
kapitel, som handlar om statsskickets grunder, fast att lag stiftas av riks
dagen. Krav på lagform och diirigenom på att normer i iimnet skall beslutas 
av riksdagen finns i första hand i 8 kap. regeringsformen men iiven på 
andra håll. Riksdagens lagstiftningshefogenhet iir emellertid inte begriinsad 
till de iimnen. beträffande vilka lagform iir föreskriven. Med stöd av 8 kap. 

14 ~ regeringsformen kan riksdagen gripa in och genom lag besluta normer 
i vilket iitnne som helst. Att beakta iir vidare alt enligt 8 kap. 17 ~ re
geringsformen lag inte får iindras eller upphiivas annat iin genom lag. Be
triiffande kyrkolag gäller en alldeles särskild beslutsordning. Enligt över
gångsbestämmelserna till regeringsformen stiftas. Undras och upphävs näm-
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ligen kyrkolag av regeringen gemensamt med riksdagen och efter samtycke 
av allmänt kyrkomöte. 

Enligt regeringsformen kan i angiven utstriickning riksdagen bemyndiga 
regeringen att meddela föreskrifter i ämnen som tillhör lagområdet. Sådana 
bemyndiganden skall i allmänhet lämnas i lag. De föreskrifter som regeringen 
meddelar med stöd av erhållet bemyndigande skall i allmiinhet beslutas 
genom förordning. Med stöd av bemyndigande i lag kan regeringen vidare 
i viss utsträckning genom förordning bestämma att föreskrift i lag skall 
börja eller upphöra att tillämpas. Äldre bemyndiganden som har beslutats 
av konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam får. iiven 
om de i nuvarande utformning inte kan beslutas med stöd av bestiimmelser 

i den nya regeringsformen. fortfarande utnyttjas tills riksdagen bestämmer 
annorlunda. 

Enligt regeringsformen har regeringen också en direkt på grundlagen vi
lande normgivningsbefogenhet. nämligen befogenhet - med vissa begriins
ningar - att besluta föreskrifter om verkställighet av lag och föreskrifter 
som ej enligt grundlag skall meddelas av riksdagen. Dessa normer skall 
undantagslöst beslutas genom förordning. Till föreskrifter som inte enligt 
grundlag skall meddelas av riksdagi.:n hör bl. a. bestämmelser om stats
förvaltningens organisation och verksamhet. I fråga om regeringens norm
givningsbefogenheter kan slutligen också nämnas att riksdagens uppgifter. 
om riket befinner sig i krig, i vissa lägen kan handhas av regeringen. som 
därvid med vissa begränsningar bl. a. kan stifta. ändra och upphäva lag. 

När det gäller föreskrifter som avser riksdagen eller dess myndigheter 
saknar regeringen d~iremot behörighet att meddela s~\väl föreskrifter om 
verkställighet av lag som sådana andra föreskrifter som inte enligt grundlag 
skall meddelas av riksdagen. Det är förutsatt att fdreskrifter av detta slag 
som avser riksdagen eller dess myndigheter skall beslutas av riksdagen. 
Något krav att föreskrifterna skall ges formen av lag finns inte. 

Normgivningskompetens kan enligt regeringsformen tilldelas underord
nad myndighet. Bemyndigar riksdagen regeringen att meddela föreskrifter 
i visst ämne. kan riksdagen därvid medge att regeringen överlåter åt för
valtningsmyndighet att meddela bestämmelser i ämnet. I sådant fall kan 
riksdagen också uppdra åt förvaltningsmyndighet under riksdagen att med

dela sådana bestämmelser. I förordning med föreskrifter om verkställighet 
av Jag eller med föreskrifter som inte enligt grundlag skall meddelas av 

riksdagen kan vidare regeringen överlåta åt underordnad myndighet att med

dela bestlimmelser i iimnet. Normgivningskompetens kan också tillkomma 
underordnad myndighet med stöd av äldre bemyndigande. Om riket är 
i krig eller omedelbar krigsfara kan med viss begränsning regeringen med 
stöd av bemyndigande av riksdagen besluta att normgivningsbefogenhct 
som enligt grundlag tillkommer regeringen skall fullgöras av annan myn
dighet. 

Enligt regeringsformen har också kommunerna normgivningsbefogenhet. 
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Med kommun förstås i regeringsformen såviil primärkommun som lands
tingskommun. Med primärkommun likstiills kyrklig kommun. Med stöd 
av I kap. 6 ~regeringsformen är det kommunerna som bestämmer det kom
munala skatteuttaget. I fråga om betungande avgifter för enskilda kan riks
dagen direkt bemyndiga kommun att meddela föreskrifter. Härutöver kan· 

med stöd av 8 kap. 5 ~ regeringsformen kommun direkt i lag tilldelas be

fogenhet att meddela sådana föreskrifter som faller utanför det obligatoriska 
eller principiella lagområdet. Bemyndigar riksdagen regeringen att meddela 
föreskrifter i visst ämne. kan vidare riksdagen därvid medge att regeringen 
överlåter åt kommun all meddela bestämmelser i ämnet. Slutligen gäller 
att kommunerna eventuellt kan ha normgivningsbefogenhet med stöd av 

iildre bemyndiganden. 
I fråga om lagar föreskrivs i 8 kap. 19 ~ regeringsformen att beslutad 

lag utan dröjsmål skall utfärdas av regeringen. Lag med sådana föreskrifter 
om riksdagen eller dess myndigheter som inte skall tas in i grundlag eller 

riksdagsordningen kan dock enligt lagrummet utfärdas av riksdagen. Att 
regeringen skall utfärda sina egna förordningar har ansetts sjiilvklart och 
niimns därför inte. I andra stycket av den nämnda grundlagsparagrafen fö
reskrivs vidare att lagar och förordningar skall kungöras så snart det kan 
ske. I fråga om utfärdandet och kungörandet av andra normföreskrifter än 
lagar och förordningar innehåller 8 kap. regeringsformen inga bestämmelser. 

Utmiirkande för de föreskrifter som omfattas av normgivningsbestiim
melserna i regeringsformen är i första hand att det iir fråga om rättsregler. 
Som jag framhöll i propositionen 1973:90 med förslag till ny regeringsform 
(s. 203) kännetecknas sådana regler i princip av att de är bindande för myn
digheter och enskilda. Rättsreglerna karakteriseras vidare av att de utgör 
generella föreskrifter. De skall inte uttryckligen avse ett konkret fall utan 

de skall ha generell tillämpbarhet. Innebörden av kravet på generell till
lämpbarhet är inte helt lätt att ange men i propositionen framhöll jag (s. 204) 
att kravet torde få anses upp(vllt om en föreskrift exempelvis avser situa
tioner av ett visst slag eller vissa typer av handlingssiitt eller om den berör 
en i allmänna termer bestämd krets av personer. 

Till föreskrifter som omfattas av 8 kap. regeringsformen är, såsom tidigare 
antytts, att hänföra inte bara generella föreskrifter som reglerar enskildas 
rättigheter och skyldigheter eller i övrigt skall tjäna till allmän efterrättelse 
utan också sådana generella föreskrifter som reglerar olika beslutande organs 
och myndigheters organisation och verksamhet. Bestiimmelserna i 8 kap. 

regeringsformen omfattar således bl. a. föreskrifter av typen instruktioner 
och arbetsordningar för myndigheter. I det sammanhanget är dock att ob

servera att sådana föreskrifter om användningen av statens medel som riks
dagen meddelar genom budgetreglering eller s. k. specialdestination faller 
utanför normgivningsbestämmelserna i 8 kap. regeringsformen Ufr 9 kap. 
2 ~ regeringsformen). Inte heller de föreskrifter varigenom regeringen på 
angivna villkor ställer av riksdagen beviljade anslag till underordnade myn-
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<Jigheters förfogande - de s. k. regleringsbreven - iir att betrakta som fö

reskrifter som omfattas av 8 kap. regeringsformen (jfr 9 kap. 8 ~ regerings
formen). Sådana riktlinjer för viss statsverksamhet som omtalas i 9 kap. 

7 ~ regeringsformen iir inte heller att anse som normföreskrifter. Enligt 9 
kap. 9 s regeringsformen kan riksdagen vidare fasts@la grunder för för
valtningen av statens egendom och förfogandet över den. Något hinder 
möter inte mot att sådana grunder fastställs utan iakttagande av bestiim
melserna i 8 kap. regeringsformen. Väljer emellertid riksdagen Jagformen 
for ändamålet, skall föreskrifterna i 8 kap. om lagar iakttas. 

I många fall kan det vara svårt att dra gränsen mellan beslut som meddelas 
i siirskilda fall och föreskrifter av den generella karaktiir att bestämmelserna 
i 8 kap. regeringsformen iir tillämpliga. Sådana gränsdragningssvårigheter 

möter i fräga om säviil förbud och foreliigganden som tillstånd. Jag åter

kommer i det följande till frågan hur man i praktiken bör försöka komma 
till rätta med dessa svårigheter. 

Z.2 Svensk författningssamling 

Det första. officiella kungörandet av författningar sker i allmiinhet i siir
skilda publikationer. Den viktigaste av dessa är Svensk författningssamling 
<SFS). Utgivandet av denna regleras i kungörelsen ( 1928: I) angående Svensk 

författningssamling (iindrad J 942:315). Anmiirkas bör att kungörelsens ter
minologi bygger på äldre ordning. 

Enligt kungörelsen skall i SFS tas in elds av regeringen utfärdade lagar. 
förordningar. kungörelser och övriga föreskrifter som skall tjiina till allmiin 
efterrättelse. dels av regeringen utfärdade instruktioner. arbetsordningar. reg
lementen och stadgar för domstolar. ämbetsverk och andra myndigheter 
samt för allmiinna inriittningar. om bestämmelserna befinns vara av be
skaffenhet att böra komma till allmänhetens kännedom. dels av regeringen 
utfärdade beslut som anses vara av sådan vikt att de bör allmiingöras genom 
SFS. Med stöd av 11 kap. 12 ~regeringsformen kan regeringen göra undantag 
från dessa bestlimmelser och om särskild anledning föreligger låta kungöra 
en av regeringen utfärdad författning i exempelvis författningspublikation 

som ges ut av underordnad central förvaltningsmyndighet. Sälunda har bl. a. 
vissa förordningar som rör försöksverksamhet med friare resursanviimlning 
inom grundskolan enligt föreskrift i resp. förordning publicerats i publi
kationen Aktuellt från skolöverstyrelsen. Vissa förordningar av mera internt 

intresse för försvarsmakten har pä motsvarande siitt kungjorts i publika
tionen Tjiinstemeddelanden för försvarsmakten. 

I några fall linns bestämmelser om kungörande i siirskild ordning av 

regeringsförfattningar som tar sikte på ett lokalt begriinsat område. Sålunda 
skall exempelvis enligt lagen (1914:451) om hingstbesiktningstvång. lagen 
(1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld be
tesmark. lagen ( 1928: 196) om galtbesiktningstvång och lagen ( 1933:231) om 
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utrotande av berberis å viss mark förordnanden av regeringen avseende 
lantbruksniimnds område eller del diirav genom IUnsstyrelsens försorg införas 
i liinskungörelserna och ortstidning. Förordnande enligt den sistniimnda 
lagen skall dessutom genom liinsstyrelsens försorg anslås på liimpliga stiillen 
inom det omräde förordnandet avser. Niimnas kan ocks~'t att enligt kungö
relsen ( 196 7: lOl om skyddsomräden m. m. IUnsstyrelsen skall i ortstidning
arna och liinskungörelserna tillkiinnage platser m. m. diir enligt vad rege
ringen kan ha bestiimt utliinning eller utliindskt fartyg utan tillstt111d får 
uppehålla sig utan hinder av att fräga iir om skyddsl1niråde eller kontroll
omr{1de. Kungi.irelsen innehäller iiven andra föreskrifter om upplysningar 
till utliinningar och ut!Undska fartyg. 

Tidigare har det förekommit all bl. a. vissa regeringsföreskrifter av in
struktionstyp till myndigheter och inriittningar lämnats i brev som riktats 
direkt till myndigheten eller inrättningen. Ibland har utdrag av sådana brev 
tagits in i SFS men oftast har breven inte blivit kungjorda. 

Kungörelsen angående Svensk författningssamling öppnar möjlighet att 
i SFS ta in också hovriitters samt centrala iimbetsverks och andra myn

digheters kungörelser och cirkulär som innehåller föreskrifter av vikt för 
en större allmänhet. Det iir emellertid i mycket liten utsträckning som sådana 
författningar tas med i SFS. Det vanliga iir att underordnad myndighet 
som beslutar en författning tar in författningen i en egen publikation. Orsaken 
till att en av underordnad myndighet beslutad författning förs in i SFS 
kan vara att myndigheten saknar egen författningspublikation eller att det 
anses all föreskriften inte blir tillriickligt spridd genom en sådan publikation. 

Undantagsvis förekommer att det i förfallning har föreskrivits att beslut 
av myndighet under regeringen skall kungöras i SFS. Bestiimmelser av den 
innebörden finns i exempelvis naturvård.>kungörelsen (]974:1028) betriif
fande vissa beslut av statens naturvårdsverk samt i rekvisitionsförordningen 
(1942:586) och allmiinna förfogandekungörelsen (]957:294) betriiffande av 
riksviirderingsniimnden uppriittade taxor som skall offemligen kungöras. 

2.3 Riksdagens författningssamling 

En särskild författningssamling ges ut av riksdagens förvaltningskontor. 
Den ben~imns Riksdagens författningssamling. Utgivandet av denna regleras 
i bestiimmelserna !H.FS 1967: 1 l angående Riksdagens författningssamling 
(RFSI. I omtryL·kt skick återlinns bestiimmelserna i sin nu g~illande lydelse 
i RFS 1975:13. 

Enligt dessa bestiimmelser skall i RFS tas in c/e/~ av riksdagen enligt 
8 kap. 19 ~ regeringsformen utfärdad lag. eld~ av riksdagen eller dess organ 

i övrigt antagna instruktioner. reglementen eller stadgor som avser riks
dagens organ eller arbetstagare. om instruktionen. reglementet eller stadgan 
inte tas in i SFS. dels av riksdagen eller dess organ beslutade andra för-
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fattningar eller föreskrifter som anses vara av sådan vikt att de bör all
m~ingöras genom RFS. 

Vidare kan i RFS tas in författningar som kungjorts i Sl'S men som 
anses böni återges i RFS och dessutom av riksdagen eller dess organ beslutade 
föreskrifter eller andra bestämmelser av vikt för riksdagens organ. ledamöter. 
arbetstagare eller en större allmänhet. 

2.4 Centrala myndigheters författningspublicering 

2.4.1 Cirila mrndighc1cr 

I stor utstriickning beslutas författningar av centrala myndigheter som 
lyder under regeringen eller riksdagen. Med centrala myndigheter avses 
härvid sådana myndigheter som har hela landet till verksamhetsområde. 
Någon enhetlig reglering av dessa myndigheters författningskungörande 
finns inte. Såsom framgår av vad jag har sagt förut publiceras de centrala 
myndigheternas författningar i mycket ringa utsträckning i SFS. De kungörs 
i stället i andra former. Det vanliga är att varje myndighet tar in sina för
fattningar i en publikation som myndigheten ger ut. Det förekommer emel
lertid också att central myndighet kungör författning i en av annan myn
dighet utgiven publikation. 

De publikationer i vilka de centrala myndigheternas författningar tas in 
är av mycket skiftande natur. I allmänhet iir de tryckta men det kan också 
vara fråga om stencilerade utgåvor. De kan ha formen av periodiskt ut
kommande häften som skall ordnas kronologiskt. separata hiiften. blad, 
handböcker i lösbladssystem m. m. En del publikationer är renodlade för
fattningssamlingar, medan andra är av annan typ. Ibland är det fråga om 
allmänna informationsskrifter i vilka författningar i skilda sammanhang tas 
in. Det förekommer också att författningar som meddelas av centrala myn
digheter inte tas in i någon egentlig publikation utan bekantgörs genom 
utgående expeditioner till andra myndigheter eiler andra angivna adressater. 
I vissa fall förekommer en kombination av expeditioner och efterföljande 
kungörande i författningspublikation. Kungörande i vanlig tidning. anslag 

och uppläsning i radio kan också undantagsvis förekomma.' 
Endast i mindre utstriickning förekommer författningshestämmelser om 

hur centrala myndigheter skall kungöra sina författningar och om de pub
likationer som skall anviindas för fodamålet. Tidigare giillde for de llesta 
av de centrala myndigheterna kungörelsen ( 1922:609) angående ~imhetsverks 

och andra myndigheters samlingar av kungörelser. cirkuliir m. m. Denna 
kungörelse reglerade inte vilka myndigheter som skulle ge ut författnings
publikationer men den innehöll hestlimmclser om utformningen av sådana 

'Utförliga uppgifter om formerna flir de centrala myndigheternas forfottningspub
licering finns i utredningens bctiinkande SOU 1973:23 s. 55-6 7 och 192-233. 
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publikationer. I samband med tillkomsten av det statliga Aktiebolaget All
m:inna förlaget upphiivdes kungörelsen (genom kung. 1969:367). Den upp
hörde att giilla vid utgången av juni 1969. 

Av nu giillande författningsbest~immelser som rör centrala myndigheters 
kungörande av generella och liknande föreskrifter vill jag. utöver vad jag 

förut sagt. niimna följande som exempel. 
En del myndighetsinstruktioner anger att myndigheten ger ut vissa pub

likationer. Sålunda föreskrivs exempelvis i instruktionen <I 969:320) för sjö
fartsverket att verket ger ut bl. a. Sjiii'artsverkets meddelanden och Un
derriittelser för sjöfarande. Instruktionen <1973:6101 för kommerskollegiu m 
innehåller bestiimmelsen att kollegiet ger ut publikationen Kommerskol
legiets författningssamling. I instruktionen <1974:476) för statens industri
verk anges att verket ger ut publikationen Industriverkets författningssam
ling. lnstruktionsbestämmelser angående myndigheters författningspublika
tioner hör emellertid inte till vanligheten. Om Tullverkets författningssam
ling har bestiimmelser meddelats i regleringsbrev. 

I luftfartskungörelsen ( 1961:558) föreskrivs att trafikledningsbestiimmelser 
för civil luftfart skall kungöras av luftfartsverket på liimpligt siitt. Av kungö

relsen skall framgå i vilka avseenden bes!Hmmelserna skiljer sig från de 
internationella tralikledningsbestiimmelserna. Övriga föreskrifter och andra 
beslut enligt luftfartskungörelsen skall kungöras av luftfartsverket i elen 
omfattning och på det siitt verket finner t:impligt. Enligt lagen <1958:295) 

om sjömansskatt skall vissa beslut av sjömansskatteniimnden. vilka har 
karaktären av författning. tas in i siirskilda av sjömansskatten:imnden ut
givna meddelanden. Enligt kungörelsen ( 1956:612) med tilliimpningsföre
skrifter till allmänna prisregleringslagen den I juni 1956 (nr 236) skall pris
föreskrift eller annan bestämmelse som meddelas enligt allmänna prisreg

lcringslagen delges genom kungörande i SFS eller. om den meddelas av 
myndighet som utger cirku!Hrserie, i denna. Bestämmelsen eller underrät
telse om dess meddelande skall dcssutom uppläsas i radio och infriras i 
en eller flera tidningar. Om så befinns ändamålsenligt skall den också anslås 
på Himpliga platser inom kommun som berörs av föreskriften. Avser sädan 
bestiimmelse bara ett mindre antal näringsidkare och erh[tller dessa del av 
bcstiimmelsen genom skriftliga meddelanden eller i annan betryggande ord
ning, giiller inte de förut nämnda kungörandebestiimmelserna. Möjlighet 
till ett motsvarande kungörandeförfarande öppnas i allmänna förfogande
kungörelsen ( 1957:294) niir föreskrift enligt 3-9 ~~allmänna mrfogandelagen 
( 1954:279) avser ett obestiimt antal iigare eller innehavare. 

Vissa författningar innehåller bestämmelser om att föreskrifter som med
delats av central myndighet under regeringen skall tas in i publikationen 

Underrättelser för sjöfarande. Sådana bestiimmelser finns bl. a. i lots- och 
fyrkungörelsen ( 1970:698). sjötrafikförordningen ( 1962: 150) od1 kungörelsen 
1!972:278J om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. 

I en del fall finns bestiimmelser om ett lokalt inriktat kungörande av 
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föreskrifter som beslutas av central myndighet under regeringen. S[tlunda 
loresl\rivs exempelvis i l\ungörclsen ( 1970:300) om skydd mot llyghavre 

att niir lantbruksstyrelsen meddelar. Lindrar eller upphiiver bel\Limpni ngsplan. 
underriittelse därom sbll föras in i länsl\ungörclscrna och att i den män 
så befinns erforderligt beslutet ocl\så skall l\ungöras i tidning med spridning 
inom orten eller tillUnnages på annat liimpligt siitt. Vidare giillcr enligt 
förordningen ( 1954: 132) angående marl\egångstaxnr att sedan markegångs
taxa - som ärligen uppriittas för varje Wn genom siirsl\ilda för hela riket 
gemensamma marl\cgångsdeputerade - blivit raststiilld taxan sbll kungöras 
i liinsl\ungör..::lserna. 

2.4.2 Mifi1ära 111rndig/i,·1er 

Generella föresl\riftc:r som beslutas av myndighet inom försvarsmakten 
och som ril\tar sig till annan myndighet dlcr personal som tillhör försvars
makten tas i betydande utstriicl\ning in i den för försvarsmal\ten gemen
samma publil\ationen Tjiinstemeddelanden för lorsvarsmal\ten. I denna pub
likation tas odså in generella IOreskrifter som med stöd av 7 kap. 3 ~ re
geringsformen och lagen ( 1974:613) om handliiggningen av vissa regerings

~irendcn beslutas av chefen för försvarsdepartementet under statsministerns 
överinseende. Som förut niimnts anvLinds denna publikation också IOr 
kungörande av vissa förordningar. som iir av mera internt intresse för för
svarsmal\ten och som beslutats av regeringen som helhet. Publibtionen 
ges ut av försvarets materielverk. Innehållet i publikationen utgörs till allra 
största delen av order och tillkännagivanden av helt annan bral\tiir iin 
författningar. Siirskilda bestiimmelser gäller för publibtionen i fråga. 

2.5 Kungörande av författningar som beslutats av regionala och lokala stat

liga myndigheter m. fl. 

2.5.1 Uinsstrrcfscma 

I ett betydande antal lagar och andra författningar har liinsstyrelserna 

tillagts rätt att besluta föreskrifter av generell natur. Den grundlLiggande 
författningen eller en tilliimpningsförfattning till denna innehäller ofta be

stiimmelser om l\ungörande av de föresl\rifter som lfosstyrelsen sålunda 
meddelar. Det förekommer emellertid inte sällan att uttryckliga best~im

melser om kungörande saknas. Enligt den nu upphiivcla 

liinsstyrelseinstruktionen (1958:333) ålåg det ILinsstyrclsen att ombesörja att 
alla till allmiin efterriittelse utfarclacle föreskrifter och p:'.tbud. om vilkas 
kungörande annan ordning inte fanns loresl\riven. blev behörigen kungjorda 
inom länet. Den nu giillande l:insstyrelseinstruktionen ( 1971 :460) innehåller 
emellertid inte någon mots\'arande bestiimmelse. 

Som exempel på l\ungörancleföreskrifter avseende generella eller lil\nande 
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beslut av Wnsstyrelse vill jag nämna följande. Enligt 2 kap. 67 ~vattenlagen 
(! 918:523) gliller att när skyddsområde enligt 2 kap. 64 ~ valtenlagen fast

ställts eller tidigare meddelade bestlimmelser för sådant område lindrats eller 
upphävts. länsstyrelsen skall införa beslutet hlirom i llinskungörelserna samt 
ombesörja att kungörelse om beslutet anslås på anslagstavla för kommun. 
som berörs av beslutet. och införs i en eller nera ortstidningar. Genom 
länsstyrelsens försorg skall tryckta exemplar av föreskrifter som meddelats 
för visst skyddsområde finnas att tillgå för allmänheten mot betalning. 
Uinsstyrelses beslut i fråga om vissa förbud enligt kungörelsen ( 1932:370) 
med föreskrifter till förebyggande av krliftpestens spridning skall tas in i 
llinskungörclserna. Enligt 100 ~ lagen (]939:608) om enskilda vligar kan 
länsstyrelse av tratikslikerhetssUI förordna om förbud mot uppförande av 
byggnad. uppslittande av skymmande stlingsel m. m. inom visst avstånd 
från enskild dg. Om sådant förordnande skall. utöver elen underrlinelse 
angående förordnandet som sker enligt allmlinna bestlimmelser. meddelande 
tas in i llinskungörelserna och ortstidning. I byggnadsstadgan ( 1959:612) 
finns föreskrifter om underrlittelser till markägarna genom kungörelse i den 
eller de tidningar. i vilka kommunala meddelanden för orten tas in. eller 
på annat lämpligt slitt nlir bl. a. vissa nybyggnadsförbud och schaktnings
förbud meddelas. Enligt civil!Orsvarskungörelsen ( 1960:377) skall vissa 
länsstyrelsebeslut som innefattar föreskrift som skall allmlint iakttas inom 
länet. såsom beslut om vindsröjning och liknande. e:Ier som avser ian
språktagande av all egendom av angivet slag inom civilförsvarsområde eller 
del därav anslås offentligen samt föras in i en eller tlera ortstidningar. I 
vägtrafikkungörelsen ( 1972:603) föreskrivs i fråga om lokala trafikföreskrifter 
m:h föreskrifter enligt 41 ~ väglagen(! 971 :948> vilka beslutats av Hinsstyrelse. 
att föreskrift som ej skall tillklinnages genom vligmlirke skall föras in i 

länskungörelserna. Uinsstyrelsen har dessutom att föra in föreskriften i en 
för lindamålet avsedd liggare samt att årligen före mars månads utgång 
utl1irda kungörelse om vligaroch glillande lokala trafikföreskrifter inom !linet. 
Enligt militära vligtratikkungörelsen (] 974:97) kan länsstyrelsen utfarda slir
skilda föreskrifter med anledning av militär örningsverksamhet. Sådana 
föreskrifter skall Wnsstyrelsen enligt kungörelsen tillklinnage pä llimpligt 
slitt. 

2.5.2 .-1 ndra rrgionala srarl~~a mrndighc1cr än lä11.1.1·1rrelscma 

Även åt andra regionala statliga myndigheter än länsstyrelserna har upp
dragits att besluta föreskrifter som kan vara av generell eller liknande natur. 
Detta gäller bl. a. lantbruksn~imnderna. Som exempel kan n~imnas att enligt 
jordhävdslagen (] 969:698) lantbruksnämnd i vissa fall kan meddela förbud 
mot täkt av matjord. ~lir sådant förordnande avseende llera bruknings

enhetcr meddelas. ändras eller upphiivs skall enligt jordhiivdskungörelsen 
( 1969:700) underättelse därom föras in i llinskungörelserna och tillställas 
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varje känd sakägare. Om det behövs skall förordnandet också kungöras 
i tidning med spridning inom orten eller tillkiinnages på annat liimpligt 

sätt. 

2.5.3 Lokala srar/iga 111wuhi:herer 

Det förekommer att lokal statlig myndighet har befogenhet att besluta 
föreskrifter av generell eller liknande karaktär. Sålunda kan exempelvis efter 
länsstyrelsens bemyndigande civilförsvarschef i vissa fall meddela föreskrif
ter som skall allmiint iakttas inom civilförsvarsområdet. exempelvis beslut 
om vindsröjning, och likaså kan under vissa förutsiittningar civillorsvarschef 
besluta om ianspråktagande av all egendom av angivet slag inom civil
försvarsområdet eller del thirav. Enligt i.:ivilförsvarsk ungörelsen (! 960:377) 
skall sådana beslut kungöras på samma siitt som motsvarande beslut av 
länsstyrelse. Enligt rekvisitionsförordningen ( 1942:586) skall av allmän lokal 

värderingsnämnd uppriittad taxa. som faststiillts av riksviirderingsnämnden 
oi.:h som skall offentliggöras. föras in i Hinskungörelserna. Enligt militiira 
vägtrafikkungörelsen ( 1974:97) får med vissa inskränkningar bl. a. bataljons
chef eller högre chef meddela lokal trnfikföreskrift som avses i 147 ~ viig
trafikkungörelsen ( 1972:603). om det behövs för att genomföra övning. Om 
det behövs för att genomföra militär operation för oi.:kså kompanichef med
dela sådan föreskrift. Sådana lokala trafikföreskrifter skall tillkännages 
genom vägmärken eller på annat lämpligt siitt. Om föreskrift rör trafiken 
under Hingre tid eller annars i större omfattning skall kungörelse utfärdas 

av liinsstyrelsen. 

2.5.4 Trafiknämnder och skogwårdsstrrclscr 

Rätt att besluta lokala trafikföreskrifter tillkommer i viss utsträckning 
trafiknämnderna. Dessa nämnder iir varken renodlat statliga eller renodlat 
kommunala utan har både statliga och kommunala inslag. Enligt viigtra
likkungörclscn (1972:603) skall av trafikniimnd beslutad lokal trafikföre
skrift. som ej skall tillkännages genom viigmiirke, föras in i elen eller de 

tidningar, vari kommunala meddelanden för orten förs in. NUmnden skall 
också föra in sådan föreskrift i en för Undamålet avsedd liggare. I fråga 
om lokala trafikföreskrifter som trafikniimnd beslutar med stöd av terriing
trafi k k u ngörclsen (! 972: 594) gäl ler motsvarande t i Il kän nagi vanderegler. 

Inte heller skogsvårdsstyrclserna kan hänföras till kategorin statlig myn

dighet. Skogsvårdsstyrelserna företer niimligen såväl statliga som lands
tingskommunala inslag. Skogsvårdsstyrelserna kan fatta beslut av generell 
karaktiir. Hit hör exempelvis generella dispenser från avverkningsregeln i 
7 ~ första stycket skogsvårclslagen ( 1948:237) i vad avser fastigheter med 
en viss högsta årlig produktionsförmåga. Nägra best~immelser om hur ge
nerella beslut av skogsvårdsstyrclse skall kungöras synes inte finnas. 
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2.5.5 Länskungijrelserna 

I det föregående har jag flera gånger niimnt att författning med lokalt 
begriinsat giltighetsområde enligt gällande bestämmelser skall föras in i 
liinskungörelserna. Föreskrifter om länskungörelserna finns i kungörelsen 
(1915:421) angående länskungörelser !iindrad senast 1942:316). 
Länskungörelserna ges ut länsvis genom liinsstyrelsernas försorg. I 
liinskungörelserna skall enligt kungörelsen tas in tillkännagivanden som 
enligt gällande författningar eller särskilda beslut av regeringen bör föras 
in i länskungörelserna. meddelanden av liinsstyrelsen vilka är av den all
männa betydelse att de anses böra bringas till vederbörandes kiinnedom 
genom länskungörelserna samt, efter länsstyrelsens prövning i vai:ie särskilt 
fall, tillkännagivanden som myndigheter, tjänstemiin eller enskilda över
lämnat till intagande för allmänhetens kännedom. 

Innehållet i liinskungörelserna iir mycket blandat. Förutom författnings

föreskrifter innehåller de underriillelser om varjehanda andra förhållanden 
som avses skola komma till allmän kännedom. Det mesta av innehållet 

grundar sig på bestämmelse i författning men det finns också kungörelser 
som tas in av tradition eller på grund av liinsstyrelsens beslut i det särskilda 
fallet. 

Enligt kungörelsen angående länskungörelser skall den som föranlett 
kungörelses införande eller vars angelägenhet kungörelse eller meddelande 
avser bekosta kungörelser av vissa slag, bl. a. kungörelser som angår lands
tingskommuns eller kommuns angeliigenheter. brand- och hiilsovårdsord
ningar samt reglementen, instruktioner. taxor m. m. för kommunala myn
digheter och dessutom trafiktaxor och därtill hörande ordningsföreskrifter. 
Undantag från denna skyldighet att bekosta kungörelse kan dock vara fö
reskriven i allmän författning. 

2.6 Kungörande u författningar som beslutats u· kommunala myndigheter 

2.6.1 Ko1111111111er 

En omfattande normgivningsbefogenhet tillkommer kommunerna. I vissa 
fall skall av kommun beslutade föreskrifter av generell natur understiillas 
statlig myndighet. vanligen liinsstyrelsen. I de flesta fall finns emellertid 
inte någon s{1dan statlig kontroll över den kommunala normgivningen. För 

en del fall finns särskilda bestämmelser i lag eller av regeringen beslutad 
författning om hur de kommunala norm besluten skall kungöras. I allmiinhet 
gäller emellertid bara de allmänna reglerna i kommunallagen ( l 953:753) och 
kommunallagen ( 1957:50) för Stockholm angående bekantgörande av kom

munala beslut. 
Som exempel på särskilda kungörandebestämmelser avseende kommunala 

beslut kan nämnas 2 ~ brandstadgan ( 1962:91 J diir det föreskrivs att sedan 
av kommunfullmiiktige antagen brandordning fastställts av länsstyrelsen. 
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denna skall på kommunens bekostnad införa beslutet och brandordningen 
i länskungörelserna. Det åligger dessutom kommunstyrelsen ·att ombesörja 

att kungörelse om faststiillelsen anslås samt förs in i den eller de tidningar. 
där kommunala meddelanden tas in, och att tryckta exemplar av brand
ordningen finns att tillgå för allmänheten. I allmänna ordningsstadgan 
( 1956:617) och hälsovårdsstadgan ( 1958:663) finns i huvudsak samma 
kungörandebestämmclser i fråga om lokal ordningsstadga och lokal häl
sovårdsordning som antagits av kommunfullmäktige och fastställts av 
länsstyrelsen. Dock föreligger den skillnaden att bara sjiilva fastställelse
beslutet behöver föras in i länskungörclscrna. Enligt lagen (1926:72) angående 
meddelande av förbud för barn att idka viss försäljning skall av kommun
fullmäktige beslutat förbud som avses i lagen underställas liinsstyrelsen för 
faststiillelsc. Fastställt beslut skall av liinsstyrelsen föras in i länskungörel
serna. Dessutom skall genom vederbörande kommunala myndighets försorg 
tillkännagivande om beslutet på annat llimpligt sUtt delges allmänheten. 

De allmänna kommunallagsreglerna om bekantgörande av kommunala 
beslut innebär att sedan fört protokoll justerats, detta förhållande liksom 
uppgift om det stiille där protokollet finns tillgängligt tillkännages på 
kommunens anslagstavla. Tillkiinnagivandet skall vidare vara försett med 
uppgift om den dag det anslagits. Syftet med dessa bestiimmelscr är att 
underlätta för dem som berörs eller är intresserade av fattade kommunala 
beslut att ta del av besluten. Samtidigt bildartillkännagivandet utgångspunkt 
för besvärstiden vid kommunalbesvär. De nu ifrågavarande bestämmelserna 
iir gemensamma för alla slag av kommunala beslut, både normbeslut och 
beslut i siirskilda fall. 

Ett betydande antal kommuner ger ut en kommunal författningssamling. 
Innehållet varierar något från kommun till kommun. Genomgående torde 
lokala ordningar och taxor tas med. Dessutom brukar reglementen för olika 
nämnder, instruktioner för befattningshavare. arbetsordningar och norme
rande beslut för förvaltningarna redovisas. I enstaka fall tas stadsplanebe
stiimmclscr med. De kommunala författningssamlingarna iir huvudsakligen 
avsedda som hjälpmedel för kommunala förtroendemän och tjänstemiin. 
Spridningen till personer utanför denna krets eller till allmänheten torde 
vara ytterst obetydlig. När det giiller uppläggning, format, typografi och 

numrering företer de kommunala författningssamlingarna stora skiljaktig
heter. i\ ven i kommuner som saknar förfottningssamling trycks ofta olika 
föreskrifter av generell natur. 

2.6.2 La11ds1i11gskom1111111er 

Ocksä landstingskommunerna kan besluta föreskrifter som är att hänföra 
till författningsområdet. även om landstingskommunernas normgivnings

kompctens iir mindre omfattande än kommunernas. Bekantgörande! av 
landstingskommunala normbeslut torde genomgående regleras av bestiim-
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melserna i landstingslagen ( 1954:319) om tillkiinnagivande på lands

tingskommuns anslagstavla av justeringen av fört protokoll och av det stiille 

diir protokollet finns tillgängligt. 

2.6.3 Kyrklf"a kom1111111cr 

I mycket begriinsad utstriickning kan också kyrklig kommun fatta beslut 
av generell natur. Bekantgörande! av sådana beslut regleras av bestiimmelser 
i lagen ( J 961 :436) om församlingsstyrelse angående tillkiinnagivande på för
samlings (samfi.illighets) anslagstavla av justeringen av fört protokoll och 
av det stiille diir protokollet finns tillgiingligt. 

2. 7 Kungörandets rättsli~a betydelse 

Bestämmelser om verkan av underlåtet kungörande av lag eller annan 

författning saknas nästan helt. I 167 ~ viigtrafikkungörelsen <1972:603) finns 
dock en bestämmelse i ämnet avseende lokala trafikföreskrifter m. 111. Enligt 
bestämmelsen skall straff för övertriidelse av sådan föreskrift inte ådömas. 
0111 föreskriften ej utmärkts enligt bestiimmelserna i kungörelsen(] 966:270) 
om viigmärken m. m. Detsamma gäller om lokal trafikföreskrift inte införts 
i därför avsedd liggare eller inte. niir så skall ske. förts in i liinskungörelserna 
eller i vissa fall i den eller de tidningar där kommunala meddelanden för 

orten tas in. 
Frågorna om verkan av brister i författnings kungörande och betydelsen 

av ett korrekt kungörande ställs siillan på sin spets i riittspraxis.' I huvudsak 

torde riittsliiget kunna beskrivas på följande sätt. 
lktriiffande författningar av alla slag giiller att de skall kungöras för att 

bli giillande mot envar. Med kungörande förstås i detta sammanhang åtgiirder 
för spridning av kännedom om författningen och inte bara att författningen 
iir offentlig. Om det finns föreskrifter om kungörande skall dessa iakttas. 
Allvarlig underlåtenhet att följa föreskrifterna torde medföra att författning
en inte blir gällande. Det är tveksamt om författningen i sådant fall anses 
giillande mot den som visas ha fått kiinnedom om författningen på annat 
siitt. Mindre allvarligt åsidosiittande av föreskrifterna får till följd att för
fattningen inte kan föranleda straff. förverkande eller annan ingripande på
följd för elen som saknat vetskap om författningen (_ifr viigtrafikkungörelsens 
ståndpunkt att straffrihet undantagslöst intriicler). Om det inte finns någon 

föreskrift om kungörande. torde uteblivet eller bristfiilligt kungörande i varje 
fall medföra straffrihet m. m. för den som inte kiint till författningen. En 

författning som kungörs i SFS anses i princip till~implig mot envar. En 
författning som i enlighet med givna föreskrifter kungörs pa annat håll 

' En rccki\·isning a\ befintlig riittspra~is iitcrtinns i utredningens bet:inkandc SOL! 
!lJ73:23 s. 41-44. 
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iin i nämnda författningssamling torde i princip anses tilliimplig mot envar, 
iiven om detta kan vara i någon mån tveksamt i händelse det uppställda 

kravet på publicering inte är särskilt långtgående. t. ex. bara omfattar ett 

införande i länskungörelserna. Saknas kungörandeföreskrifter torde författ
ningen anses tilliimplig mot envar om kungörandet uppfyller rimliga krav. 

Även om en författning kungjorts torde den emellertid inte medföra straff~ 
ansvar för en person som saknat kännedom om den och anses ha giltig 
ursiikt diirför, t. ex. emedan författningen är ny och inte gjorts bekant över 

landet. Även utan kungörande torde tjänsteföreskrifter inom förvaltningen 
anses giltiga. Genomgående giiller att samtliga omständigheter i det enskilda 

fallet bör beaktas. 

2.8 Vissa ikraftträdandebestämmdser 

Regler om ikraftträdande av författningar som förts in i SFS finns i lagen 
( 1894:44 s. I) angående tiden för allmiinna författningars triidande i kraft. 

Enligt denna lag skall i SFS införd lag eller annan allmän författning. i 

vilken inte utsatts viss tid varifrån den kommer att gälla eller av vars lydelse 

inte framgår att den länder till efterrättelse genast efter utfärdandet. träda 

i kraft fyra veckor efter elen dag då lagen eller författningen enligt därå 

meddelad uppgift utkommit från trycket. 
Motsvarande reglering beträffande författningar som tagits in i RfS finns 

i bestämmelserna ( RFS 196 7:2) angående ikrafttriidande av vissa författ

ningar och föreskrifter. intagna i Riksdagens författningssamling. I omtryckt 
skick återtinns hcstiimmelscrna i sin nu giillande lydelse i RFS 1975: 14. 
Bestämmelserna har det innehållet att i RFS införd författning eller föreskrift. 
som inte tas in i SFS, skall träda i kraft en vecka efter det författningen 

eller föreskriften enligt meddelad uppgift utkommit från trycket, i den mån 

viss tid inte utsatts varifrån den kommer att glilla eller av dess lydelse 
inte framgår att den liincler till efterrättelse genast efter utfärdandet. 

De nu återgivmi ikrafttriidancleförfattningarna saknar till större delen ak
tualitet. I varje fall niir det gäller författningar som tas in i SFS bestäms 

numera regelmiissigt ikrafttriidandetiden på något siitt i sjiilva författningen. 

3 Utredningen 

3.1 Kungörandets betydelse 

Utredningen framhåller att kungörandet av lagar och andra förfottningar 

iir av betydelse på flera olika sätt. För det första är spridningen av kännedom 
om författningarnas innehåll en förutsiittning för att J"örl"i.tttningarna faktiskt 

skall bli efterlevda. Hiirtill kommer att medborgarna har ett legitimt intresse 

av att kunna följa vad statsorganen och förvaltningsmyndighetcrna beslutar. 
Vidare måste i ett riittssamhälle den grundliiggande principen giilla att ingen 
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forC.tttning iiger bindande krafi. innan den blivit offentliggjord. Det iir niim
ligen ett dtts<ikerhetsintrcsse att medborgarna inte binds vicl straff. vi
tesförcliigganden eller anctra betungande påföljder förrän de hart möjlighet 

att fil kiinnedom om reglerna. Medborgarn<: bör också få kiinnedom om 
foreskrifter som skapar rU!tigheter och förmåner st\ alt de kan planera och 
handla med utgängspunkt i bestiimmelserna. 

Enligt utredningens uppt:1ttning iir det lika stor anledning att offentliggöra 
normer som utgär frän de förvaltande myndigheterna som dem vilka härrör 
rr~m riksdagen eller regeringen. Den omstiindighetcn att befogenhet att be
sluta generella förcskritier delegerats till myndighet under regeringsnivtm 
bör inte 1:1 medföra att medborgarna rnr siimre möjligheter att få kiinnedom 
om normerna än om dessa utt:irdats direkt av regeringen . .\ven generella 
beslut av kommuner hör enligt utredningen omfattas av kungörandekravet. 

Som utredningen ser saken iir offentliggörandet friimst en praktiskt in
formativ fråga. Den rormclla juridiska sidan av offentliggörnndet är såkdes 
illle det primiira mr utredningen. 1-liir åsyftas sådana fr[1gor som förutsätt

ningarna rör alt en författning skall anses giltig samt den juridiska betydelsen 
av bristfalligt o!Tentliggiirande och av bristande kiinnedom om forfattning
:mia. Med avseende siirskilt på förvaltningsmyndigheternas föreskrifter ut
talar utredningen alt niir den ICireslår regler om förfanningars offentliggö
rande avsikten ime iir att en författning rcgelmiissigt skall betraktas som 
en nullitct i hiindclse offentliggörandet uteblir eller sker på ett bristfälligt 
siill. \fan torde böra utgä frim att författningen i så fall inte tilliimpas mot 
den som saknat vetskap om elen. Om emellertid en person på tillfreds
stiillamlc siilt l?ttt kiinnedom om författningen annorledes än genom regelriitt 
offentliggörande får han förutsiittas vara skyldig att riitta sig efter den. Hur 

hiirmed förhåller sig i alla de skiftande situationer som kan uppstä kan 
enligt utredningens mening omöjligen klarliiggas i förväg. Det måste över
lämnas åt r~il!stilfiimpningcn att bedöma f"örhållandena i de enskilda fallen. 

3.2 Begreppet författning 

Begreppet författning behandlas av utredningen i flera olika sammanhang. 
Till författning för utredningen friimst vad som i den föreslagna lagtexten 
betecknas som föreskrifter som skall tj:ina till allmiin dterrättelse. H~irunder 
ingår enligt utredningen l"riimst föreskrifter som riktar sig till allmiinheten. 
alltså ett större antal enskilda medborgare. ofta en obestiimd krets av per
soner. företag. korporationer o. cl. I lit hör emellertid också föreskrifter som 
rikt:ir sig till en begränsad men obestiimcl krets. t. ex. niiringsidkarna inom 
en viss niiringsgren eller allmiinheten inom ett geografiskt avgränsat område. 
si1som en kommun. 

Till föreskrifter som skall tjiina till allmän efterriittelse hiinför utredningen 
vidare föreskrifter från regeringen eller annan myndighet till en eller flera 
underordnad..:: myndigheter. om föreskrifterna gäller den materiella tilliimp-

3 Riksdagen /975!7ti. I sam/ .. Vr //:! 
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ningen av en viss författning 0L11 har betydelse IOr medborgarna. I hirmed 

j:ln1stiills andra föreskrifter som regeringen riktar till ett större antal eller 

ett obestiimt antal myndigheter. Organisationsföreskrilkr som regeringen 

meddelar för en enda myndighet kan cfaremot enligt utredningen normalt 

inte S:igas vara föreskrifter till allmiin efterdttelse. Eftersom emellertid all

m:inheten har intresse av att få ldnnedom om statsförvaltningens orga

nisation utvidgar utredningen forfattningsbegreppet och föreslfa att genom 

en s~irskild best:immelse kungörandekravet vidgas till all omfaua också av 

regeringen utfardade grundliiggamk föreskrifter om domstolars och andra 

myndigheters samt viktigare allmiinna indttningars uppgifter och organi

sation. rnirmed avses all utesluta s<'idana detaljerade besUmmelser som ~iter

tinns i personalförteckningar och regleringsbrev o. d. lJtanfor begreppet IO

reskrifter till allmiin efterriittelse och utanför det nyssniimnda utvidgande 

tilliigget folier vidare föreskrifter som annan myndighet iin regeringen riktar 

till en underordnad myndighet och snm avser handl:iggningsrutiner. bok

föring. statistik o. d. Generella föreskrifter som en myndighet riktar till tjiins

temiinnen innm den egna myndigheten betraktas inte heller av utredningen 

som foreskrifier till allm:in efterriittelse. s?1\·ida inte föreskrifterna beriir den 

materiella tilnimpningen av förf:.1ttning eller i övrigt inverkar på enskilds 

r:itt. Föreskrifter som en myndighet riktar till ett större antal sidl1ordnade 

myndigheter riiknar utredningen som föreskrifter till allmiin efterr:ittelse. 

Utredningen diskuterar ocksi\ forfattningsbegreppet med hiinsyn till av

görandets innehåll och hur innehället :ir sanktionerat. Bestiimmelser som 

allmiint reglerar medborgarnas riit1igheter och förmäner eller innehåller på

bud eller förbud måste enligt utredningen r:iknas till frireskrilkr som sbll 

t.iiina till :lllm:in efterr~illelse. Rekommendationer om vad som bör göras 
torde d:iremot i allm:inhet falla utanför. Föreskrifter \·ars i1sidosiittande med

för direkt verkande sanktioner riiknas till föreskrifter till allm~in el"terriittelse. 

)\ven då sanktionen inte verkar direkt utan lföuts:itter all medborgaren 
IC:irst själv vidtagit en iitg:ird. t. ex. ansökt l)l11 tillstånd, hör föreskriften 

vanligen hit. Utredningen finner det dock sj:ilvl"allct att inte alla fiireskril'tcr 

som riktar sig till t.i~instem~in och vars åsiclnsiittancle kan föranleda ansvar 

för tjiinstefel ~ir att hänföra till J"iireskrifter som skall tj:ina till allm:in efter

r:ittelse. 

Riksskatte\·erket kan med stöd :1v vissa lagrum. bl. a. 62 ~lagen ( 1968:-tJ()) 

om merviirdcsbtl. meclclcla bindande förklaringar i olika :imnen. exempelvis 

rörande till~impningen a\" niimnda bg. Fnligt utredningens uppfattning hör 

st1clana bindande förklaringar n:irmast till kategorin författningar. 

I fråga om \·issa typer a\· lokala beslut uttalar utredningen att de enligt 

dess mening n:irmast :ir av förfottningskarakt:ir, l":.1st:in kungiirande i 

l:inskungörelserna f. n. inte :ir J"öreskri\"et. Som exempel n:imns bl. a. \·is~a 

beslut omjakt\·[mlsområde. l":.1sl fornlämning, fiskeriplan. stadsplan och and

ra bebyggelseplaner, nybyggnadsförbud. fiskevårdsområde. \ inclsröjning 

o. d. samt ocllingsförbud. Utredningen framhåller all föreskrifter ibland kan 
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vara så lokalt bcg:riinsade att de avser bara en eller !lera bestLimda fastigheter. 

Om i'öreskrifterna då riktar sig endast till den aktuelle iig:aren Lir det inte 

fråga om J()rfattning. Om emellertid föreskrifterna riktar sig ocksä till fram

tida Ligare och förutsiitter att dessa r:ittar sig efter dem oavsett om de fäll 

eld av dem eller ej bör de enligt utredningens mening hänföras till författning. 

Utredningen Lir medveten om att det ibland kan vara svårt att avgöra 

huruvida ett beslut har karaktiiren av forfottning och diirför skall kungöras. 

Dessa svårigheter framtriider l'r:imst niir det gäller foreskrifter av statliga 

regionala eller lokala förvaltningsmymligheter och i fräga om vissa kom

munala föreskrifter. Utredningen anser diirför att man i hithörande !"all inte 

kan nöja sig med en allmiin formel betriilfande vad som skall kungöras 

utan att specialförfattningarna m{1ste kompletteras med siirskilda föreskrifter 

rörande kungörandet. 

3.3 Kungörandets form 

3.3.1 .-11/miilll 

Utredningen föreslår att alla författningar skall föras in i en officiell pub

likation. För en sådan ordning talar friimst det förhållandet att behov fö

religger av en bestående information. Den orticiella texten behöver finnas 

tillgänglig och de intresserade bör i fiirviig veta var de kan finna en för

fattning. Bara en officiell förfottningspublikation fyller uppgiften att på en 

gång sprida kiinnedom om en författning niir den kommer ut och att tjiina 

som uppslagsbok för den som senare vill rå exakt kiinneclom om författ

ningen. 

Utredningen avvisar tanken att i en odelad förl~tttningspublikation ta in 

alla förekommande författningar eller alla författningar som beslutas av cen
trala organ. En s[1dan publikation skulle bli alltför omrnngsrik och svår

överskädlig. L:tredningen avvisar också alternativet att inriitta en gemensam 
publikation lör cle författningar som beslutas av de centrala förvaltnings

myndigheterna under regeringen. Dessa myndigheter har s{t skiftande upp

gifter och utfördar föreskrifter av sä varierande innehåll och oml?u1g att 

det inte skulle vara Lignat att skapa önskvLircl överblick att ta in denna 

vLixlande llora av föreskrifter i en enda publikation. Utredningen förordar 

ett system av förrattningspublikationer. bestående av SFS. ett antal siirskilda 

författningspublikationer för de centrala forvaltningsmyndigheterna. en för

fattningspublikation för varje liin samt helst en i'i.irl"attningspuhlikation för 

varje kommun. Vid sidan av det av utredningen föreslagna systemet ligger 

RFS. 

3.3.2 .·I I" r1·g,•ri11gc11 111/iirdaclc fiir/a1111i11gar 

Enligt I ~ i elen av utredningen föreslagna lagen om kungörande av lagar 

och andra författningar skall samtliga lagar som utllirdas av regeringen tas 
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in i SFS. Detsamma skall enligt paragrafon giilla betdlfonde av regeringen 
utfärdade författningar som den beslutat sjiilv. Av 3 ~i lagforslagct framgår 
emellertid att när det giiller föreskrift som har beslutats av regeringen och 
som skall tjäna till allmiin efterriittelse bara inom ett Un avsikten iir att 
möjlighet skall finnas för regeringen att :.;ungöra författningen i liinets för
fattningspublikation i stiillet för i SFS. 

3.3.3 f"ijr/{11111i11gar 111• ce111ra/a .fiirrn/111i11gs111y11diglw1er 

Utredningen föreslår att var och en av de större centrala förvaltnings
myndighetcrna skall ge ut en forfattningspublikation. beniimnd författnings
samling. för kungörande av i första hand myndighetens egna författningar. 
Övriga centrala förvaltningsmyndigheter skall i allmiinhet kungöra sina för
fattningar i författningssamling som ges ut av nägon i iimbetsomrädet niir
liggande central förvaltningsmyndighet. I SFS skall föreskrift. som beslutats 
av central förvaltningsmyndighet. tas in bara om foreskriftcn bör ges stor 
spridning eller om annat siirskilt skiil föreligger. De tre nu niimnda formerna 
för kungörande av de centrala förvaltningsmyndigheternas författningar an
ges i 2 *första stycket i den av utredningen föreslagna lagen om kungörande 
av lagar och andra författningar. Det ankommer enligt lagen pä regeringen 
att bestUmma vilka centrala förvaltningsmyndigheter som skall ge ut för
fattningssamling och att reglera utnyttjandet av annan central förvaltnings
myndighets författningssamling och förutsiittningarna för inl"iirande av cent
ral förvaltningsmyndighets författning i SFS. Bestiimmelser i dessa limnen 
återfinns i en av utredningen föreslagen kungörelse om kungörande och 
registrering av författningar m. m. 

Niir det gäller författningar som beslutas av myndighet inom försvars
makten och som avser annan myndighet eller personal inom försvarsmakten 
bör enligt utredningens mening den nuvarande ordningen med kungörande 
i den för försvarsmakten gemensamma publikationen Tjiinstemeddelanckn 
för försvarsmakten behällas. I anslutning hLirtill har utredningen i 2 *andra 
stycket lagförslaget angett att regeringen lär förordna om undantag rrån 
första stycket i fråga om föreskrifter inom försvarsmakten. I den mån myn
dighet inom försvarsmakten beslutar föreskrifter som skall Einda till efter
rättelse bland allmänheten eller bland myndigheter utanför förs\'aret bör 
enligt utredningens mening samma kungöranderegler gLilla som inom den 
övriga förvaltningen. Såvitt utredningen kunnat linna förekommer emel

lertid f. n. knappast några sädana fall. 
Av 3 ~i utredningens lagförslag framgår att om L·entral forvaltningsmyn

dighet beslutat föreskrift som skall tjiina till allmLin cftcrriittclsc bara inom 
ett !Un. myndigheten skall ha möjlighet att kungöra rörfattningen i Einets 
författningspublikation i sUllet för på något av de siitt som anges i 2 * 
lagförslaget. 

Enligt utredningens mening bör en central fiirvaltningsmyndighet aldrig 
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ge ut mer iin en fort'attningspuhlikation mr det officiella kungörandet av 
författningar. llinder bör emellertid inte möta att göra författningssamling
arna mer liitthanterliga genom serieindelning eller siirskilda beteckningar 
f(ir olika iimnesområden. 

3.3.4 Fiir/i11111i11gar m· regionala och lokala srarl~i.:a .f1~irl'al111i11gs111y11d~i.:het<'I' 

/Il . .fl. 

Föreskrifter som beslutas av länsstyrelsen eller av annan regional eller 
lokal statlig förvaltningsmyndighet och som skall tjäna till allmän efter
dttelse inom myndighetens förvaltningsområde skall enligt 3 ~ i utredning
ens förslag till lag om kungörande av lagar och andra författningar föras 
in i liinets författningspublikation. Denna skall benämnas liinets författnings
samling och ges ut genom liinsstyrelsens försorg. I anslutning till förslag 
av inforrnationsutredningen i betiinkandet Kungörelseannonsering !SOU 

1969:7) förordar utredningen att liinskungiirelserna upphör att vara organ 
för kungörelseannonser och tillkännagivanden av allehanda slag och i stället 
görs om till den ofliciella författningspublikationen för länet. 

Enligt utredningens förslag skall också de halvt statliga, halvt kommunala 
trafiknämnderna kungöra av dem beslutade lokala tratikföreskrifter i länets 
författningssamlirg. Såvitt angår trafikföreskrifter enligt vägtrafikkungörel
sen< 1972:603) görs dock undantag för fall då föreskrif'terna skall tillkännages 
genom viigmärke. Utredningens förslag beträffande trafiknämnderna kom
mer till uttryck i förslag till ändringar i vägtrafikkungörelsen samt terräng
trafikkungörelsen (1972:594). vilka förslag anknyter till den av utredningen 
i 3 ~förslaget till lag om kungörande av lagar och andra forfattningar intagna 
bestämmelsen att i länets författningssamling skall kungöras vad som enligt 
lag eller annan författning skall föras in i denna författningssamling. 

Den sistnämnda bestämmelsen täcker samtidigt de fall där i klarHiggande 
syfte i specialförfattning tas in bestämmelse om kungörande i liinets för
fattningssamling av vissa föreskrifter av regional eller lokal statlig förvalt
ningsmyndighet därför att tvekan kan råda huruvida föreskrifterna har ka
raktär av författning eller ej. Som förut nämnts t'öreligger griinsdragnings
svärigheter främst n~ir det gäller författningar som beslutas av regionala 
eller lokala myndigheter. 

3.3.5 Ko11111111nala ./Ör/i11111i11gar 

Utredningens förslag beträffande kommunernas författningskungörande 
omfattar de borgerliga primärkommunerna. Landstingskommunerna och de 
kyrkliga kommunerna anses som tidigare nämnts vara av underordnad be
tydelse i normgivningssammanhang. 

Utredningen föreslår att en mindre del av de av kommunerna beslutade 
författningarna skall kungöras i liinets författningssamling. Denna kungör-
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andeform skall komma till anviindning i fråga om lokala ordningar och 
vissa andra föreskrifter enligt vilka den enskilde vid åsidosiittande av fo

reskrifterna kan ådra sig straff eller annan samhällets åtgiird. I anknytning 
till den förut niimnda bestiimmelsen i 3 ~ förslaget till lag om kungörande 
av lagar och andra författningar att i länets författningssamling skall kungöras 
vad som enligt lag eller annan författning skall föras in i denna författ
ningssamling skall enligt utredningens förslag i de berörda specialförfatt
ningarna tas in en bestämmelse om kungörande i liinets författningssamling 
av ifrågavarande kommunalt beslutade föreskrifter. 

Tanken att i liinets författningssamling ta in samtliga kommunala för
fattningar avvisas av utredningen. Länens författningssamlingar skulle där
igenom bli sä omfattande och svårhanterliga att de inte skulle bli praktiskt 
anviindbara. Utredningen förordar i stiillet att de kommunala författningarna 
förs in i kommunala författningssamlingar. en för varje kommun. De kom

munala författningssamlingarna skulle omfatta också sådana kommunala 
föreskrifter som enligt vad förut sagts skall flyta in i länets författnings
samling. Enligt utredningens mening bör kommunerna i någon mån kunna 
viilja att ta med mer eller mindre material i sina författningssamlingar. 

Utredningen har övervägt om de kommunala författningssamlingarna bör 
tilläggas rättslig betydelse så att en kommunal författning inte skall kunna 
triida i kraft förrän den införts i den kommunala författningssamlingen. 
Utredningen har dock stannat för att inte förorda en sådan ordning. Såsom 
skiil hiirför anförs att den kommunala verksamheten iir synnerligen vitt

förgrenad och mångskiftande. Frågan om den kommunala kompetensens 
omfattning iir mycket svår att besvara. Kommunallagens kompetensbest~im
melse ger föga ledning utan denna får i de flesta fall sökas i rättspraxis. 
Besviirsförfarandet iir av grundliiggande betydelse för såväl statens som med
borgarnas kontroll. Även frågan om verkstiillbarheten av kommunala beslut 
i konkreta fall är besvärlig. En fast punkt i denna tiimligen svårgripbara 
materia är beslutsfattandet med protokoll. justering och anslag om juste
ringen. Att hiirtill uppstiilla ett nytt krav på att kommunala normbeslut 
skall kungöras i en författningssamling vid iiventyr att de ej kan verkstiillas 
synes enligt utredningen kunna få svåröverskådliga konsekvenser. Osiikerhet 
måste uppstå om vilka beslut som skall publiceras på detta sätt och om 
föruts;ittningarna för verkställighet av beslut föreligger. De kommunala för

fattningssamlingarna tilläggs d;irför enligt utredningens förslag inte någon 
officiell kungörandefunktion utan betraktas bara som informationskiillor vid 
sidan om andra. såsom tidningsannonsering och broschyrer till hush<'lllen. 

I konsekvens med denna ståndpunkt föreslår utredningen inte att någon 
best;immelse om kommunala författningssamlingar skall tas in i den av 
utredningen föreslagna lagen om kungörande av lagar och andra författ
ningar. Utredningen föreslår i stället att i kommunallagen ( 1953:753) tas 
in en bestiimmelse av innehåll att kommunstyrelsen har att ombesörja att 
viktigare kommunala föreskrifter fortlöpande ges ut från trycket i en kom-
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munal författningssamling samt att motsvarande tillägg görs till kommu
nallagen ( 1957:50) för Stockholm. Utredningen upplyser i sammanhanget 
att Svenska kommunförbundet kan antas vara villigt att medverka till en 
rekommendation att kommunerna ger ut egna författningssamlingar och 
till utl:irdande av riktlinjer för dessas innehåll m. m. i anslutning till vad 

utredningen anfört. 

3.3.6 /-i'in·skrifiN 11111 k1111giira11de i \iirskild ordning 

Såsom framgår av vad jag förut sagt förekommer r. n. i olika special
författningar bestiimmelser om kungörande av generella föreskrifter i annan 
ordning iin den av utredningen föreslagna. Bestiimmelser finns bl. a. om 
kungör,inde i en eller flera ortsticlningar. i specialpublikation, på anslagstavla, 
genom upphisning i radio eller genom införande i liggare. Utredningen avser 
att dessa speciella kungörancleformer skall behållas vid sidan av dem som 
regleras i den av utredningen föreslagna lagen om kungörande av lagar 
och andra förfottningar. Detta kommer till uttryck i 6 ~ i lagförslaget. Oiir 
föreskrivs att om det i lag eller annan författning finns bestiimmelse om 
att viss föreskrift skall kungöras på siirskilt siitt, iiven den bestiimmelsen 

skall giilla. 
I detta sammanhang kan niimnas att utredningen för några specialför

fattningars del föreslagit att ortstidningsannonsering skall iiga rum i fall 
diir säclan inte nu iir föreskriven som form för kungörande av generella 
föreskrifter som avses i författningen. 1\liir det giiller ortstidningsannonsering 
iir numera den principen vedertagen att annonsering skall ske i samtliga 
dagstidningar som har en spridning av någon betydenhet inom omrädet. 
Denna princip kommer till uttryck i cirkulliret <l 971 :507) till statsmyndig
heterna om information genom clagspressannonsering. För att principen skall 
kunna tilliimpas iiven i fråga om meddelanden av författningskaraktiir fo
reslär utredningen for flera specialförfattningars del att förekommande be
stiimmelser 0111 kungörande av llirfattning gcnom annonscring i tidning 
inom orten skall bytas ut mot föreskrifter om annonsering i en eller flera 
tidningar inom orten. 

3.4 Författningspublikationerna~ utformnin~ 

Bestiimmelser om utformningen av de statliga författningspublikationerna 
finns intagna i utredningens förslag till kungörelse om kungörande och re

gistrering av författningar 111. 111. Anledning saknas att i detta sammanhang 
gå in på några detaljer. Bara vissa huvuddrag skall beröras. Utredningen 
fram huller att en större likformighet hos författningssamlingarna iir av viirde 

bl. a. cliirför att elen underliittar möjligheterna för var och en som sä önskar 
att stiilla i ordning s~'stematiska handböcker innehållande förl:1ttningar som 
utfordah av olika myndigheter och som berör ett gemensamt iimnesområde. 
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En öbd enhetlighet bör också öka mqjligheterna alt förkorta sä11nings
och lryckningstiden. 

Utredningen föreslår alt de centrala förvaltningsmyndigheternas och ki
nens författningssamlingar skall ha samma format och likartad typografisk 
utformning som SFS. Såvitt angår de centrala förvaltningsmyndigheternas 
förfallningssamlingar är dock avsikten all regeringen skall kunna medge 
undantag. Undantag bör dock enligt utredningen medges bara om det linns 
viigande sk:il. Som exempel hiirpå nämns att en myndighet har ett ston 
antal ritningar fogade till sina föreskrifter och att dessa bilagor skulle bli 
svårliista om de förminskades till del format som används i SFS, det s. k. 
statsformatet. Ett annat exempel är att det skulle stiilla sig avseviirt dyrare 
att framstiilla en publikation i statsformatet än i det mindre AS-formatet. 

Utredningen understryker att om man med användning av ADB-teknik 
skall införa en gemensam registrering av författningar ett fast system för 
numrering av författningar är nödvändigt. 

Beträffande de kommunala författningssamlingarna föreslår utredningen 
inte några författningsbestiimmelser utan ger bara vissa rekommendationer. 

3.5 Ikraftträdande av författningar 

Enligt utredningens förslag skall lagen (1894:44 s. I) ang:)ende tiden för 
allmiinna författningars triidande i kraft upphävas och i sliillet i lagen om 
kungörande av lagar och andra författningar tas. in en bcstiimmelse av in
nehåll an om annat ej framgår av författningen. den triider i kraft två veckor 
efter det att den enligt tHirå meddelad uppgift utgivits från trycket i för
fattningssamling. Denna bestiimmelse skiljer sig från 1894 ärs lag friimst 
genom att den tar sikte inte bara på författningar som tas in i SFS utan 
pä alla författningar som förs in i statlig myndighets forfattningssamling 
samt genom att ikrafttriidandefristen förkortats från fyra till två veckor. 
Enligt utredningens mening bör i största möjliga utstriickning ikrafttrii
dandcdagcn anges i vederbörande författning så att hjtilpregeln i allmiinhct 
inte behöver komma till användning. 

3.6 Amisningar tich råd samt annat fakultatht innehåll fiirfattnings
samlingarna 

I betänkandet Biittre överblick över lagar och andra bestiirnmclser be
handlar utredningen inte bara författningar utan också anvisningar och råd 

som utfördas av centrala förvaltningsmyndigheter och som har karaktiiren 
av rekommendationer av en viss allmiingiltighet bctriiffande tilliimpningen 
av lagar och andra förfa1tningar. Den av utredningen föreslagna lagen om 
kungör:inde av lagar och andra tl.irfottningar reglerar emellertid inte offent
liggörandet av anvisningar och ri\d utan endast kungörandet av l()rfattningar. 
lkst~immelser rörande anvisningar och råd äterlinns i utredningens förslag 
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till kungörelse om kungörande och registrering av författningar m. m. 
Enligt kungörelseförslaget kan anvisningar och råd tas in i författnings

samling men de kan ocks~' bilda en fristående serie. 
Enligt utredningens uppfattning hör i författningssamling kunna tas med 

ocksa muterial av annat slag iin författningar samt anvisningar och råd. 
Som exempel niimner utredningen bl. a. beslut i enskilda ärenden av pre
juclicerande betydelse. uttalanden i enskilda fall av principiell räckvidd. typ
godbnnanden av material och konstruktioner samt upplysningar i notisform 
om exempelvis lagförslag och nyutgivna publikationer. allt under förut

si.ittning att materialet har niira anknytning till myndighetens verksamhet 
och inte iir så omfattande att författningssamlingens överskådlighet minskas. 
Det skall också vara tillåtet att i författningssamling trycka av författningar 
som blivit officiellt kungjorda i annan författningssamling. 

Utredningen understryker vikten av att rubriken till infört material alltid 
anger innehällets karaktär så att det är fullt klart huruvida fråga är om 
en förpliktande föreskrift. en rekommendation eller enbart en upplysning. 

3. 7 Fiiljdfiirfattnini:ar 

Utöver hiir tidigare berörda förslag till lag om kungörande av lagar och 
andra författningar. förslag till lag om ändring i kommunallagen (1953:753) 
och forslag till kungörelse om kungörande och registrering av författningar 
m. m. liigger utredningen fram 40 författningsförslag. som innefattar an
passning av olika specialförfattningar till elen förstniimncla av utredningen 
föreslagna lagen. 

I ett stort antal fall iirdct fråga endast om ett utbyte av ordet ''länskungörel
scrna" mot uttrycket "liincts författningssamling". Såsom förut nämnts fö

reslås i en del fall en utvidgad användning av annonsering i ortstidningar 
samt i klarliiggande syfte att betriilfande vissa beslut. vars förfallningska
raktiir kan diskuteras. skall anges att kungörande skall ske i länets för

fattningssamling. Också vissa andra jiimkningar och förtydliganden föror
das. 

I rråga om etc flesta av de av utredningen föreslagna iinclringarna i olika 
speciallörfottningar gäller 'att de inte behöver undersrnllas riksdagen. 

3.8 Ekonomiska fråi:or 

Utredningens förslag innehiir hl. a. att en del material som nu inte ges 
ut fran trycket i fortsiittningen skall tryckas. En ökad extern trycksaks
procluktion torde i regel medföra minskade kostnader för internt mång
falcligancle. Möjligheten att kompensera eventuell kostnadsökning genom 
att ta ut ett visst pris vid spridning bland allmänheten torde vara större 
då det giiller tryckalster iin stencilerade skrivelser. Sammanfattningsvis anser 
utredningen att förslaget om tryckning i ökad utstriickning i stiillet för sten

cilering o. d. i de llesta fall för stahmyndighcternas del närmast innebär 
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en kostnadsomfördelning men i nägra fall en kostnadsökning. vars storlek 

iir omöjlig att förutse. 

Inte heller förslaget att de statliga författningspublikationerna skall ut

formas mer enhetligt medför enligt utredningens uppfattning några större 

kostnadsökning~1r. Vissa myndigheter. som nu har mycket enkla publika

tioner. torde dock åsamkas någon kostnadsökning. Utredningen framhåller 

emellertid också att den föreslagna enhetligheten hos författningspublika

tinnerna underllittar möjligheterna att få till stånd fördelaktiga avtal om 

tryckningen. 

Förslaget att va~je kommun skall ha en kommunal författningssamling 

anses för det stora flertalet av kommunerna medföra ökade trycknings

kostnader. Utredningen understryker emellertid att antalet föreskrifter starkt 

viixlar J'rån kommun till kommun och att det i viisentliga delar skall stå 

kommunerna J'ritt att sjiilva avgöra vad som skall föras in i samlingen. 

Tryckningen av de statliga författningssamlingarna skall enligt utredning

ens förslag bekostas av statsvcrket. I fråga om länens författningssamlingar 

görs emellertid undantag för de fall då annat iir siirskilt föreskrivet. Sålunda 

skall kommunerna fortfarande bekosta införandet i liinets författningssam

ling av beslutade lokala ordningar. 

4 Remissyttrandena 

4.1 Kungörandets betydelse 

\fot utredningens ståndpunkt att offentliggörandet av författningar friimst 

är en praktiskt informativ fråga och att det filr överWmnas åt riittspraxis 
att avgöra om kungörande skall vara en ovillkorlig förutsiittning for för

fo11nings giltighet har i allmiinhet inte gjorts någon erinran. Srcr(~n ad

\'()ka1S,1111/i111cl framhi1ller alt det iignat siirskild uppmiirksamhet åt denna 

fr<1ga. Att \·iss oklarhet alltjiimt råder om offentliggörandets riittsliga be

tydelse kan i och for sig s;igas vara mindre tillfredsstiillande. men det synes 

samfundet knappast möjligt alt hiirvidlag nä fram till enhetliga och klara 

regler. Kritisk Ur )11ridi.1ka/äk11!1e1c11 rid 1111irNsif1'/l'I i S1ockhol111. som anser 

att utredningen behandlat hithörande frågor så knapphiindigt att det knapriast 

iir möjligt att göra något uttalande om utredningens förslag kan tillstyrkas 

eller inte. Fdgorna bör Ö\'erviigas ytterligare och ges en mera ingående be

lysning. Vid en ytterligare bearbetning bör utredningen forstiirkas med riitts

vetenskaplig expertis och det bör måhiinda undersökas om inte förutsiitt

ningar föreligger för att detta arbete bör bedrivas på gemensam nordisk 

basis. 

4.2 Begreppet författning 

Med anledning av utredningens uttalanden om begreppet förl~1ttning J'ör

klar~tr ha11ki11.\f>ek1io11rn att dess cirkuliirskrivelscr inte riktar sig till allmiin-
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heten. Inte heller berör de allmiinheten indirekt. Cirkuliirskrivelserna riktar 

sig till en begriinsad bestiimd krets av personer. I den mån skrivelserna 

innehåller dekret tordi.: dessa ha karaktiir av tjiinsteföreskrifter och tjiin

steansvisningar som en myndighet riktar till en i va~ie siirskilt fall bestiimcl 

grupp av juridiska personer som står under myndighetens tillsyn. Cirku

liirskrivelserna är därför inte att hänföra till !Orfattningar. Likaledes anser 

.fiirsiikri11gsi11.1pek.tio11e11 att dess cirkuliir till försäkringsanstalterna inte iir att 

betrakta som förfa1tningar i elen föreslagna lagstiftningens bemiirkelse. In

spektionen framhåller emellertid all bland cirkuHiren linns vissa som indirekt 

är av intresse för en större allmänhet. t. ex. cirkuliir som rör den obligatoriska 

trafik försiik ringen. 

I fråga om vissa beslut med hegriinsad geogralisk riickvidd iir /ii11ss1Vrelsrn 

i Siidcm1c111la11ds län a\ elen meningen att utredningens bestiimning av be

greppet förfallning är alltför vidsträckt. Detta gäller bl. a. beslut om jakt

vårdsområde. fiskeriplan, staclsplan och andra bebyggelseplaner. nybygg

naclsförbud. fiskevårdsområde och ocllingsförbud. Linsstyrelsen kan inte 

finna att dessa beslut iir av förfallningskaraktiir. Besluten iir visserligen för

pliktande men inte för en större allmiinhet. lksluten torde merendels rikta 

sig till en tiimligen avgr~insacl grupp av personer. sakiigarna. 

Likaledes anser lii11.1.111n'll"l'11 i S1o(khol111s /ii11 att beslut om bilclancle av 

jaktvårds- eller fiskevårclsomrade. beslut enligt 24. 28 och 29 ~~ lagen 

(] 950:596) om riitt till liske. beslut om l"örbucl enligt 47-49 ~~ v:iglagen 

(]971:948) och föreskrift enligt 36 ~ sistniimnda lag inte har forfattnings

karaktär och diirfor inte bör föras in i Unets författningssamling. Där bör 

enligt liinsstyrelscns uppfattning inte heller tas in underriittelse om l~1ststiilld 

plan enligt byggnadslagstiftningen. Beslut om planl"aststiillelse riktar sig till 

en i markiigarförteckning upptagen - ofta stor men aldrig obestiimd - krets 

av personer. Av likartade skiil bör inte heller i Hinets författningssamling 
tas in förbud mot nybyggnacl m. m. som meddelas med stöd av byggnads
lagen I 1947:385). 

Uinss(1TC'lse11 i Kronoben.:s län uttalar att behov knappast föreligger att 

i liinets författningssamling ta in beslut enligt byggnadslagstiftningen om 

faststiillda planer. I elen mån anmiirkning gjorts mot plan och framstiillt 

yrkande helt eller delvis lämnats utan bifall rår sakiigarcn underrättelse om 

beslutet. Framtida fastighctsiigare måste i allmiinhet viinda sig till plan

myndigheterna för att f"å fullstiindiga och siikra besked om vilka planbe

stiimmclser som giilh:r. Diiremot kan det v;ira liimpligt att underriittclse 

om beslutet införs i ortstidning som ett led i den allmiinna informations

verksamheten rörande samhiillsplaneringen. I fri1ga om nyhyggnadsflirbud 

kan enligt l:insstyrelsens mening motsvarande siigas giilh S[1dant i"örbud 

införs redan nu i ortstidning i den miin underriittelse till vederbörande fas

tighetsiigare ej sker direkt till denne. Inte heller /ii111s11 rcl1c11 i Bll'ki11ge /ii11 

anser behov mreligga av underriittelse i liinets författningssamling 0111 fasl

stiilld plan enligt byggnaclslagstiftningen. 
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Utredningens förslag rörande planer enligt byggnadslagstiftningen till
styrks däremot av länsstyrrlwn i Jiimtla11ds län och S\'enska ko1111111111förb1111det. 

Den nämnd;i länstyrelscn anmiirker emellertid att det inte iir klart om iiven 
vissa upphävandebeslut i planärenden, vilka mera kan ha karaktiircn av 

beslut i enskilt fall än av allmänt normerande beslut, behöver infi:iras i 

liinets författningssamling. 
Liinssll'/'clwn i Gii1eh111x~ och /Johus län anfdr att till föreskrifter till allmän 

efterrtittelse torde vara att hii.nföra bl. a. förhud enligt byggnads- och hiil

sovårdslagstiftningen samt eventuellt iiven detaljplanebestiimmelser enligt 
byggnadslagstiftningen. I ett regcringsheslut om tilliimpning av J ~ andra 

stycket 2 förvaltningslagen ( 1971 :290) har emellertid iirende om faststiillelse 

av detaljplan inte ansetts avse norml'öreskritier. I vilken omfattning fö
reskrifter av nu berört slag skall kungöras i Hinets författningssamling synes 

enligt länsstyrelsen böra få avgöras i det särskilda fallet. Linsstyrelsen il"rå

gasätter om inte en bestiimmelse om kungörande av förhud enligt hiilso

vårdslagstiftningen bör tas in i vederbörande specialförfattning. Enligt 

länsstyrelsens mening bör över huvud taget i tveksamma fall kungöran

deregler tas in i de särskilda författningarna. 
Sk11g1s1rre/se11 ifrågasiitter om inte vissa beslut av skogsvårdsstyrelse har 

karaktiiren av föreskrifter till allmän erterriittelse och diirf'ör hör kungöras 
i länets författningssamling. Skogsstyrelsen niimner i sammanhanget av

verkningsförbud enligt l 3 ~ skogsvårdslagen '1948:237). som giiller mot 

framtida iigare av skogsmarken, och mot envar gällande föreskrift enligt 

lagen ( 1930:202) om begriinsning av riitten att avverka skog a intecknad 
fastighet iivcnsom generella dispenser från avverkningsregeln i 7 ~ fiirsta 
stycket skogsvårdslagen, som skogsvårdsstyrelse beviljar i vad avser fas
tigheter med en viss högsta årlig produktionsfi.irmäga. 

Önskviirdheten av en klarare griinsdragning mellan förskrifter till allmiin 
efterriittelse på ena sidan samt anvisningar och råd på andra sidan framhälls 
av flera remissinstanser. Sw1em /il's111cdc/wcrk anser att det terminologiskt 
vore en biittre lösning att använda bara tre begrepp. niimligen föreskril"ter 

för bestiimmelser som iir bindande. anvisningar för bestämmelser som hu

vudsakligen innebär rekommendationer samt såsom sammanfattande be

teckning för båda dessa kategorier termen författningar eller bestiimmelser. 

S1atem i11c/11stril'erk framlägger förslag betriilfande såväl sjiilva gränsdrag

ningen som terminologin. Verket ansluter sig hiirvid till förslag till dcli

nitioner från en med sikte på vissa internationella sammanhang tillsatt ar

betsgrupp, som består av företriidare för åtskilliga statliga myndigheter och 

enskilda organisationer med anknytning till standardiseringsomrädet. Som 

föreskrift bör enligt arbetsgruppens mening betecknas en av regeringen eller 
behörig myndighet genom li:irl~1ttning utf:.irdad regel. som iir tvingande och 

kan medföra straff eller annan i förl~1ttningen angiven pMiiljd ( t. ex. \'ite. 

förbud. förverkande) för den som bryter mot regeln. Anvisning iir en av 

regeringen eller behörig myndighet genom författning eller pt1 annat siitt 
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utfordad. ej tvingande regel. som anvisar ell eller lkra siill hur en viss lo

reskrift kan uppfyllas eller som. utan all vara knuten till viss IOreskrift, 

anvisar hur den som berörs av regeln kan förl~1ra i de hiinseenden regeln 

avser. En anvisning :ir sitledes aldrig bindande utan det st:1r vederbörande 
frill alt v:ilja en annan v:ig för all nä det mitl for vilket anvisningen till

kommit. Anvisning har då samma innebörd som r:td. Som liimpligt sam

lingsbegrepp for föreskrifter och anvisningar foresliis ordet regler. Della ord 
:ir neutralt till skillnad från ordet hestiimmelser. som vanligen uppfallas 

ha en tvingande innebörd. Termen norm har alltmer kommit all ra samma 
innebörd som ordet standard. dvs. en anvisning som publicerats av ett erk:int 

standardiseringsorgan. Samma uppl~1ttning om andndningcn av termerna 

föreskrift och anvisning framförs av /.:n111111crs/.:o/lcgi11111. 

Vad angiir siillana föreskrifter som riktar sig till myndigheter framhåller 

srarem 1wrsona/111hild11i11gs11ii11111d att ocks<l IOreskrifter som har enbart myn

dighetsstyrande funktion kan vara av intresse för allmiinheten såsom del 

av den information allmiinheten bör ha om hur förvaltningsapparaten arb.::tar 

i egenskap av statsmakternas \·erkstiillande organ. S1a1rns ar1alsl'cr/.: ifr:1-

gas:itter Llliremot om det :ir lämpligt att behandla foreskrifter som viinder 
sig till allmiinheten och föreskrifter som viinder sig enbart till myndigheter 
som ett gemensamt komplex niir det gäller systematisering m. m. Riks

rcl"i.1in11.\\'('l"/.:e1 !inner utredningens uttalande. att föreskrifter som vänder 

sig till ett större antal sidoordnade myndigheter hör räknas till föreskrifter 

till allm:in elierriittelse. något för vidstriickt. Konsekvensen hiirav skulle 

bli att t. ex. riksrevisionsverkets föreskrifter om redovisning och revision 

samt riksarkivets föreskrifter om arkivdrd generellt underkastas krav på 
kungörande i författningssamling. Verket föresfö att kravet på kungörande 

i författningssamling av föreskrifter från central förvaltningsmyndighet till 

sidoordnade myndigheter begränsas att giilla sådana föreskrifter som på
verkar myndigheternas riittstilliimpning i :irenden av betydelse för enskilda. 
Behovet av offentliggörande i författningssamling bör hiir i övrigt m avgöras 
a\ vederbörande myndighet från fall till fall. 

Bl. a. nagra atforsdrivandc verk uttalar att M inte utfarclar några forfott
ningar av beskaffenhet all omfatlas av det av utredningen framlagda lag
förslaget. Sålunda förklarar sig SJ bara u1t:ircla t_iiinstcl"öreskrifter. lfö vara 
all dessa stundom - sLlsom be1r:i1Tande normal\·illkorcn i j:irndgs1rafik -

kan gälla !Orhållanden av omedelbart intresse också för SJ:s kundkre1s. Te

/ncrkcr r:iknar inte heller av verket utfardadc frirvaltningsföreskrifter och 

andra hestiimmelser om arbetets utförande vid \·crkel sftsnm iörfattningar 

i det remitterade JagJörslagets bemärkelse. Detta synes eniigt \·erkets mening 

bl. a. :ivcn g:illa dess beslut om ta.xor och andra a\·gif"ter t"i.ir utnyttjande 

av verkets tj:inster. 

1"111/rerkcr delar inte utredningens uppfattning att siidana J~.)reskriftcr som 

en myndighet riktar till tjiinstemiinnen in1)m den egna myndigheten och 
som saknar intresse för allm:inheten inte sbll hchöva kungöras i l"örfott-
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ningssamling. ;\\'en· siicbna föreskrifter publiceras f. n. i Tullverkets i'ör

l~ittningssamling och tulh·erkct anser att denna publiceringslurm bör behållas 

sä att verkets tj:instemiin behö\'er handskas bara med en l'öri'attningspub

likation. 

4.3 Kuni,:iirandcts form 

4.3.1 .·lllmii111 

Mot utredningens system av författningspublikationer har i allm:inhet 

inte gjorts nägon erinran. SACO och SR föreslår dock att alla föreskrifter. 

anvisningar. räd m. m. som myndigheter utfärdar efter delegation av re

geringen skall tas in i SFS. Sl'l'rf..;n do111arl'fiirh1111d anser att genomgripande 

iltg:irder :ir ofrånkomliga for att åstadkomma biittre överblick över frirfatt

ningsmaterialet. Utredningens förslag innebiir otvivelaktigt i flera avseenden 

förbiittr"ingar men :ir alls inte tillriickliga. Förbundet kan dock inte ge någon 

direkt anvisning pä en mera :indamålsenlig lösning. 

4. 3.2 :I I' rl'<.;eri11gc11 111 tiirdaclc tlirtim11i11gar 

Utredningcns förslag att lagar och andra författningar som utfardas av 

regeringen i allmiinhet skall kungöras i SFS möter inte någon erinran frfo 

rem issi nsta nsernas sida. 

Den av utredningen föreslagna möjligheten för regeringen att i Einets 

forfat.tningssamling i st:illet för i SFS kungöra sädan författning som har 

beslutats av regeringen och som skall tjiina till allmiin efterriittelse bara 
inom ett l:in bitriids av läms1rrl'ls1·11 i Giirl'ho1gs ri!·h Bo/111s län. Dubbel

puhliccring bör enligt liinsstyrelsens mening inte förekomma bl. a. med hiin

syn till kungörandets riittsliga betydelse. A.'a111111arriiflt'll i Giill'ho1g och \k11..;s

)f1·r1·l,·1·11 ifdgasiitter ct:iremot om inte dubbelpublicering alltid bör ske i an

givna fall. I hirigenom friirnjas överblicken över den statliga verksamheten. 

En författning som har bcgriinsad regional till:impning kan många gånger 

\'ara av intresse också i andra landsdelar. 

4.3.3 Fiirfi//111i11gar m· cc111rala .fiirrnl111i11gs11/.1'11df..;lw11•r 

Mot förslaget om fortlöpande publicering i författningssamling av de cen

trala förvaltningsmyndighetcrnas alla föreskrifter till allmän efterriittelse har 

fr{m de flesta häll inte gjorts någon erinran. För förslaget uttalar sig siirskilt 

/(i. Giiru hnl'riirr. kri111i11alnlrclssf\'l'l'i\t'll. 1111/l'akt•f. s1t111·11s 11ersr111al111bild-

11i11gs11ii11111cl. fflllmla .1111clichiiilp.,11ä11111clc11. la111hmkss11-,.clsc11. s1a1c11s lil'.11111'

cll'i11·1·rk. \lt//t'll\ iordhmk111ä11111cl. ar/1,·1mrark11ud1s11n·l1c11. sW/t'll.\ planl't'rk. 

lu111111iill'l'i.\l\'r<'lsc·11, s!aft'll.\ rdcl /iir l'<'lt'llSkaplig i11/i1r111u1io11 och doklllllt'llfllfi1111. 

do111ii1m·rke1. s1a1t·m i11cl1111ril't'rk. liimsf\'l'e/S!'rna i 1 'ärmlands och .\'orrh1111c11s 

/iin. r1{rnrni111hl'lt'f 1·icl /t•knisku hii..;1kola11 i S111ckhol111. ko1111111111fi1//111iik11:..;I' 

i /\'ri\li11d1a11111. k111111111111s1rrd\1'1/ i I iis1c•rds och Sl'enska k111111111111/r~irh1111cle1. 
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Inte heller h11s1ad1·1·11TC'fw11. som nu i huvudsak har en samlad f\.irfattnings

utgivning tv<i giinger om tiret och i övrigt löpamk stencilerade serier för 

brådskande fall. vill motsiitta sig förslaget. ehuru omliiggningen medför 

ökade kostnader och \·issa komplikationer. DON betonar att det inte bör 

t~I f'i.irekomma - s{1som nu sker ibland - att bestiimmelser första gängen 

publiceras i en tryckt förl~tttningssamling men att iindring i bestiimmelserna 

sedan görs genom cirkuliir o. d. som tillst:ills bara vissa myndigheter . 

. ..i rhl't111sk1 cld1s11n·ll"<'ll. sta1i·11s tra/ikwik<'rhetsrerk och /11/i/i1rts1·c·rkc·1. som 

nu inte ger ut liipancle författningssamlingar utan i stiillet publicerar sina 

föreskrifter - ofta tillsammans med anvisningar och råd - i systematiskt 

ordnade serier eller frist;iende publikationer för vissa sakområden. önskar 

att ii\·en tlenna form fi.ir kungörande godtas eller att kravet p[1 kungörande 

i !Orl'attningssamling nrndilieras på annat siitt. 

.·lrhl'1t1rl"hclclss11·rdl"l'11 framh<'1ller att styrelsen i ett stort antal fall goclkiint 

normer och standarder som utarbetats av t. ex. lngenjörsvetenskapsakacle

n1iens kran- och hisskommission och Sveriges standarcliseringskommission. 

Dessa normer och standarder har diirefter betraktats som jiimstiillda med 

styrelsens anvisningar. I vi.ssa fall har i normerna iiven tagits in regler som 

iir att betrakta som av styrelsen utfärdade föreskrifter. Publiceringen av 

normer <lL'h standarder har inte skett genom styrelsens försorg utan har 

ombesörjts av den organisation som utarbetat dem. På senare tid har styrelsen 

i siirskilcla mcclclclanden angett i vad mån vissa normer eller standarder. 

helt eller i vissa delar. skall giilla som anvisningar eller föreskrifter. I enstaka 

fall har styrelsen också i anvisningar eller föreskrirter hiinvisat direkt till 

utliindska normer. Den av utredningen föreslagna lagstiftningen. som synes 

inncbiira all föreskrifter alltid skall publiceras i författningssamling, torde 

kunna komma i kontlikt med elen tilliimpade ordningen med hänvisningar 

till nmmer och standarder. Det måste också beaktas att normer och stan
darder kan vara llirem[li for upphovs@!. Det bör cbrlc:ir klargöras att na

tionella eller in1ernationell:1 norrneroch standarder, till vilb hiinvisas i m.vn

dighets an\·isningar eller föreskrifter, inte nödviindigtvis behöver tas in i 
l'i.irfattningssamling. :\ven andra modifikationer i utredningsllirslaget bör 

ih·erviigas. l\ktmlcn att i författningssamlingen ta in endast hiinvisningar 

.skulk kunna tilliimpas utom betriiffande normer och standarder iiven i 

fräga om övriga !Oreskrifter uch anvisningar av i vart fall större om!J.ng. 

Fiireskrifter och anvisningar som nu bara stencileras liksom kortare tryckta 

anvisningar och meddelanden kunde diiremot återges fullstiindigt. Pii grund 

a\· den förestående fullstiincliga revisionen av arbetarskyddslagstiftningen 

iir arbetarskyddsstyrelsen emellertid inte beredd att ta sUllning i dessa frågor. 

Sta/1'11.1 1ru!ik1iik1 ·rlll'tsr<·rk i fnlgasiilter om det ti n ns niigot reellt be hm· 

av en kronolugisk författningssamling vid sidan av de systematiska serier 

som wrket under alla förh[illandcn 1rn'!stc framstiilla. /.11/ili1n1rl'l'k1•1. som 

ger ut ett stort antal publikationer som samtliga har lösbladssystem. frir

utsiitter att verkets författningar 111. m. också i framtiden .skall ha formen 

av lösbladssystem. :\ndringar sker ofta och iir s:idana att de måste föras 
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in i den berörda publikationen genom uthyte av aktuellt avsnitt. Annat 
system ~in lösbladssystem är diirför inte tiinkhart. 

S1a1ens pla111·er/.:.. som enligt vad förut sagts hör till de myndigheter som 
bitriitt utredningens förslag om fortlöpande publicering i författningssamling. 
förordar en ordning som innebär att verkets tilWmpningsbestiimmelser pä 
byggnadsväsendets område liksom hittills rår ges ut samlat under rubriken 
Svensk byggnorm. 

Pos11·crk1'/ hemstiiller att kungörande av postverkets författningar liksom 
hittills får ske i publikationen Poststyrelsens allmiinna i.:irkuliir. vars karakt~ir 

av officiellt kungörelseorgan fastställts genom kungl. brev (1923:69). Cir
kuliirsamlingen är i första hand avsedd for information till postverkets per
sonal och innehåller bara till en mindre del författningar. Postverket mot
sätter sig att namnet på cirkulärsamlingen ändras till Postverkets författ

ningssamling. 
Ri/.:.s/iirsii/.:.ri11gwcr/.:.c1 framhåller att en mrfattningssarnling av föreslaget 

slag för verket kommer att innehiira både extra direkta kostnader och ökade 
arbetsinsatser. Utgivandet av en sådan författningssamling torde niimligcn 
inte kunna medföra någon niimnviird minskning av den informationsverk
samhet som redan sker på socialförsäkringens område. 

Mot konstruktionen att var och en av de större centrala förvaltnings
myndigheterna skall ge ut en. egen författningssamling och att regeringen 
skall bestämma vilka som skall göra det har. utöver vad förut sagts. i all
mänhet inte gjorts någon erinran. S/.:.ogss1rrel\01 anser emellertid att va~je 
myndighet utan undantag bör ge ut en egen författningssamling. 

Förslaget att central förvaltningsmyndighct, som inte sjiilv ger ut för
fattningssamling, i allmänhet skall publicera sina författningar i annan cemral 
förvaltningsmyndighets författningssamling liimnas utan erinran av flertalet 
remissinstanser och tillstyrks särskilt av 11dll'cr/.:.c1. la11rhruk\s11·rdw·11 och sra-

1c11s centrala /i'ijko111ro/lanstall. T11/h·l'rkc1 och sjij/i/r1s1·erkc1 anser att rege
ringen bör förordna i vilken annan myndighets författningssamling för
fattningarna skall publiceras och att dessa förordnanden bör hekamgöras. 

Från några håll förordas att fOrfattningar av scldana m~·ndigheter som 
inte ger ut egna författningssamlingar fors samman i en gemensam pub
likation eller tas in i SFS. Fr:ir\'l'arCls malNicll'cr/.:. och ko1111111111srrrf'fl'{'ll i .\fal

mii föreslår en gemensam författningssamling för sfalana myndigheter. Te
lel'erker. som förklarar att det utfärdar bara ett fåtal författningar. anser 
att dessa mycket väl skulle kunna tas in i sr-s eller eventuellt i en for 
alla affärsverken gemensam författningssamling. Riksrcl'isionwerker uttalar 
att vissa centrala förvaltningsmyndigheters forfattningspublicering bör över
viigas siirskilt. Detta giiller bl. a. riksrevisionsverkets. riksarkivets och statens 
personalnämnds föreskrifter till sidoordnade myndigheter. För riksrevisions
verket framstår en gemensam seriepublikation med ekonomi- och perso
naladministrativa bestiimmelser eller i andra hand sr-s som ttinkbara al
ternativ. Verket ifrågasiitter vidare om inte myndigheter med normgivnings
rätt vid behov sinsemellan kan triiffa överenskommelse om gemensam an-
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viindning av författningspublikation. Beslut av regeringen skulle krävas bara 
om myndighet gör framställning härom. Länss11,,.cf1·e11 i :\lalmiihus lä11 anser 
att det exempelvis kunde övervägas att låta flertalet verk som lyder under 
samma departement ha en gemensam författningssamling. 

Fisf.:Nis1_1.,.efsc11 anmärker all utredningens förslag synes kunna få som 
följd att SFS i mera begriinsad omfattning iin nu kommer att anviindas 
för publicering av centrala förvaltningsmyndigheters föreskrifter. 

S1·criges grnssistförh1111d anser att sådana föreskrifter av central förvaltnings
myndighet som tas in i SFS också bör publiceras på det sätt som i allmänhet 
sker betriiffande myndighetens föreskrifter. 

I utredningens förslag att publikationen Tjänstemeddelanden för försvars
makten skall behållas i huvudsak oföriindrad instiimmer ÖB och försvarets 

( ·ii·i//iirrnl111i11g. 

Fiir.warcrs materie/l'Nk framhåller att inte alla föreskrifter som beslutas 
av myndighet inom försvarsmakten och avser personal inom denna tas 
in i Tjiinstemeddelanden för försvarsmakten. Materielverket utfärdar externa 
föreskrifter som viinder sig till försvarsmaktens personal. men av dessa tas 
r. n. bara en begränsad del in i nämnda meddelanden. En stor del av dessa 
föreskrifter k<tn redan på grund av sitt omfång inte tas in. Detta gäller 
t. ex. de allmiinna forvaltningsinstruktionerna. Andra instruktioner, såsom 
allmiin motormaterielinstruktion och ammunitionsröjningsinstruktion, no

teras ibland i Tjänstemeddelanden för försvarsmakten och det förekommer 
också att i4ndringar tas in diir, men ibland sker detta i en annan publi
kationsserie, benämnd Tekniska order. Tjänstemeddelanden för försvars
makten används vidare i viss utsträckning för föreskrifter av regionala eller 
lokala myndigheter inom IC:irsvarsmakten. dock bara fi.:ir kortsiktiga med
delanden av ordertyp och personalnotiser. Materielverket föreslår att i den 
mån myndigheter inom försvarsmakten utfärdar föreskrifter som skall tjiina 
till allmiin efterriittelse, dessa föreskrifter tas in i både den av verk<:t förordade 
gemensamma författningssamlingen och Tjänstemeddelanden för försvars
makten. 

I fråga om den föreslagna möjligheten för central förvaltningsmyndighet, 
som beslutat författning som skall tjäna till allmiin efterriittelse bara inom 
ett län, att kungöra författningen i länets författningssamling yttrar sig 
lä11sstrrclsrn i Giiteh01:~s och Bo/111.\ lii11. ka111111arrii11en i Gii1eho1g och skogs

strrt'/1"1'11 på samma sätt som betriiffande motsvarande förslag för regerings

förfatlningars del. 

För utredningens förslag att beteckningen förfaltningssamling skall an
viindas för de centrala förvaltningsmyndigheternas publikationer för kungö
rande av författningar uttalar sig särskilt siiifärtwNkl'I, SÖ. sratrns li1•v11<'

d('/srerk. ko11s11111c11trcrkcr och la111mäterisrvrelse11. Mot beteckningen görs 
emellertid, utöver vad förut niimnls, invändningar av statens trafiksiiker

/1('/\W'rk. rik1·reFi.1i11111Tl'l"ke1. rik1skall1'\·'erke1 och .1·101ens m•talwl'l"k. Bl. a. åbe
ropas att beteckningen författningssamling skulle vara inadekvat för pub-

4 Riksda~en /975176. I .1a111/. Nr//] 
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likationer med ett så varierande innehåll som kan ifrågakomma enligt ut
redningens förslag. 

4.3.4 Fiir/ä1111i11gar ar rcgio11ala och lokala slal/i'.'.a /iin·,t/111ing1111r11,li'.'.ll<'l!'r 

111./l. 

Förslaget att liinskungörelserna skall göras om till förfaltningssamlingar 
för flinen tillstyrks av R.{ Giita hnl'rii11. llinsstrrdsema i S1ockhn/111s. Ös

f1'1xii1/a11cls. Rlekinge. I 'ärm/ands. I ·as1111anla11ds och .\'11l'l'ho11rns /iin och 

S\'l'llSkO klllll/11/lll/(irhl!11dcl Samt lämnas i Stort sett Utan erinran av Övriga 

rem issi nsta nser. 

Uims11·n'l>ema i Siicl1'!"111w1/a/lll> och ;\/a/111ii/111s hin iir dock i viss mån 

tveksamma om behovet av författningssamlingar for liinen. Uins111·r1·ls1'11 

i S1idcr111a11la111!1" lä11 anser att offentliggörande av liinsstyrelsens normativa 

beslut som riktar sig till en större allmlinhet i princip bör ske genom an

nonsering i ortstidningarna. Det i och för sig clngeliigna önskemålet att sådana 

bestiimmelser skall vara liitt <llkomliga och överblickbara kan biittre iin 

genom införande i en ofliciell publikation tillgodoses genom att allmiinheten 

hos liinsstyrelsen har tillgång till fullstiindiga och aktuella sak- och inne

hållsregister. Sådana föreligger redan hos liinsstyrelserna i fråga om vissa 

typer av beslut. I övrigt finns dock enligt liinsstyrelsens mening betriiffande 

vissa liinsstyrelsebeslut behov av - utom att kungör,1 besluten i ortsprcssen 

- alt införa dem i en officiell publikation. som emellertid inte skulle ha 
någon kungörandefunktion. Behovet skulle niirmast giilla lokala stadgor och 

andra beslut som innefattar påbud eller förbud och som iir förenade med 
straffansvar för medborgarna. Ui11ss1rrl'isrn i .\la/mii/111.1 /iin framhäller att 
de llesta av de beslut som nu tas in i liinskungörelserna riktar sig bara 
till allmiinheten inom en viss kommun. Om kommunala fön.:skrirter tas 
in i kommunal författningssamling, finns inte anledning att trycka faststiillda 
kommunala foreskrifter också i en liinets forfattningssamling. I varje foll 
borde det vara tillriickligt att i en periodisk liinsstyrelsepuhlikation ta in 
en notis om fasts@lelsebeslutet. Linsstyrelsen tar numera in alla föreskrifter 

och meddelanden till allmiinheten i en veckoannons i tidningarna. An

nonseringen tillsammans med register och beslut hos liinsstyrclsen samt 

publicering i kommunal författningssamling borde vara tillriiL"kligt. De ll:i
reskrifter, påbud och förbud som beslutas av liinsstyrelsen eller annan re

gional myndighet och angår medborgarna i mer iin en kommun iir så ytterst 

fö att de enligt kinsstyrelsens uppfattning knappast motiverar en siirskild 

författningssamling för liinet. Det finns emellertid behov av en periodisk 

ofliciell regional publikation med vissa uppgifter om viigviisenclet. taxeringen 
m. m. Om en sådan publikation ges ut. kan de fåtaliga. rent regionala för

fattningarna tas in i den och bilda en siirskild serie. Linsstyrelsen hemstiiller 

därför att frågan om publicering av regionala författningar och bekantgö

randen som behöver vara tillgängliga under viss tid utred.s ytterligare. 

Mot utredningens förslag att regionala och lokala statliga myndigheters 
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författningar skall föras in i liinets författningssamling görs inte någon erinran 
frånsett de fi.irut niimnda allmänna reservationerna av lii11.\sl.1'rclsema i Sii

dC'rmanlancls och .lfalmiihus län i fråga om behovet av förfallningssamlingar 
för liinen. 

Skog\sl.1'rr'l\t'n förklarar att iiven om skogsvårdsstyrelse inte iir en statlig 
myndighet, det principiellt ligger i linje med utredningens tankegångar att 
i liinets författningssamling ta in iiven en av skogsvårdsstyrelse meddelad 
föreskrift som skall tjiina till allmiin efterriillelse inom skogsvårdsstyrelsens 
förvaltni ngsom råde. 

L:tredningens förslag rörande kungörande i liinets författningssamling av 
lokala trafikföreskrifter som beslutats av trafikniimnd biträds av län\slrrcl

w'ma i Giirchnn;s 1wh Bnhm och Jii111rla11tls lii11. 

De problem som uppkommer niir av liinsstyrelse beslutade eller fastställda 
föreskrifter överklagas berörs av juridiska fakulteten rid unirersirerer i l.und. 

till vars yttrande UKA särskilt hiinvisar. Fakulteten erinrar om att liinsstyrel
sens kungjorda beslut kan komma att iindras eller upphävas efter besvär 
eller att åtminstone tidpunkten för deras ikrafttriidande kan komma att 
förskjutas. De anförda förhållandena medför enligt fakultetens mening ett 
behov av klargörande regler i två avseenden. Dels behövs tydliga och helst 
enhetliga regler om vilken av flera samtidigt föreskrivna kungörelseformer 
som skall bilda utgängspunkt för besvärstidens beräkning. Dels bör det över
viigas om vid kungörande av beslut, som iinnu inte vunnit laga kraft, detta 
förhållande bör anges samt om förnyat kungörande bör föreskrivas for den 
hiindelse ett redan kungjort beslut iindras efter besvär. 

Liimsrrrt'lsrn i S1ocl·J111l111s liin framhåller att generella bestiimmelser inte 
finns om vilken verkan anförda besviir har på ikraftträdandet av en för
fattning. Sädana bestämmelser kunde möjligen behövas och borde ha sin 
plats i forvaltningslagen. Specialreglering finns emell.ertid på de mest aktuella 
områdena och frågan om en generell reglering synes diirför ha relativt be
griinsad praktisk betydelse. 

4. 3. 5 f.:11111111u11,tfa /iir/illlningar 

För den av utredningen avvisade lösningen att införa alla kommunala 
författningar i liinets författningssamling uttalar sig Ciiiw horrärr och ka111-

111arriim·n i (iiiteborg. 

Utredningens förslag att en mindre del av de av kommunerna beslutade 
förl:1uningarna. bl. a. lokala ordningar som faststiills av liinsstyrelsen, skall 

tas in i liinets författningssamling tillstyrks av lämsrrrel\t'/'lla i Ö\1e1gii1/a11i/1· 

och Sorrhorrem fiin samt Srt'llska ko11111111n/iirh11nder. LiinsstrrelSC'll i Siidcr-

111anland1 liin anser. såsom förut niimnts. att sådana föreskrifter skall tas in 
i de av liinsstyrelsen förordade liinsföreskrifterna. Däremot anser lämstrrclscn 

i 1 'iisrmanland\ län att beslut som rör bara en kommun bör föras in endast 
i kommunens författningssamling, iiven om beslutet fastställs av länsstyrel
sen. Ocks[1 liinssr.1·l'l'lw·11 i .\falmiil111s län iir. såsom förut niimnts. av elen 
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uppfottningcn att det är onödigt att kungöra faststiillcla kommunala före
skrifter i länets författningssamling. I varje fall iir det tillriickligt att diir 
ta in en notis om fastställelsebeslutet. 

Frågan om kommunernas författningssamlingar hör tilliiggas riittslig be
tydelse berörs av läms~vrelserna i Gö1eb01:r.:s och Bohus och Väs1111anlands län. 

Den förstnämnda länsstyrelsen anför att den omständigheten att beslut om 
kommunala föreskrifter anslås enligt kommunallagen inte i och för sig synes 
hindra att ett kungörande i kommunens författningssamling ges verkan 
av officiellt kungörande. Bestämmelser om kommunernas författningssam
lingar skulle därför kunna tas med i den föreslagna kungörandelagen. Med 
hänsyn till den pågående lagtekniska översynen av kommunallagarna m. m. 

och kommunförbundets avsedda medverkan till riktlinjer för kommunala 
författningssamlingar vill dock länsstyrelsen inte göra någon erinran mot 
utredningens hithörande förslag. Länss1yrelsen i Väs1ma11la11ds län, som enligt 
vad nyss sagts anser att beslut som bara berör en kommun inte bör tas 
in i liinets l'örfattningssamling utan endast i kommunens, uttalar att det 
inte föreligger något hinder mot att tillligga de kommunala författnings
samlingarna samma riittsliga betydelse som de statliga i fråga om s[1dana 
beslut som nu måste kungöras i Hinskungörelserna. 

För ordningen att varje kommun fortlöpande skall ge ul sina viktigare 

föreskrifter i en egen författningssamling i enlighet med utredningens förslag 
till ändring i 30 ·~ kommunallager. (1953:753) uttalar sig k1111.1·11111e1111•l'fke1. 

lä11.1s11·relS('/'/la i Ö.11e1:i:ii!la11d1" Kron11be1:i:s. Ma/111ii/111s. I 'ä1·1111anla11{/\-. Jii1111-

lands och Norrho/11'/IS län. handelskammaren i :\.falmii. ko1111111111s1vrelserna 

i .'·i1ockhol111. Va/11'11/1111a och f.11//(/, ko1111111111ti1/1111iikli'.!.<' i Kris1i11cha11111 och 

komm11m1rrt'lse11 i l'd~1erds. Också hol'rä11e11 Ö\'tr Skäne och Blekinge till
styrker alt frågan nu löses genom den föreslagna bcstiimmelsen i kom
munallagen. Hela systemet hör emellertid enligt hovriittens uppfattning re
lativt snart ses över med ledning av vunna erfarenheter. Diirvid bör också 
frågan om en mer direkt reglering av publiceringen av kommunala före
skrifter tas upp till prövning. Ko1111111111/i1/1111iik1(11,1' i Karlwad synes likaledes 
mecl vissa reservationer godta försl<iget. Enligt fullmäktiges mening bör för 
flertalet kommuner kravet på fortlöpande utgivning i författningssamling 
kunna anses uppfyllt, om författningssamlingen två eller tre gånger om 

året kompletteras med nya föreskrifter och ändringar. 
Övriga remissinstanser som yttrat sig i frågan förordar att kommunerna 

i allmiinhet ger ut författningssamlingar men anser att någon ovillkorlig 
sådan skyldighet inte hör föreskrivas. Den föreslagna bestämmelsen i kom
munallagen avstyrks sålunda av lii11.1·\11Telscrna i !lallallils och - Värmland\ 

län. ko11111111m1rri'lse11 i .lfalmii. kom1111111/i//l111äk1fi;e i :\Junk/i1rs. 111redni11gen 

0111 de11 ko1111111111ala demokral i11. ko1111111111al/agm1n·tl11inge11. Svenska ko1111111111-

/i.irh1111dc1 och Lands1i11gs/iirh1111tli'/. 
Läns.1·1yrelsen i Vörmla11ds län föreslår att i kommunallagen i stUllet för 

bestämmelsen om författningssamling tas in en mera allmiint hållen be
stämmelse att kommunen är skyldig tillse att kommunmedlemmarna er-
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håller erforderlig kännedom om kommunala föreskrifter. Ko1111111111/i1//111äk-

1ige i J11111k/iJrs framhåller bl. a. att tryckningskostnaden för en kommunal 
författningssamling blir relativt betungande, särskilt i mindre kommuner. 

U1rcd11i11gc11 0111 den ko1111111111a/a dl'111okrati11 erinrar om att kommunerna 
har skyldighet att ge allmiinheten upplysningar om bl. a. gällande bestiim
melser. förslaget om lagstadgad skydlighet för kommunerna att ge ut tryckta 
författningssamlingar förefaller utredningen innebära en onödig begriinsning 
av kommunernas handlingsfrihet inom en mindre del av det problemkom
plex som den kommunala informationen utgör. Önskemålet om en för
enkling av kommunallagarna talar också mot förslage\. Den Himpligaste 
viigen synes utredningen vara allmiinna rekommendationer till kommunerna 
att ha aktuella författningssamlingar och forslag till liimplig utformning av 
dem. Liknande synpunkter framförs av k111111111111a/lags111red11i11ge11. Dessutom 
framhåller denna att kommunallagens karaktär av ramlag bör accentueras 
genom att detaljföreskrifter av olika slag utmönstras. Hiirtill kommer an 
i kommunal lagsutredningens uppdrag ingår att göra kommunallagarna och 
landstingslagen mera enhetliga. Ett genomförande av det remitterade för
slaget innebiir att en siirbesliimmclse tillskapas för kommunernas del. Ut
redningen ifrågasiitter om frågan iir av sådan vikt att en dylik siirreglering 
är nödvändig. 

Src11ska ko111111w1/iirb11m/er framhåller att betydelsen av att varje kommun 
ger ut en kommunal författningssamling inte kan överskattas. Förslaget 
att i kommunallagen ta in en bestiimmelse varigenom kommunstyrelsen 
åläggs att ombesörja att viktigare kommunala föreskrifter fortlöpande ges 
ut från trycket i en kommunal författningssamling synes diiremot kunna 
ifrågasättas. Med hiinsyn till att de kommunala författningssamlingarna inte 
får ses som rUttsliga förutsiittningar för författningarnas tillämpning utan 
bara som hjiilpmedel kan det inte vara nödviincligt att reglera utgivningen 
genom lagstiftning. Oen av utredningen förutsatta friheten för kommunerna 
att i viisentliga delar sjiilva avgöra vad som skall inlöras i samlingen står 
onekligen biist i iiverensstiimmelse med grunderna för den kommunala sjiilv
styrelsen. I liirtill kommer att uttrycket "viktigare kommunala föreskrifter" 
kan ge anledning till tolkningssvårigheter. Samtidigt som förbundet avstyr
ker elen föreslagna bestiimmelsen i kommunallagen förklarar förbundet att 
det är berett både att utförda en rekommendation till kommunerna att ge 
ut tryckta egna författningssamlingar och att utl1irda riktlinjer för dessas 
innehåll och utformning i anslutning till vad utredningen anfört. 

La11dsti11gs/brb1111de1 framhåller att också lamlstingskommunala organ fat
tar beslut av normativ natur, t. ex. beslut om taxor och avgifter samt reg
lementen. Med hiinsyn hiirtill finns enligt forbundets mening inte några 
egentliga skiil att i förevarande h;inseendc reglera förh<'lllanclena inom kom
muner och landstingskommuner olika. Det av utredningen efterstriivade 
målet bör enligt förbundets mening för sådl kommunernas som lancls
tingskommunernas del kunna uppnås genom liimpligt utformade rekom-
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mendationer från de båda kommunförbunden. Landstingsförbundet iir herett 

att verka för att sådana rekommendationer skall kunna komma till st[tnd. 

4.3.6 Fiirl'skri/il'r 0111 kungiirancle i siirskild orc/11i11g 

I samtliga de fall då utredningen föreslår att författning skall kungöras 

i en eller flera tidningar inom orten föreslår 11ii11111clen/iir sa111hiil/si11/i1mw1in11 

att annonsering skall föreskrivas iiga rum i samtliga ortstidningar med sprid

ning i det eller de områden kungörelsen berör. Vidare föresfö n:imnden 

att en kungörelseföreskrift av detta innehåll skall tas in i ytterligan.: fyra 

författningar. diirav en lag. niimligen lagen ( 1942:350! om li.irnminnen. 

4.4 Författningspublikationernas utformning 

Principen att författningspublikationerna hör utformas enhetligt godtas 

av de allra flesta remissinstanserna och stryks s:irskilt under av s1a11'11s f1C1"

so11a/111bilcl11i11gs11ii111ml. SÖ. lc1111111ä1cristrrel.\1'11 samt liinsstrrelsema i Malmii

hus och Jii1111/a11d\ län. Lantmiiteristyrelsen ifrclgasiitter emellertid behovet 

av en uniformering betriiffande andra författningar ~in sådana som primiirt 
riktar sig till allm:inheten. 

Pos!l'erkct. arhe1arskrddsstrrdsrn och luti!"artwcrket anser det för sin del 
inte lämpligt eller möjligt att tillmötesgå önskemil\et om en enhetlig ut
formning av författningssamling<trna. Enligt t"1s11·l·rk1'!.1 uppfattning innebiir 
det inte någon oliigenhet att dess publikation. poststyrelsens allm:inna cir
kulär. till sin utformning inte helt överensstiimmcr med den typ av för
fattningssamling som föreslagits av utredningen. Arbetarskyddsstyrelsen 
framhåller att pä arbetarskyddets område d.:.'t inte finns nägot större behov 
av att kunna samla författningar från olika myndigheter i gemensamma 
piirmar. Smiirre a\"vikclscr i format eller typografisk utformning torde för 

övrigt inte hindra ett säclant samlande. \1ed hiinsyn till omfattningen av 

styrelsens publikationer och deras rikhaltiga illustrering kan det inte heller 

förmodas att en större enhetlighet skulle medföra n~imnviirda minskningar 

i produktionstider eller produktionskostnader. L11ti/iJr1\l"l'l"kl'I rramhåller att 

några av dess publikationer redigeras efter internationellt fastst~illda normer 

som avviker från utredningens riktlinjer. 

I fråga om formatet pil författningssamlingarna ans.:.'r de flesta av de cen
trala myndigheter som yttrat sig att det för SFS anviinda statsformatct ~ir 

Himpligt för deras fiirfat t ningspuhli kat ioner. Src•r(i:es s1a11rlarrlisc·1i11gsko111111i.1-

sin11 framhåller att utredningen inte alls diskuterat det som svensk standard 

fostst1illda formatet G5. som föga avviker fr<ln statsformatet. 
L11titär1.1r0"kc'I. arhc1s111ark11aclsmTclw11 och la1111nä1eristrrelsc11 IOrorclar det 

större A4-forrnatet för de av dem utgivna författningspublikationerna. Också 
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ho.1·1aclsst_rrefa'11 synes föredra A4-formatet framför statsformatet. /.11/i!äm

\'l'rk!'I l'rarnhilller att ett mindre rormat ~in A4-formatet iir ytterst oWmpligt 

for vissa av lurtf'artsverkets publikationer. Bl. a. iir det fr<ln tlygsiikerhcts

synpunkt viktigt att tlygkartornas liisbarhet inte l'iirsiimras. Aterstoden av 
luftfartsverkets publikationer kan utan alltfor stora sv<lrigheter anpassas till 
statsformateL men Himpligheten hiirav kan ifrågasiittas. La111111ii1eristyrelse11 

och /lns1aclss1.1·r1·ls<'ll anför kostnadsskiil mot en överg<lng till statsformatet. 

. lrbc1arskycld1.1·1_rre/s<'ll och sta1e11.1 mwf1rerk anser att det mindre AS-for

matet himpar sig biist IOrderas förl~1ttningstryck . . ~rhe1arshcld1s1yri'ls<'ll rram

hCtller att dess anvisningsJ-i;:iften och andra publikationer anviinds i det dagliga 

arbetet ute på de olika arbetsplatserna och att de cl:irför 111äste ha ett format 

som tilltner att de Wtt kan lorvaras t. ex. pii ett verkstadskontor eller i en 

licka på arbctsk fälcrna. 

Kravet pit likartad typografisk utformning med SFS !inner s1a1<·11s jorcl

hmks11ii11111cl sdrt att uppl\lla. l:ör snabbhetens skull frams@ler niimnden 

sin fiirfattningssa111ling genom rotoprintlOrfarancle. Detta förfarande innebiir 

e111ellenid avseviircla begriinsningar i frt1ga om valmöjligheterna betriil'fande 

stilson och typstorlek. 

4.5 Ikraftträdandet al' författningar 

Utredningens förslag att i lagen om kungörande av lagar och andra för

!'attningar skall tas in en bestiimmelse av innehåll att om annat ii1le framgår 

av författningen den träder i kraft två veckor efter det att elen enligt därå 

meddelad uppgift utgetts från trycket i författningssamling tillstyrks av so

cials1\'re/se11. 1111/l'erk<'l och S1'<'rit:<'S clo111aretlirh1111cl. R iks17n/iss/1'f'rl\<'ll. 

lii11s11\'rcisi'll i :\1a/111ii/111s lii11. 11n/issf\'rc/.1e11 i S1nckho/111s 170/isdi.wik1. Sl'crii:cs 

gm.1»is1/iirh1111cl och /\0 anser diiremot tiden två veckor vara för kon. 

SÖ och /ii11.mrrelse11 i Ciiircb1w.:s och Bo/111s län ifrägasiitter om det inte 

i stiillet borde föreskrivas att i författning alltid skall anges niir den triider 
i kraft. 

Från !lera håll anmiirks att kungörande i författningssamling ofta sker 

alltför sent i förht1llande till tiden ICir författningens ikral'ttriidancle. Tulll'erk,·1 

framhåller att det alltför ofta hiinder att en författning kommer ut så sent 

att myndigheter och allmiinhet inte hinner siitta sig in i bestiimmelserna 

till elen dag dä författningen triider i kraft. .Ä.nnu mindre linns det i sädana 

fall möjlighet att hinna utfarda och offentliggöra tilliimpningsföreskrifter 

och am·isningar. Det sena offentliggörandet av flirfattningar iir den del av 

det nuvarande systemet för forfattningspublicering (Jiir det ~ir mest angeliiget 

att en förb:ittring kommer till stånd. S1·crii:cs gro.1sis(/iirh1111cl betonar olii

genheterna for bl. a. niiringslivet av att tidsfristen mellan publicering och 

ikrafttriidanck av författningar i manga fall inte iir tillriicklig. Swrem jorcl

hmkrnii11111d framhäller att ett snabbt ikraftträdande i vissa fall ~ir nöclväncligt. 
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4.6 Amisningar och råd samt annat fakultath·t innrhåll författnings-
samlingarna 

Utredningens förslag att i författningssamlingarna skall kunna tas in an
visningar od1 dd tillstyrks av ett stort antal remissinstanser. dLiribland Ciiita 

/1r11rä11. sr1cia/111·rd1e11. pos11·crkct. statetTs tm/iksiikerhe1s1·erk. rik1re1·isirms1·cr

k1!T, SÖ. statens 11a111rvdrdwerk. arhet.1111ark11adsstyrelse11. l11111111iilt'rist.l'relse11. 

lä11sstyrelse11 i Ciiitehorgs och Bohus län och poliss1yrelse11 i Alal111ii poli1distrik1. 

81. a. statens pla11l'crk och statc11.1 worni11gsa11s1al1 framhåller att de funnit 
det iinclamålsenligt att föra samman foreskrirtcr samt anvisningar och r[ld 

i samma dokument. Arhetarskyddsstrn•lscn understryker att det for anviind
barheten av de av styrelsen utgivna anvisningarna varit betydelsefullt att 
de innehållit såväl den aktuella anvisningstexten och eventuella föreskrifter 
som i många fi.111 Liven bakgrundsupplysningar om skaderiskcr m. m. och 
om författningstexter som Lir aktuella inom området. 

Några rcmissinstanser anser emellertid att bara författningar hiir inllyta 
i myndigheternas författningssamlingar. Denna uppfattning har riks/iirsiik

ri11gs1·1•rkct och liinsstrrdsen i l'iirmlamls län. ,\,ven .11a11·m 1)('r1·01wl111hild-

11i11g111iim11d anser att en sådan begriinsning bör övervLigas. 
Ett flertal remissinstanser framhåller vikten av att det klart framgår av 

utfarclade regler huruvida de har karaktLiren av bindande föreskrifter eller 
anvisningar och råd. Detta framhålls bl. a. av socia/1tyrel\c11. sili/itr1srcrket, 

statens pla11l'erk, liinsstyrelsema i I 'iis1111a11la11ds och Jii111rla11d1 län samt po

lis.11yrcl.1e11 i Giirchorgs f/Olisdistrikt. 

Utredningens tanke att prejudicerande beslut i enskilda iirenden, infor
mativa notiser 111. m. i viss utstr;ickning bör kunna ingå i författningssamling 
bitr;ids av S1•er~~es ham1·c•rks- och i1l(lus1ri11rga11isation. Starens rdd j(ir 1•c

re11.1ka11l1).: i11/im11a1io11 och dok11111l'llra1i1111 anser att sådant material bör ingå 
i större omfattning iin utredningen förordat. Lä111styrC'!sen i Krr111uhcrg1 län 

vill diiremot utesluta sådant material. Giita hol'riirr förklarar att prejudi
l·erande beslut i enskilda ;irenden inte bör tas med i författningssamling. 

I fråga om liinens författningssamlingar framhåller /ii11ssrrrdw'nw i Stock

holms. Afal111iih11s och Jiimtlancl.1· län att dLiri bör ingä uppgifter om kom
munaia förtroendemän och om vissa funktionärer tillhör<mdc riittsvLisendet 
i vidstriickt bemärkelse m. m .. såsom stämningsmiin. notarius publicus, sy
nemän och viirderi ngsm;in. Liinssryrc/sen i Srockholms län förordar en genercl I 
regel om publicering av sådana uppgifter i J;inens förli1ttningssamlingar. 

Utredningens uttalande att i författningssamling skall kunna tryckas av 
författning, som officiellt kungjorts i annan författningssamling. bitriicls av 
1111/l'erket. 

4.7 Följdfiirfattningar 

l\fot utredningens förslag till ändringar i ett antal specialförfattningar görs 
inte andra erinringar eller yrkanden iin som redovisats i det föregående 
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i främst avsnitten 4.2 om begreppet författning och 4J.6 om föreskrifter 
orn kungörande i särskild ordning. 

4.8 Ekonomiska fråi.:or 

När det gäller de ekonomiska frågorna rörklarar rik1rel'isio11sverker att det 
inte kan ta ställning till utredningens beräkningar, därför att nägot underlag 
h~irför inte redovisats. Nettokostnaderna synes dock inte bli så stora att 
verket på grund härnv vill mots:itta sig förslaget. 

Länssryrelsen i Srocklro/ms län. ko1111111111s1yre/se11 i Srockho/111 och Sl'c11Ska 

ko111m1111/iirh1111l/et anser att kostnaden för att in!Ora kommunala förl~tttningar 
i liinets författningssamling bör bestridas av statsverket. Linsstyrelsen fram
håller att detta gäller även annat som införs i l:inets författningssamling. 
Det bidrag till tryckningskostnader som kan erhållas genom debitering av 
utomstående synes länsstyrelsen inte motivera det administrativa besväret. 

5 Föredraganden 

5. 1 Behovet av lagstiftning 

Genom att besluta lagar och andra föreskrifter ger riksdagen och regeringen 
normer som blir best:immande för underlydande myndigheters och för en
skildas handlande. i\ven rörvaltningsmyndigheter och kommuner i vid
sträckt bemiirkelse beslutar sådana normer. Den nya regeringsformen in
neh<'iller främst i 8 kap. en utförlig reglering av normgivningsmakten. 

Regleringen bygger på grundsatsen att riksdagens normgivningsmakt for
mellt är obegränsad. Av praktiska sk:il :ir emellertid huvudregeln att endast 
de för medborgarna viktigaste normbesluten förbehålls riksdagen. Övrig 
normgivning kan alltså ombesörjas av regeringen. underlydande myndig
heter. kommuner. landstingskommuner eller kyrkliga kommuner. De nor
mer som riksdagen beslutar skall i de nesta fall betecknas som lag och re
geringens normbeslut i regel som förordning. Ni'tgon särskild beteckning 
för andra offentliga organs normbeslut föreskrivs inte. 

Innan lagar och förordningar blir gällande skall de enligt 8 kap. 19 ~ re
geringsformen utfardas och kungöras. I fråga om lagar föreskrivs cbrvid 
att de 111/iirdas av regeringen. Lagar med sådana föreskrifter om riksdagen 

eller dess myndigheter som inte skal I tas in i gru ncllag eller riksdagsord ni ngen 
kan dock utf1irdas av riksdagen. Gemensamt for lagar och forordningar 
föreskrivs att de skall kungöras sil snart det kan ske. I övrigt ~ir kungörandet 
av normbeslut inte grundlagsreglerat. 

Något enhetligt system för hur normbeslut skall kungöras linns inte f. n. 
Best:imrnelser i :imnet finns spridda i många olika förfallningar och i sak 
företer ek en splittrad bild. 

Lagar som utl:irdas av regeringen samt ll:irnrdningar och andra rege-
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ringsforcskrilh:r av normativ natur kungiirs i regel i Svensk li)rl"allnings
saml i ng t Si'Sl i enlighet med bcsUm melser i k u ngiirelsen ( 1()28: 1 ) angaende 

Svensk i'örfallningssamling (iindracl 1942:315). Det forekommer emellertid 

ocksi1 all regeringsti.irfallningar erter beslut av regeringen kungörs i pub

likationer snm ges ut av centrala forvaltningsmymligheter. 1 frt1ga om nmm

heslut av n:gcringen med hegriinsat geograliskt giltighetsomr[1de kan den 

materiella förl"all ni ngen i nneht1lla hestiim melser om all regcringsbcslu tet 

skall kungöras p~1 s:irskilt siitt, t. ex. i hinskungörelserna 0L'i1 nrtstidning . 

. \ven andra tillkiinnagivandeformer kan vara l\in:skrivna i särskilda l\ir

fattningar. 

Lagar som utfarclas av riksdagen kungörs i Riksdagens författningssamling 

med stiid av hestiimmclserna (RFS 1967: I) angäende Riksdagens författ

ningssamling m.FSl, \'ilka i sin nu giillande lydelse iir omtryckta i RFS 

1975: 13. I denna l'örfattningssamling kungörs också vissa andra a\· riksdagen 

eller dess organ beslutade normforeskrifter som inte kungiirs i SFS. 

Bara i ett mindre antal fall iir centrala myndigheters utgivning av pub

likationer for kungörande av normforeskril'ter lurli1ttningsreglerad. I mate

riella llirfallningar förekommer ihland bcstiimmelser om kungörande av IU

reskrifter som centrala myndigheter under regeringen meddelar med sti.id 

av dessa förfauningar. Dessa bestiimmelser avser d[1 i allm:inhet vissa spe

ciella former av kungörande. såsom kungörande i tidning eller specialpub

likation. genom anslag eller uppl:isning i radio eller, st1vitt giillc!r föreskrifter 

med hegriinsacl lokal riickvidd. genom införande i liinskungörelserna. Ibland 

anges i bestiimmelserna hara all föreskrifterna skall kungöras pti liimpligt 

.;;iitt. Vidare iippnar kungörelsen ang[1ende Svensk l'örfattningssamling viss 

möjlighet all i denna förfollningssamling ta in centrala iimbetsverks och 

andra myndigheters föreskrifter som iir av vikt l'i.ir en större allmiinhet. 
Norm föreskrifter som beslutas av centrala myndigheter under regeringen 

kungörs i allm;inhet i publikationer. som ges ut av den beslutande myn

digheten eller ibland av annan central myndighet. Det forekommcr emel

lertid l)Cks~1 all föreskrifterna kungörs bara genom att expeditioner siinds 

ut till heriirda myndigheter eller enskilda. De publikationer som kommer 

till anviindning i dessa sammanhang :ir högst skiftande i fräga om häde 

inneh{1ll. uppliiggning och utformning. Ln del iir renodlade forfattnings

publikationer. Andra kan \·ara informationsskrifter eller liknande i vilka 

författningar dä 0L'i1 dä tas in. Vissa publikationer bildar en av myndigheten 
utgiven serie. medan andra har formen av sjiilvstiincliga blad eller hiiften. 

Ckks[1 den n:irmare utformningen viixlar starkt. 

Ckksii central lorvaltningsmyndighet under riksdagen kan ge ut publi

kationer för kungörande av normförcskrifter snm myndigheten beslutat. 

I fr[1ga om normfiireskrifter som beslutas av regionala eller lokala statliga 

myndigheter. rr:imst J:insstyrelserna. linns i regel föreskrifter om rormerna 

för kungörandet i den grundliiggande materiella förl~tltningen eller i en an

slutande verkstLillighetslörfottning. Det förekommer emellertid ocksi1 att be-
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stLimmelser i Limnet saknas. En kungörandel(mn som ofta foreskri\'s ;ir in

förande i ILinskungörclserna. Oessa ges ut Wnsvis genom Unsstyrelsernas 

försorg. lkstLimmelser om liinsk ungiirclserna linns i kungiirdsen I I!) l 5A2 Il 

angående liinsk ungiirelser I Lindrad senast 1942:316). Uinsi- ungörclserna an

vUmls ll:ir kungörande av författningar inte bara i !'all dLir detta iir sLirskilt 

föreskrivet. l Unskungörelserna tas f. n. in inte bara frirfattningar utan också 

underrLittelser om andra förhi11landen som avses skola komma till allmiin 

kLinnedllm .. Ä.ven meddelanden fr{m enskilda kan tas in. Ln kungörandelimn 

som ofia löreskrivs i fr(1ga nm normbeslut av regionala och lokala statliga 

myndigheter Lir kungörande i ortstidning. S{1dant kungörande kan llirekom

ma ensamt eller vid sidan av kungörande i liinskungiirclserna. Också andra 

J..:ungörandeformer kan vara fiireskrivna. l. e.x. införande i siirskild liggare. 

Normbeslut som fattas av kommunerna skall i ett mindre antal fall fast

stLillas av statlig myndighet. i allmiinhet liinsstyrelsen. Detta giiller bl. a. 

vissa lokala ordningar som kommun heslutar. I fall av denn;1 typ linns 

kungöramlchestiimmelser intagna i den författning som kriiver att det kom

munala beslutet l'astsUlls. Niir faststiillelsen ankommer på Unsstyrelse skall 

faststiillelsebeslutet och ibland ocks{1 det fasts@lda kommunala beslutet 

införas i liinskungiirelserna. Hiirutöver skall vissa andra kungiirandeåtgLirder 

vidtas. l fråga om lokala ordningar föreskrivs sålunda hl. a. kungörelse i 

ortstidning. HetriilTande flertalet kommunala normbeslut finns emellertid 

inga andra kungörandebesUmmelser iin de för alla typer av iirenden gUllande 

allmiinna reglerna i kommunallagarna. Dessa innebiir att tillkiinnagivande 

skall ske p{i kommunens anslagstavla. Tillkiinnagivandet skall dock bara 

avse det mrhållandet att det kommunala prowkollet har justerats liksom 

uppgift om platsen diir protokollet linns tillgiingligt. Ett betydande antal 

kon'imuner ger ut kommunala författningssamlingar. som huvudsakligen 

~ir avsedda alt vara ett hjiilpmedel för kommunala förtroendem~in och t.iiins
temiin. Innehållet i de kommunala förl~1ttningssamlingarna varierar fr[m 

kommun till kommun. Uppliiggningen och den niirmare utformningen av 
samlingarna ll'ireter stora skiljaktigheter. 

I fråga om normbeslut a\' landstingskommunerna och de kyrkliga kom

munerna finns inga andra kungöranderegler i lag eller regeringsforfattning 

1in allmiinna bestiimmelser om tillkiinn:tgivande pä anslagsta\'la. 

A \' vad jag har an fort i det foregående rramgår att nuvarande system 

för puhlicering av författningar brister i enhetlighet och klarhet. Reglerna 

om kungörande iir spridda i många olika författningar och på vissa områden 

saknas helt sådana regler. \Htnga olika former för kungörande kommer till 

anvLinclning. I synnerhet niir det gLiller fi.irl~1ttningar som har beslutats av 

förvaltningsmyndigheter kan det dLirfor vara förenat med hetydancle sva

righeter att ta reda p{1 vad som giiller pi\ ett \isst omrfalc. 

Det är givetvis i hög grad angeliiget att författningar kungörs p;I ett så 

effektivt siitt som mö.il igt. Hiirt ill kom mer att kungörandet ol.'.kså har en 

speciellt riittslig betydelse. Enligt forhiirskande uppfattning iir niimligen en 
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författning i prirn:ip inte bindande förriin den har kungjorts. 
Utredningen om författningspublicering m. m. f"i.irordar i betiinkandet 

(50U 1973:23) Bäure överblick över lagar och andra bestiimmelser att i 

princip alla författningar skall foras in i nt1gon ofticiell författningssamling. 
Enligt utredningen räcker det inte med en enda s[1dan JOrfattningssamling. 

Utredningen föreslår dUrför ett system av författningssamlingar. bestående 

av SFS, ett antal författningssamlingar för de centrala förvaltningsmyndig
heterna, en författningssamling för varje liin och helst en författningssamling 

för varje kommun. 
Enligt utredningens förslag skall grundliiggande bestiimmelser om kungö

rande av lagar och andra förfilltningar tas in i en enda lag. Mer detaljerade 

regler om bl. a. forfattningspublikationernas utformning bör enligt förslagct 

kunna ges i regeringsförfattning. Som skiil för en lagreglering i iimnet hän
visas bl. a. till att siittet J'ör kungörande av lagar och andra bestUmrnelser 
lir av omedelbar betydelse för medborgarna. 

Utredningens förslag har i stort Himnats utan erinran av remissinstan

serna. Några av dem anser dock att det möter svärigheter för deras del 

att genomföra förslaget eller finner det förordade systemet alltför omfattande. 

För egen del delar jag utredningens uppfattning att författningar av alla 

slag i princip bör kungöras och att den Himpligaste formen att kungöra 
en författning Ur att ta in den i en författningssamling. Som utredningen 

framh[1ller har denna kungörandeform den fördelen att den både sprider 

kiinnedom om författningen i samband med att den beslutas och gör det 
möjligt för dem som senare vill få fram författningstexten att utan svårighet 
finna den. Mot denna bakgrund och dä alla författningar sjiilvklart inte 
kan samlas i en enda forfattningssamling anser jag att det av utredningen 
föreslagna systemet av författningssamlingar iir en i stort sett rationell lös
ning. Vissa mndilil>.ationer i systemet bör dock göras. Jag återkommer till 
den frt1gan i det följande. I många fall bör - som utredningen ocks[1 har 

förutsatt - även andra åtgiirder än införande i författningssamling vidtas 

för att sprida kiinncdnm om utfarclade författningar. Jag förordar alltså att 
det införs ett system för kungörande som i huvudsak överensstiimmer med 

vad utredningen h<lr foreslagit. 
Vad bet riiffar den förfall ningstck niska regleringen av detta system iir det 

givetvis en fördel 0111 de grundlögganck reglerna samlas i en enda författning. 

Enligt den nya regeringsformen iir det visserligen inte nöclv~indigt att ta 

in ens huvudgrunderna för en sådan reglering i lag. I elen mån det inte 

blir fråga om öndring i nu giillande regler av lags natur :ir regeringen d~irför 

i och för sig behörig att meddela bestiimmclser i iimnet. Jag anser emellertid 

att formerna för kungörande av normbes\ut :ir av si\c\an bet~·delse att riks

dagen bör beredas tillllille att genom lag besluta om de allm~ina riktlinjer 

som skall g~il la pt1 detta omdde. Jag förordar diirl'ör att en lag med sådana 

riktlinjer införs. 
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Jag återkommer i det följande till den niirmarc utformningen av systemet. 
Dessförinnan vill jag emellertid uppehålla mig något vid kungörandets riitts
liga betydelse och vid tilliimpningsomrädct för regleringen. 

5.2 Kungörandets rättsliga betydelse 

Som jag har framhållit i det föregäende har kungörandet av en författning 

betydelse bl. a. fr[m riittslig synpunkt. Fiirfattningsbcstiimrnelser om verkan 
av ett bristfälligt kungörande iir mycket ovanliga. En sådan bestämmelse 

lir 16 7 ~ andra stycket viigtrafikkungörelscn ( 1972:603). Det föreskrivs där 

att straff för övertriidclse av lokal trafikföreskrift 111. 111. inte skall <ldömas. 

om föreskriften inte har utmlirkts enligt bestilmmclserna i kungörelsen 

i 1966:270) om viigmiirken 111. m. eller om lokal trafikföreskrift antingen inte 

har införts i dlirför avsedd liggare eller inte enligt giillande bestlimmelser 

har kungjorts i llinsk ungörelserna eller ortstidning. I huvudsak har emellertid 

utformningen av glillandc riitts innebörd i denna del övcrliimnats till riitts
tillämpningcn. Rättspraxis på området lir emellertid föga omfattande och 

rättsliiget är därför delvis oklart. Sammanf:1ttningsvis kan dock sägas att 

allvarlig underlåtenhet att !lilja gilllandc kungörandcförcskriftcr torde med

föra att författningen inte blir giillandc. Det ilr t vcksamt om den i sådant 

fall kan åberopas mot den som p[1 annan vilg f'ått kilnnedom om författningen. 

Mindre allvarliga brister i kungörandet torde i allt fall fii till följd att straff. 

förverkande eller annan liknande rättsverkan inte kan intriida gentemot 

den som har saknat vetskap om författningen. Även utan kungörande torde 

däremot tjiinsteföreskrifter inom förvaltningen rn anses giltiga. Genomgå

ende glillcr att hiinsyn måste tas till samtliga förhållanden i det siirskilda 
fallet. 

Utredningen försöker inte lösa dessa juridiska problem utan ser på kungö
randet friimst som en praktisk informationsfråga. Med sikte särskilt på för
valtningsmyndighctcrnas beslut uttalar utredningen emellertid att avsikten 
med dess förslag inte lir att en förfottning i hiindelse av uteblivet eller brist
folligt offentliggörande rcgclmiissigt skall hetraktas som en nullitet. Man 
bör enligt utredningen diircmot utgä från att författningen i så fall inte 

tilliimpas mot den som har saknat vetskap om elen men att den som på 
tillfredsstlillandc slitt har fått kännedom om författningen på annan viig 

får förutsällas vara skyldig att rätta sig efter den. Det måste övcrllimnas 

åt rlittstilllimpningen att bedöma förhållanclcna i de enskilda fallen. Ut
redningens ståndpunkt har i stort sett inte mött några erinringar i remiss

yttrandena. Juridiska fakulteten vid universitetet i Stockholm är ensam kri

tisk och vill att hithörande frågor utreds ytterligare. 
För egen del ansluter jag mig till uppfattningen att dessa problem inte 

liimpar sig för en detaljerad IOrfattningsreglering. Övervligandc praktiska 
skäl talar för att det även i fortsättningen bör överliimnas åt rättstilliimp

ningen att lösa dessa frågor under hiinsynstagandc till omständigheterna 
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i det enskilda fallet. Jag förutsiitter sålunda att den reglering av författ
ningskungörandet som jag förordar inte får till följd att eventuella brister 
i kungörandet leder till att författningar i ökad utstriickning kommer att 
betraktas som en nullitet. 

I detta sammanhang vill jag slutligen framhålla att kungörandet av en 

författning har riittslig betydelse också på det sättet att enligt 12 ~ andra 

stycket förvaltningslagen ( 1971 :290) besvärstiden i fråga om föreskrift till 

allmiin efterrättelse i allmiinhet riiknas från dagen för tillkännagivandet. 

5.3 Tillämpningsområdet 

Vid avgriinsningen av tilliimpningsområdet för en lagstiftning om kungö

rande av lagar och andra normföreskrifter iir det nödviindigt att finna en 
gemensam beteckning på de föreskrifter som regleringen skall avse. Utred
ningen har i regel anv~int beteckningen författning. Någon erinran mot detta 

har inte rests vid remissbehandlingen. Ocksa enligt min mening lir det llimp

ligt att anvlinda beteckningen författning. Jag äterkommer stra.x till den 

niirmare innebörden a\' detta begrepp. 

Betri\ffande frägan vilka författningar som skall kungöras framgiir av 8 

kap. 19 ~ regeringsformen att dess undantagslösa kra\' pä kungörande giiller 

endast i fråga om lagar och förordningar. dvs. de allra llesta författningar 
som beslutas av riksdagen resp. regeringen. I fråga om författningar som 
beslutas av myndigheter under regeringen eller riksdagen eller av kommuner 

saknas sålunda föreskrifter i regeringsformen. Så\'itt gliller lagar finns det 
enligt min mening inte anledning att iindra g~illande ordning. Lagar hör 
alltsä kungöras utan undantag. I övrigt bör liksom nu huvudregeln vara 
att kungörande skall ske. Emellertid synes det påkallat att göra vissa be
griinsade undantag frän denna regel. Detta förutsätter en mindre ändring 
i 8 kap. 19 ~ regeringsformen i f"räga om förordningar. Till denna fraga åter

kommer jag i det följande. Dessförinnan vill jag beröra begreppet författning 

och i anslutning till detta några fall diir kungörande i författningssamling 
bör ske av annat iin förl'attning. 

t:tredningen har i anslutning till terminologin i kungörelsen angående 

Svensk författningssamling ansett begreppet fiirfottning i stort sett identiskt 

med begreppet föreskrift som skall tjiina till allrn:in efterrlittclse. Till för

fattning för utredningen dessutom av regeringen utfärdade grundläggande 

föreskrif"ter om myndigheters och viktigare allm:inna inriittningars uppgifter 
och organisation. 

Sedan den nya regeringsformen tillkommit synes begn.~ppcl författning 

höra vara liktydigt med såchtna föreskrifter som omfattas av regeringsformens 
regler om normgivningsmakten. Dessa återfinns, som förut har n~imnts, 

foimst i 8 kap. regeringsformen. Restiimmelserna diir äger tilliimpning på 
riittsregler. Dessa karakteriseras, enligt vad jag framhöll i propositionen 

1973:90 med förslag till ny regeringsform (s. 203 och 204), av att de i princip 
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är bindande för myndigheter och enskilda och av att de inte avser bara 

ett konkrel fall utan har generell tilliimpbarhel. Del sistn:imnda kr<m::1 rår 
enligt propositionen anses uppfyllt om föreskriften avser exempelvis situa

tioner av etl visst slag eller vissa typer a\· handlingssiill elkr om elen riktar 
sig 1ill eller pt1 annat siill heri)r en i allmiinna lermer bcstiimd krets av 

personer. 

Till förfa11ning i nu angiven hemiirkelse kan till en början hiinföras fö

reskrifter som rör allmänheten eller en viss kategori av allmänheten, I. ex. 

ell visst slag av n:iringsidkare. I sina remissyllranclen konstaterar bankin

spektionen och försiikringsinspek1ionen i anslutning till delta atl dessa myn

digheters cirkuHirskrivelser med bindande foreskrifler 1ill de riittssubjekl 

som siitr under myndigheternas tillsyn inte kan be1rak1as som författningar. 

Denna uppfattning torde också slå i överensstämmelse med den nya re

geringsformen under fi:irutsiiltning alt skrivelserna avser vissa konkret an

girna rUt1ssubjek1. Om cliiremol cirkulärskrivelserna iir avsedda all Uga lill

liimpning också på eventuell! tillkommande rU11ssubjek1 av elen ifrågava

rande kategorin och diirigenom bli generell! ti!Himpliga på en viss kategori 

av företag eller liknande riittssubjekl. bör skrivelserna hiinföras till fi:irfalt

ningar. 

S. k. bindande förklaringar som meddelas av riksskalte\'t:rkel med stöd 

av vissa lagrum. I. ex. 62 ~ lagen (1968:430) om merdrdeskall. har enlig! 

utredningen niirmast karaktiiren av forfa11ningar. I remissyttrandena har 

ingen erinran resls hiiremo1. Förklaringarna i fråga. som kan röra olika iim

nen. är av så generell karak1Ur att de bör hiinföras till kategorin författningar. 
Siirskilcla gränsdragningssvårigheter möter i fall d:ir en bindande föreskrift 

a\·ser elt myckel litet lokal! omrt1de. kanske bara en eller flera besliimda 

fastigheter. Om foreskriflen emellenid riktar sig in1e bara till elen nuvarande 

iigaren utan ocksä till framtida ägare och förutsiitter att dessa riittar sig 

efter föreskriften oavsett 01i1 de har fåll del av den eller inte. hör foreskriften 
enlig! utredningens mening anses .-;om l'i.irfott11i11g. J (iverensstiimmelsc hiir

med föreslår utredningen att ett antal beslut av denna typ skall kungör:is 

i den förfat1ningspublikation för va~je liin, som utredningen föreslår att 

liinskungörelscrna skall omvandlas till. Sådant kungörande föreslår u1rccl

ningen bl. a. i fråga om beslut om liskådra enligt 28 eller 29 ~lagen ( 1950:596) 
om riitt till tiskc. beslut om ~ttgiirder mot vanskötsel av liskc (fiskeriplan) 

enligt 31 ~ samma lag. beslut om liskcv[irdsnmrilde. beslut 0111 jaktvårds

onrn'1de. beslut 0111 stadsplan eller byggnadsplan. beslut 0111 förbud mot ny

byggnad och schaktning m. 111. enligt byggnadslagstiflningen och beslut om 

byggnadsförbucl enligt 4 7-49 ~~ viiglagen (( 971:948). Betriiffande en del av 

dessa beslut giiller att de L 11. skall inforas i liinskungi_irelserna men be

triillinde andra linns i dag inte 11ögo11 st1d;111 bestiimmelse. 

Ltredningens st:indpunkt kri1iser;1s i n{1gra remissyuranclen. L:insstyrel

serna i Stockhlllms och Söclermanland.-; liin anser att utredningen i detta 

sam man hang rön sig med ell al It l(:ir viclst riick t l(:irl'att ni ngsbegrepp. Vad 
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särskilt angår beslut om fastställda planer enligt hyggnadslagstiftningen 
!inner också Hinsstyrelserna i Kronohergs och Blekinge liin att det inte finns 
nagot behov av kungörande i författningspublikation. Från Wnsstyrclsehåll 

framhålls också att i ett regeringsbeslut om tilliimpning av 3 ~andra stycket 
2 förvaltningslagen () 971 :290) ärende om fastställelse av detaljplan inte har 

ansetts avse normföreskrifter samt att vissa beslut i planärenden mera kan 
ha karaktiiren av beslut i enskilt fall iin av normbeslut. Svenska kommun
förbundet tillstyrker däremot utredningens förslag i vad det avser planer 
enligt byggnadslagstiftningen. 

När det gäller att ta ställning till frågan om ett lokalt begränsat beslut 
skall anses ha karaktären av författning eller inte kan man till en början 
slå fast, att beslutet får anses vara författning, om det helt eller främst 
riktar sig till medborgarna i gemen. Detta torde gälla även om beslutet 
medför visst intrång i förfoganderätten fi:ir ägare eller innehavare av liknande 
rätt till vissa bestämda fastigheter. I enlighet härmed synes t. ex. lokalt 
förbud att ta bort eller skada växt av viss art där den växer vilt vara att 
hänföra till författning. 

Läget synes vara ett annat niir fråga är om lokalt begränsade föreskrifter 
som helt eller främst iir avsedda att begränsa handlingsfriheten för ägarna 
till vissa bestiimda fastigheter eller vissa diirmed jämförliga rättsinnehavare. 
Sådana föreskrifters generella natur kan st<irkt ifrågasiittas. Detta gäller iiven 
niir de meddelade föreskrifterna iir bindande inte bara för den aktuelle ägaren 
eller riittsinnehavaren utan även för framtida sådana. Ett uttryck för detta 
synsiitt är att det vid tillämpningen av förvaltningslagen har ansetts att 
ärende om fatställelse av detaljplan enligt hyggnadslagstiftningen inte avser 
föreskrift till allmän efterriittelse. Av intresse är vidare att beslut om hildande 
av naturreservat eller naturvårdsområde med därtill hörande föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet vid nyligen företagna iind
ringar i naturvårdslagen ( 1964:822) inte ansägs falla under normgivriings
bestämmelserna i 8 kap. regeringsformen (se SFS 1974: I 025). Ilade fråga 
varit om föreskrifter som avses i nämnda kapitel. skulle det inte ha varit 
tillåtet att. som skett, direkt i naturvårdslagen ange att beslut i nyssnämnda 
ärenden fattas av länsstyrelsen. I fråga om föreskrifter som avses i 8 kap. 
regeringsformen kan nämligen forvaltningsmyndighet under regeringen vara 

behörig att besluta endast om regeringen efter vederbörligt bemyndigande 
har överlåtit beslutanderiitten till myndigheten (se 8 kap. 11 ~· regerings
formen). Inte heller sådant förbud mot byggande m. m .. som enligt 11 ~ 

naturvårdslagen kan meddelas sedan fråga har uppkommit om bildande 
av naturvårdsreservat. betraktades som en författning i nyss angivna be
märkelse. 

I enlighet med det anförda anser jag att till författning inte bör hiinforas 
beslut av typen beslut om naturreservat eller naturvårdsområde, beslut om 
hebyggelseplaner enligt hyggnadslagstiftningen. beslut om arbetsplaner en
ligt viiglagen ( 1971:948), beslut om förhud mot byggande. schaktning rn. m. 
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enligt byggnadslagstiftningen eller annan lagstiftning eller beslut om skydds
område för grundvattentillgång enligt 2 kap. 64 ~ vattenlagen (! 918:523). 
Oiirmecl iir dock inte sagt att anledning saknas att kungöra sådana beslut 
i en publikation som friimst är avsedd för förl~1ttningar. Det kan nämligen 
vara av viirdc att sådana beslut kan återfinnas i en otfo:iell publikation 
och det ligger då nära till hands att för iimlamålet anviinda en författnings
publikation. Beträffande en del av besluten finns i dag bestämmelser om 
kungörande i Hinskungörelserna. Överviigande sldl talar enligt min mening 

för ait i varje fall en del beslut av denna kategori hör kungöras på samma 
siitt som författningar. fastän de inte är sådana föreskrifter som omfattas 
av regeringsformens regler om normgivningsmakten. Beslutens verkningar 
striicker sig orta över en längre tid och inte bara de som berörs vid beslutens 
meddelande utan iiven andra personer har ofta intresse av besluten. 

Vad jag nu har sagt gäller i regel inte beträffande beslut om samägares 

nyttjande av fiske enligt 24 ~ lagen ( 1950:596) om rätt till fiske. beslut om 

fiskådra, beslut om fiskeriplan. beslut om liskcvårdsområde. beslut om jakt
vårdsområde, beslut om avvcrkningsförbud enligt 13 ~ skogsvårdslagen 
( 1948:237) och beslut om upplåtande av nyttjanderätt till mark för tillfällig 
viig enligt 36 ~ väglagen(! 971 :948). Dessa bes I ut har i så hög grad karaktären 
av förvaltningsbeslut i särskilda fall och inte av författning att anledning 
i allmiinhet saknas att ta med dem i en författningspublikation. 

Slutlig stiillning till frågan om vilka bindande beslut utöver författningar 
som det kan finnas anledning att kungöra i en författningspublikation får 
tas efter en genomgång av de berörda materiella författningarna och verk
stiillighetsforcskriftcrna till dessa. I detta sammanhang tar jag bara upp så
dana ändringar av lag som iir nödvändiga. I övrigt ankommer det på re
geringen eller. efter regeringens bemyndigande, underordnad myndighet att 

fatta beslut i ämnet. 
I det föregående har jag behandlat vissa typer av föreskrifter som avser 

ett mycket litet lokalt område och främst riktar sig till ägarna till vissa 
bestämda fastigheter eller diirmed jiimförliga riittsinnehavare. Det förekom
mer emellertid också föreskrifter som riktar sig till jordiigare eller liknande 
personkategorier inom ett större område. t. ex. ett län. Föreskrifter av denna 
typ torde få anses ha så generell karaktiir att de bör bedömas höra till kategorin 
författningar. Var gränsen exakt går mellan denna typ av föreskrifter och 
föreskrifter som inte har författnings natur iir omöjligt att ange i generella 
termer. För att underlätta r,n enhetlig rättstillämpning synes det iindamåls
enligt att i ett antal författningar, som behandlar lokala föreskrifter av den 
typ som enligt vad jag nu har sagt bör hänföras till begreppet författning, 
behålla eller föra in klarliiggande kungörandcbcstämmelser även i fall där 
efter tillkomsten av en allmiin kungörandelagstiftning avseende författningar 
skyldigheten att kungöra i och för sig följer av de allmänna föreskrifterna. 

Beslut om vilka författningar som skall forses med en kungörandeföreskriti 
i en eller annan form, fastän kungörandekravct följer av allmänna bestäm-

5 Riksdagen 1975176. I sam/ . .Vr Il:! 
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melser i ämneL torde få fattas i samband med en genomgång av de berörda 
författningarna. Bara när fråga uppkommer om ändring av lag krävs med
verkan av riksdagen. I övrigt ankommer det på regeringen eller. efter re
geringens bemyndigande, underordnad myndighet all fatta beslut i iimnet. 

Vid en bestiimning av begreppet författning räcker det inte all dra griinsen 
mellan generellt tillämpbara föreskrifter och föreskrifter som reglerar en 
konkret situation. Hiinsyn måste också tas till innehållet i de uppstiillda 
reglerna och verkningarna av underlåtenhet all följa dem. Det giiller att 
dra gränsen mellan å ena sidan författningar och å andra sidan vad som 
i allmiinhet kallas anvisningar och råd. 

Utredningen uttalar all bestiimmelscr som allmiint reglerar medborgarnas 
rälligheter och förmåner eller innehåller påbud eller förbud måste riiknas 
som förfallningar och att överträdelse av en författningsföreskrift vanligen 
direkt eller indirekt är förenad med sanktioner. I remissyttrandena betonas 
från Oera håll önskvärdheten av en klarare åtskillnad mellan föreskrifter 
till allmän efterrättelse samt anvisningar och råd. 

Jag har förut nämnt att regeringsformens bestiimmelser om normgiv

ningsmakten äger tillämpning på rättsregler och att sådana regler bl. a. ut
märks av att de i princip är bindande för myndigheter och enskilda. I enlighet 
hiirmed bör till begreppet författning hänföras bestämmelser som reglerar 
förhållandet mellan enskilda inbördes eller mellan enskilda och samhiillet 
och som anger vad enskilda och myndigheter skall iaktta och vad följden 
blir om uppställda regler inte följs. Härmed är inte sagt att det i en författning 
inte kan finnas bestämmelser om hur en enskild eller myndighet hör handla 
i vissa situationer. Formuleringen "'bör" i st~illet för "skall" kan anviindas 
därför att förhållandena är sådana att ett absolut krav inte kan uppstiillas. 
En "'bör"' -regel kan i sådana fall anses bindande i den bemärkelsen att det 
måste föreligga siirskilda skäl för att avvikelse från regeln skall kunna anses 
tillåten. Hinder möter således inte mot att en författning innehåller före
skrifter av denna typ. 

Regler som anvisar hur en perscm liimpligen kan förfara i vissa hiinseenden 
men där det likviil står den enskilde fritt att viilja en annan viig för att 
nå dt:t önskade resultatet bör inte anses som författningar. Sådana regler 
bör i framtiden benämnas allmiinna råd. Termen anvisning bör om mö.iligt 
undvikas i s;ldana sammanhang. eftersom den sedan gammalt ofta anviinds 
i fråga om föreskrifter som iir att hänföra till författning. Ett typiskt exempel 
på detta är anvisningarna till kommunalskattelagen (1928:370). Dessa har 
karaktiiren av tilliiggsbestiimmelser av lags karakt~ir till den niimnda lagen. 

Det förekommer emellertid också anvisningar av en annan typ. Jag t~inker 
på sådana anvisningar som skall friim.ia en enhetlig tilllimpning av en viss 
författning eller som skall bidra till en utveckling i viss riktning av praxis. 
Dessa anvisningar binder inte formellt de myndigheter som har att till~impa 
den bakomliggande sanktionerade forfattningen men de har i realiteten stor 

betydelse för rättsutvecklingen. De skiljer sig från de allmiinna råden genom 



Prop. 1975/76: 112 67 

att de inte ger berörda enskilda möjlighet att vmja andra vägar lin clelll 
solll anges i anvisningarna. Anvisningar av denna typ bör ses solll en ut
fyllnad av de bakomliggande sanktionerade föreskrifterna och bör anses 
falla inolll ralllen for begreppet l'örfattning. Terlllen anvisningar eller ut
trycket föreskrifter med anvisningar torde vara en llilllplig benlimning på 
dem. 

Som gelllensalll term för dels författningar. dels allmänna råd rörande 
tillämpningen av viss författning torde termen regler vara den lämpligaste. 
Orden föreskrift och bestlimmelse synes lllindre lälllpliga eftersom de van
ligen får anses ha en tvingande innebörd. 

Generella föreskrifter solll iir riktade till lllyndighet eller till personalen 
hos myndighet anses av utredningen ha karaktliren av författning. om de 
gäller den lllateriella tillämpningen av viss författning och har betydelse 
för medborgarna eller om fråga lir olll andra föreskrifter solll regeringen 
riktar till ett större antal eller ett obestlimt antal myndigheter eller fråga 
är om föreskrifter som myndighet riktar till ett större antal sidoordnade 
myndigheter. Som författning rliknar utredningen också föreskrifter som 
regeringen riktar till en enda myndighet. om föreskrifterna innefattar grund
liiggande bestlimmelser om myndighetens uppgifter och organisation. Utan
för författningsbegreppet faller däremot enligt ;Utredningens lllening sådana 
detaljerade regeringsföreskrifter till lllyndighet som finns i personalförteck
ningar och regleringsbrev. Utanför faller också generella föreskrifter som 
en myndighet riktar till en underordnad myndighet eller till den egna per
sonalen. om föreskrifterna avser handlliggningsrutiner. bokföring. statistik 
och annat som saknar betydelse för enskilds rätt. 

Utredningens ståndpunkt betrliffande generella föreskrifter till myndighet 
eller personalen hos myndighet möter gensagor i några relllissyttranden. 
Riksrevisionsverket anser alt utredningens författningsbcgrepp är alltför vid
str~ickt såvitt angår föreskrifter som vlinder sig till ett större antal sidoordnade 
myndigheter, llledan dliremot tullverket anser att föreskrifter som myn
dighet riktar till de egna tjlinstemlinnen bör kungöras i författningssamling 
liven om f'öreskrirterna saknar intresse för allmiinheten. Av yttrandena från 
några alfarsdrivande verk framgår att de till författning inte hlinfOr av verket 
beslutade taxor eller andra villkor för utnyttjande av verkets tjUnster. 

.:\ven n;ir det gäller föreskrifter till lllyndigheterna och personalen hos 
myndigheterna bör enligt min mening begreppet författning ha betydelsen 
föreskrift som avses i 8 kap. regeringsformen. Utanför begreppet författning 
faller då sådana föreskrifter om anv;indning av statens medel som riksdagen 
meddelar genom budgetreglering eller s. k. specialdestination och vidare 
de föreskrifter- de s. k. regleringsbreven - varigenom regeringen på angivna 

villkor stUller av riksdagen beviljade anslag till olika myndigheters f'örfogande 
ljfr 9 kap. 2 och 8 ~~ regeringsformen). I övrigt ;ir emellertid författnings

begreppet enligt den nya regeringsformen vidstriicktare lin det författnings
begrcpp som utredningen rör sig med. Till förfallning i den nu angivna 
bemlirkelsen synes - med nyss angivet undantag - vara att hönföra alla 
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bindande föreskrifter som regeringen eller, i fråga om riksdagens myndig
heter. riksdagen riktar till en eller flera underordnade myndigheter eller 
som annan myndighet än regeringen riktar till en eller flera sido- eller un
derordnade myndigheter eller som myndighet riktar till sin egen personal 
(jfr grundlagberedningens beUnkande SOU 1972:15 s. 163). Det Lir i och 
för sig likgiltigt huruvida föreskrifterna är verkstiillighetsföreskrifter enligt 
8 kap. 13 ~ regeringsformen eller rör personalens riittsstLillning, myndighets 

uppgifter och organisation i stort eller rent interna förhållanden av mindre 
vikt. Ä. ven detaljbetonade föreskrifter om arkivering, bokföring, statistik 
o. d. omfattas av begreppet författning. Till författning är också att hänföra 
av myndighet beslutade taxor eller andra villkor för utnyttjande av myn
dighetens tjänster. Beträffande olika slag av anvisningar som myndighet 
riktar till annan myndighet eller till den egna personalen hänvisar jag till 
vad jag tidigare har anfört i detta iimne. 

En förutsättning för att föreskrift till myndighet eller till personalen hos 
myndighet skall ha karaktären av författning är givetvis att föreskriften 
är av generell natur och inte utgör en föreskrift för ett visst konkret fall. 
Enligt besUimmelscr i 11 kap. regeringsformen tinns vissa begr~insningar 
i rätten att bestLimma hur myndighet skall besluta i slirskilda fall men i 
viss utsträckning Lir sådan direktivgivning tillåten. När det gäller att avgöra 
huruvida en fåreskrift Lir av generell natur eller Lir ett beslut avseende en 
viss konkret situation torde hänsyn få tas bl. a. till den tid för vilken fö
reskriften gLiller. Föreskrifter som avser bara en kort tidsrymd torde ibland 
kunna ses som beslut i särskilda fall och Llärfrir falla utanför författnings
bcgrcppct. I lur griinscn skall dras mellan generella föreskrifter till myndighet 
och beslut avseende särskilda fall kan inte anges exakt i generella termer 
utan torde få bedömas under hLinsynstagandc till samtliga föreliggande om
ständigheter. 

Det förhållandet att begreppet författning i den nya regeringsformen har 
en vidstriickt innebörd nLir fråga är om generella föreskrifter som iir riktade 
till myndighet eller till personalen hos myndighet medför inte med nöLl
vLimlighet att alla författningar av denna typ skall behöva kungöras på det 
siitt som föreskrivs betr:iffancle författningar i allm~inhet. I fråga om vissa 
sådana forfattningar Lir nLimligen ett kungörande i samma former som för 
andra författningar inte påkallat av rlittssäkerhetsskäl eller av betydelse för 
deras tillämpning. Jag syftar på författningar som bara reglerar en eller flera 
statliga myndigheters inre förhållanden eller förhållandet mellan statliga 
myndigheter inbördes och som inte innehåller något som kan vara av vii
sentligt intresse för utomstående eller för berörda arbetstagares eller upp
clragstagares riittsstiillning. Det bör i princip stå myndigheterna fritt all avgöra 
hur de vill bringa sådana bestiimmelser till den berörda personalens kän
nedom. Något hinder mot att ta med iiven sådana föreskrifter i en l'ör
fattningspublikation bör inte föreligga. om en sådan lösning bedöms rationell. 

I fråga om andra författningar ~in lagar och förordningar föreligger inget 
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hinder mol all genomföra den nu angivna ordningen. Niir det giiller lagar 
och förordningar iir diircmot ett undantag frän kungörandekravet inte för
enligt med 8 kap. 19 ~ regeringsformen. Något behov av ell sådant undantag 
betriiffand.:: lagar torde inte föreligga. Della iir emellertid fallet i fråga 0111 
regeringsförfattningar. Sakligt sell synes det niimligen motiverat all också 
regeringsförfattningar undantas från kungörandekravet niir förfallningen 
bara reglerar en eller flera statliga myndigheters inre förhällanden eller för
hållandet mellan statliga 111yndigheter inbördes och inte innehåller något 
som kan vara av viisentligt intresse för utomstående eller för berörda ar
betstagares eller uppdragstagarcs riittsstiillning. ALL ta in sådana bcstiim
melser i en författningssamling i stiillct för att bara expediera dem till de 
berörda myndigheterna iir i allmiinhet en föga rationell ordning. Tidigare 
har beslut av den karakliiren inte sällan expedierats i for111 av brev eller 
iimbetsskrive\ser. En motsvarande möjlighet synes böra behållas. 

Ett annat fall då kravet på kungörande inte bör vara absolut är niir fråga 
iir om författning so111 har ett sädant innehåll att den bör vara hemlig. 
Undantagsvis kan det niimligen förekomma att innehållet i en författning 
iir sädant all förfallningen omfattas av sädana bestämmelser i tryckfrihets
förordningen och lagen ( \ 937:249) om inskriinkningar i riillcn att ut bekomma 
allmänna handlingar som anger att allmän handling inte för liimnas ut till 
envar. Det torde inte föreligga något behov av att ge lagar ett sådant innehåll. 
Diiremot kan det vara p{1kallat i fråga om andra författningar. t. ex. en för
ordning med instruktion rörande viss myndighets krigsorganisation. Gi
vetvis bör en sådan författning inte kungöras. IJen nuvarande avfattningen 
av regeringsformens bestiimmelse i 8 kap. 19 ~ ger i och för sig anledning 
till tveksamhet om det är möjligt all underlåta kungörande av förordning 
som skall hållas hemlig. Uppenbarligen kan en sådan möjlighet inte und-

varas. 
Med hiinvisning till det anförda förordar jag att 8 kap. 19 ~regeringsformen 

iindras så att möjlighet öppnas att i lag föreskriva undantag frän kravet 
all förordningar skall kungöras. Vidare förordar jag all i anslutning hiirtill 
en särskild foreskrift tas in i den nya lagen om kungörande av lagar och 
andra författningar. Föreskriften bör ta sikte på annan forfattning iin lag 
och innehålla att lagens bestämmelser inte skall äga tillämpning på för
fattningar av den interna natur som jag nyss har niimnt och inte heller 

på hemliga förfallningar. 

5.4 Kungörandets form 

5.4. l Ar regeringen eller riksdagen ut/ärdade/ii1fat111i11gar 

Enligt utredningens förslag skall av regeringen utfarclacle förfollningar 
kungöras i SFS. I fråga om sådana författningar som beslutas av regeringen 
och som skall tj~ina till allmiin efterrättelse bara inom ett liin skall dock 
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möjlighet finnas för regeringen att i stUllet läta föra in förfauningen i liinets 
författningssamling. Av riksdagen utfärdade författningar omfattas inte av 

utredningens lagförslag. 

Utredningens förslag möter i denna del ingen annan erinran iin att ett 

par remissinstanser ildgasätter om inte sådana regeringslorfattningar som 

kungörs i ett liins författningssamling också bör ll:iras in i en central för

fattningspubl ikation. 

Enligt min mening bör SFS även i fortsiittningen innehålla de viktigaste 

statliga författningarna. Jag förordar diirför liksom utredningen att författ

ningar som utfärdas av regeringen i allmiinhet skall kungöras i denna för

fattningssamling. Detta innebär att både av riksdagen beslutade lagar som 

enligt 8 kap. 19 ~regeringsformen utfardas av regeringen och författningar 

som beslutas av regeringen skall kungöras i SFS. 
Anledning att använda annan kungörandeform iin införande i SFS kan 

i viss utstriickning förekomma. Utredningen öppnar möjlighet diirtill i fråga 

om författningar som beslutas av regeringen och bara berör ett liin. ;\ven 

i andra fall kan emellertid undantag från huvudregeln \"ara motiverade. 

En del av regeringen beslutade författningar. som inte iir undantagna 

från kungörelsekravet. kan vara mycket speciella eller beröra en starkt be
gränsad krets av intressenter. I viss utsträckning har sådana föreskrifter 

tidigare inte getts författningens form utan meddelats i form av brev eller 
ämbetsskrivelser. I fråga om sådana författningar kan anledning linnas att 

iivcn i fortsättningen låta kungörandet ske annnrstiides iin i SFS. Denna 

skulle bli alltför omfottande och besviirlig att överblicka. om den skulle 
betungas med ett större antal författningar av det slag som jag nyss sagt. 
Sådana författningar torde i många fall med fördel kunna placeras i n<'lgon 
författningssamling som utges av central myndighet under regeringen. De 

har inte sällan innehållsmässigt mer naturligt sin plats diir iin i SFS. 
Även när fråga Ur om författningar som bara giiller for ett begriinsat lokalt 

område kan det såväl med tanke på innehållet som för att avlasta SFS 
vara liimpligt att inte föra in dem i denna publikation utan i stiillet ta in 

dem i författningssamlingen för det eller de liin som iir berörda. Denna 

möjlighet bör sålunda inte vara bcgriinsad till fall dt1 ett enda Wn berörs 

utan bör stå öppen också niir Oera Wn omfattas av bestiimmelserna. 

I enlighet med det anförda förordar jag en lagbestämmelse av innehäll 

att regeringen. om möjligheten att överblicka författningsmaterialet undcr

liittas därav eller andra särskilda skiil föreligger. får bestiimma att viss av 

regeringen beslutad författning skall kungöras i annan angiven författnings

samling än i SFS. Det torde få ankomma på regeringen att övcrviiga huruvida 

uppgift om de regeringsförfattningar som kungörs på annat håll bör tas 
in i SFS. 

Det nyss behandlade undantaget från kravet på kungörande i SFS avser 
bara författningar som beslutas av regeringen. Både i f'räga om sådana för

fattningar och i fråga om lagar som regeringen utfardar kan det emellertid 
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under extraordiniira l(irhällanden bli nödviindigt att tillgripa en annan 
kungörandeform iin införande i SFS. Jag tiinker hiin·id på säclana fall diir 

det på grund av krig eller arbetskonflikt eller andra utomordentliga för
hållanden är omöjligt att få en förfauning utgiven i SFS. En lagreglering 
av kungörandeskyldigl1eten bör tih:ka iiven si1dana extraordinära situationer. 

Förhållandena kan ibland vara sådana att det just i dylika liigen iir mycket 

ange!iiget att snabbt fä en !Orfottning kungjord. Jag förordar därför en be

stiimmelse av innehåll att regeringen, om utomordentliga förhållanden gör 

det påkallat, kan bestiimma att viss av regeringen utfi.irdad författning skall 

kungöras på annat siitt iin i SFS. Regeringen rnr diirigenom fria hiincler 

att välja elen kungöranckform som med hiinsyn till omstiindigheterna fram

står som mest iinclamålsenlig. Kungörande i annan författningssamling än 
SFS kan diirvid komma i fråga. Men även kungörande på annat sätt iin 

författningssamling, t. ex. genom anslag, annonsering eller meddelande 

radio och television, kan användas. 

I lag och annan författning föreskrivs inte siillan att författningen triider 
i kraft viss tid efter det att författningen utkom från trycket i SFS. Om 
regeringen på grund av utomordentliga förhållanden föreskriver att en sådan 

författning skall kungöras på annat sätt än i SFS. bör tiden i stiillet räknas 

från den dag då författningen kungjordes på det sätt som regeringen har 

föreskrivit. Jag förordar att en särskild bestämmelse av denna innebörd 
tas in i den nya lagen. 

l en lag om kungörande av lagar och andra författningar bör iiven ingå 

bestiimmelser om kungörandet av lagar och andra författningar som riks

dagen utfi.irdar, iiven om dessa !örl~1ttningar bara uppgår till ett mindre antal. 
Det normala sättet att kungöra sådana författningar bör vara att de förs 

in i RFS. Det bör emellertid stå öppet för riksdagen att bestiimma annat 

siitt för dessa författningars kungörande. I enlighet hiirmecl föreslår jag en 
bestiimmelse av innehåll att författning som utfi.irdas av riksdagen skall 

kungöras i RFS eller på annat sätt som riksdagen föreskriver. Med denna 
avfattning tinns inget behov av någon siirskild reglering som tar sikte på 
extraorcliniira eller andra speciella situationer. Möjlighet står alltid öppen 
for riksdagen att besluta den kungörandc!'orm som framstär som den liimp

ligaste. 

5.4.2 Fiirfä1111i11gar m· ce111ral mrnd~i.:he11111der regi'/'i11ge11 eller m·tiir\'(///11i11gs

m111d~i.:hc1 1111clcr riksdagl'11 

Utredningen foreslår att de större centrala t'örvaltningsmyndigheter som 

regeringen best~immer skall ge ut författningssamling vari författningar som 
myndigheten beslutar kungörs. S[1d:ma centrala förvaltningsmyndigheter 

som inte ger ut egen författningssamling skall kungöra av dem beslutade 

författningar i annan central myndighets författningssamling. SFS skall få 

utnyttjas av de centrala förvaltningsmyndigheterna bara om en författning 
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bör ges stor spridning eller om annat siirskilt skiil föreligger. lkslutar central 

forvaltningsmynclighet författning som bara skall giilla inom ett !Lin, skall 

enligt utredningens förslag myndigheten kunna kungöra författningen i det 

liinets författningssamling i s@let för 1xl förut angivet siitt. I fråga om sådana 

författningar som beslutas av en till försvarsmakten hörande myndighet 

och som riktar sig till myndighet eller personal inom försvarsmakten förordar 

utredningen elen siirreg..::ln att de tas in i Tjiinstcmcddelanden för försvars

makten, som är en för hela försvarsmakten gemensam publikation vilken 

ges ut av försvarets materielverk. Ingen central lorvaltningsmyndighct skall 

enligt utredningens förslag ge ut mer iin en författningssamling. 

I llertalct remissyttranden tillstyrks utredningens förslag rörande kungö

randet av centrala förvaltningsmyndigheters författningar eller liimnas för

slaget utan erinran. Från några berörda myndigheters sida görs dock in

vändningar. Det anses av dessa myndigheter nöclviincligt eller i varje fall 

önskvärt att de iiven i framtiden kan m publicera sina fl.irfattningar i för

fattningspublikationer av typen lösblaclssystem eller i form av fristäende 

publikationer. Arbetarskycldsstyrelscn. som tillhör denna grupp. framh{tllcr 

ocksii nöclviincligheten av att inte alla regler som skall iakttas skall behöva 

tas in i författningspublikation utan att det bl. a. skall vara tilkttct att göra 

hiinvisningar till normer och standarder som utarbetats p{1 annat häll. Några 

remissinstanser framhåller att elen l'öreslagna ordningen med for ökade kost

nader och att det blir nöclv:incligt att bibehålla annat tryck vid sidan av 

de nya författningssamlingarna. Från några håll förordas att författningar 

av sådana centrala myndigheter som inte ger ut egen forfattningssamling 

skall föras samman till en eller llcra gemensamma llirfattningssamlingar 
eller tas in i SFS. Från ett par håll framhålls att regeringen bör besUmma 

i vilken annan myndighets författningssamling saclana ll:irfattningar skall 
pub I iceras. 

För egen del vill jag framhålla att det iir i hög grad angeliigct att en 

mera enhetlig ordning kommer till stånd i fräga om kungörandet av de 

många författningar som beslutas av centrala myndigheter under regeringen. 

Det måste anses otillfredsställande att de publikationer som i allmiinhet 

används är av högst varierande natur och har en mycket skiftande utform

ning. Sett i stort måste en större enhetlighet underföta hanteringen av för

fattningarna för alla dem som berörs. För många verksamheters del skall 
samhällets reglering tillgodose !lera olika intressen. D:irför meddelar skilda 

centrala myndigheter föreskrifter som berör dessa \"erksamhcter. S~irskilt 

i sådana fall ör det i allm~inhet en klar fördel om de publikationer som 

anv~inds för kungörandet lir så enhetliga som möjligt. En reform i elen an

givna riktningen bör diirför genomföras :i\·en om den i en del fall kan t:inkas 
medföra vissa ökade kostnader för myndigheterna. 

f'ör överblicken över de enskilda centrala myndigheternas for fatt ni ngsllora 

ör det önskdrt att inte alltför m[mga l'ör1:1ttningspublikationcr l'örekommer. 

Jag bitriider därför utredningens principiella st[mdpunkt att ingen myndighet 
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skall ge ut llcr :in en publikation för det olfo.:iella. första kungörandet av 
författningar. D:iremot bör naturligt vis hinder inte möta mot att myndighet 
vid behov ger ut handböcker m. m. som ~ttager olika författningar. Myn

dighets författningspublikation bör ocksii kunna serieindelas om detta fram
står som :indamålsenligt. 

Den nu ibland förekommande ordningen att centrala myndigheters för

fattningar kungörs bara genom att expeditioner siinds över till dem som 

anses berörda bör inte behällas. Med tanke på det angel:igna i att allmiin 

insyn finns i myndigheternas verksamhet bör det kriivas all en central myn

dighets författningar alltid kungörs i en författningspublikation. l linder mö
ter naturligtvis inte mot att myndighet. om den anser att det behövs, sam

tidigt siirskilt underriittar vissa berörda om innehållet i en utfardad för

fattning. 

Arbetarskyddsstyrelsen har viickt l"r~!gan rörande formerna for kungörande 

av normer och standarder som har utarbetats av andra inhemska eller ut

liindska organ och som skall tillämpas här enligt beslut av styrelsen. Av 

upphovsriittsliga skiil kan hinder möta mot att ta in s{1dana normer och 

standarder i en av myndighet utgiven författning. f.\ ven om sådant hinder 

inte skulle möta. kan det vidare vara opraktiskt att i författningssamling 

publicera normer och standarder som i annan form redan iir spridda i berörda 

kretsar. Det bör diirför enligt min mening inte vara uteslutet att myndighet 

i författning hiinvisar till normer eller standarder som utarbetats av annan 

iin myndigheten. Jag forutsiitter diirvid att normerna och standarderna lätt 
kan anskaffas av dem som berörs a\· myndighetens l<.ireskrifter. Helst bör 
i anslutning till författningen upplysning liimnas om var normerna och stan

darderna finns publicerade. 

I likhet med utredningen anser jag att sådana centrala myndigheter under 

regeringen som kan antas utl:irda ett större antal författningar bör ge ut 
var sin llirfattningssamling. I denna bör myndigheten i regel vara skyldig 
att kungöra alla sina författningar med undantag av sådana föreskril"ter av 
intern natur som enligt vad jag sagt i avsnittet om begreppet författning 
m. m. bör vara undantagna från kungörandekravet. Det bör ankomma på 

regeringen att bestämma vilka centrala myndigheter som skall !äta utge 
förfat tni ngssam I i ng. 

För llertalct av de centrala myndigheter under regeringen som inte skall 

ge ut författningssamling synes den l:impligaste ordningen vara att de pub

licerar de författningar. som de har beslutat och som skall kungöras, i 

en författningssamling som ges ut genom annan central myndighets försorg. 

För att en fast och lättöverskådlig ordning skall komma till ständ bör det 

vara regeringen som bestiimmer i vilken av central myndighet utgiven för

fattningssamling som annan central myndighet under regeringen skall 

kungöra författningar. Regeringen bör hiirvid kunna bestämma såviil att 
en viss av central myndighet utgiven författningssamling skall utnyttjas 

också av en eller !lera andra angivna centrala myndigheter under regeringen 
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som att en författningssamling. som ges ut av viss central myndighet. skall 
vara gemensam för den myndigheten och en eller !lera andra angivna centrala 

myndigheter under regeringen. Viiljs den sistnfornda formen torde författ

ningssamlingens gemensamma karaktiir böra framgå av beniimningen på 

den. 

'för regeringen bestiimmer vilka centrala myndigheter under regeringen 
som skall ge ut författningssamling och vilka centrala myndigheter som 

i en eller annan form gemensamt skall begagna en viss fö1fattningssamling 

bör efterst rii vas att ingen förfat tningssam I i ng blir sä omfångsrik och skiftande 

till sitt innehäll att den blir ohanterlig och sdr att överblicka. Samtidigt 

bör emellertid tillses att man inte får alltför mirnga centrala författnings

samlingar. Aven det skulle vara förenat med oliigenheter. 
Med denna lösning blir det möjligt att utan någon siirskild undantags

bestiimmelse behälla det inom försvarsmakten tilliimpade systemet med 

en författningspublikation. som iir gemensam för alla centrala myndigheter 

inom försvarsmakten och som ges ut av en av de centrala förvarsmyn

digheterna. 
Centrala myndigheter under regeringen kan ibland besluta författningar 

som skall tillämpas bara inom ett eller några liin och som inte iir undantagna 

från kungörandekravet. I sådana fall bör myndigheten kunna besluta att 

forfottningen skall kungöras i berörda liins författningssamling i stället för 

på annat siitt. Om myndighetens författningar i allmänhet kungörs i en 
av central myndighet under regeringen utgiven författningssamling, talar 

vissa skiil for att i sådana fall upplysning i m'\gon form bör liimnas i denna 
författningssamling om den ifrågavarande frirfattningen. Denna fråga torde 

ett senare sammanhang få överviigas n:irmare av regeringen. 

Betriiffande sädana centrala myndigheter under regeringen som endast 
1 mycket ringa utstriickning beslutar författningar som skall kungöras kan 
anledning saknas för regeringen att best~imma att myndighetens författningar 
normalt skall kungöras i viss av central my·ndighet utgiven forfattnings
samling. Det kan ocksä förhålla sig sa att någon viss dylik författningssamling 
inte utpekats diirför att det iir svårt att finna en författningssamling diir 
den ifoigavarande myndighetens författningar har en något sä niir naturlig 

plats. Om fråga inte iir om författningar som enligt vad forut sagts för kungö

ras i ett eller några liins författningssamling återstår i nu niimncla fall ingen 
annan iindamälsenlig lösning iin att låta elen ifrågavarande centrala myn

digheten kungöra sina författningar i SFS. Jag förordar en bestiimmelse 

som medger denna möjlighet. 

,:\ven i övrigt bör emellertid viss möi lighet lin nas för centrala myndigheter 

under regeringen att fä av dem beslutade författningar kungjorda i SFS. 
Jag Unker hiirvid fr:imst på säclana av central myndighet beslutade för

fattningar som iir av stort intresse för en bred allmiinhet och som kan befaras 
inte bli tillriickligt uppmiirksamrnade l)m de kungörs i annan ordning. \1öj

ligheten torde också böra stå öppen om det på grund av extraordiniira eller 
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andra speciella förhållanden möter svärigheter att kungöra på normalt s~itt. 

Jag föreslår diirför en regel som öppnar möjlighet för central myndighet 
under regeringen att anlita SFS inte bara niir annan förfottningssamling 

inte står till buds utan också när av siirskilda skiil kungörande i SFS befinns 
vara elen liimpligaste kungörancleformen. Det tar ankomma på regeringen 

att bestämma vem som skall fatta beslut i dessa frågor. Jag vill understryka 

att det, om ett författningsreglerat system med ett antal av centrala myn

digheter utgivna författningssamlingar genomförs. bör kriivas mycket starka 
skäl för att en av sådan myndighet beslutad författning skall tas in i SFS 
i stiillet för i annan författning.5publikation. 

Några centrala myndigheter under regeringen har i remissyttrandena fram

fört önskemål om vissa avsteg från det avsedda systemet med författnings

samlingar vari de av myndigheterna beslutade författningarna skall tas in. 

Jag iir inte nu beredd att ta stiillning till i vad mån speciella förhiillanclen 
på vissa områden skall ta motivera undantag från det föreslagna kungö

ranclesystemet. Jag finner det emellertid inte uteslutet att det på något eller 

några enstaka områden kan visa sig nöclviincligt att frångå det föreslagna 

författningssarnlingssystemet och exempelvis fortfarande tillata kungörande 

av författning i specialpublikationer som vederbörande myndighet ger ut. 
Jag föreslår diirför en lagbestämmelse av innehåll att regeringen. om syn

nerliga skäl föreligger. får medge att central myndighet under regeringen 
kungör författning på annat siitt än i författningssamling. Jag vill emellertid 

understryka att det. för att det avsedda enhetliga systemet för författnings
kungörancle inte skall brytas sönder. iir nödvändigt att denna dispensmöj

lighet kommer att tillämpas med stor varsamhet. 
Med stöd av dispensregeln får regeringen också möjlighet att 

medge central myndighet under regeringen befrielse från skyldigheten att 

utnyttja författningssamling i fall då på grund av krig. arbetskonflikt eller 
andra utomordentliga förhållanden kungörandet måste ske på annat sätt. 

I en allmiin kungöranclelag avseende författningar bör inte författningar 
som beslutas av förvaltningsmynclighet under riksdagen förbigås. Lagbe
stiimmelsen i ämnet bör liimpligen få det innehållet att sådan forfattning 
skall kungöras i författningssamling som utges genom myndighetens försorg 
eller på annat sätt som riksdagen föreskriver. Med denna utformning av 

bestämmelsen har riksdagen möjlighet att utan att iaktta Jagformen besluta 
elen reglering för sina egna myndigheter som riksdagen lin ner ;indarn:tlsenlig. 

Best:immelsen bör iiga tilliimpning i första hand på centrala myndigheter. 

I elen mån förvaltningsmynclighct under riksdagen med geografiskt begriinsat 

verksamhetsområde kan besluta författning som skall kungiiras bör bestiim

mclscn iiga tilhimpning också på sådan myndighet. 
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5.4.3 Uirfi11111i11gc11· ar n·gio11al eller lokal statlig 111r11c/igher 1111cler l'l',!!,<'ri11ge11 

111. /1. 

Utredningen föreslår att författningar som beslutas av liinsstyrelse eller 
av annan regional eller lokal statlig förvaltningsmyndighet skall kungöras 
i en författningssamling för länet. vilken ges ut genom liinsstyrelsens försorg. 

Denna författningssamling skall ersiitta de nuvarande länskungörelserna. En
ligt utredningens förslag skall i Einets författningssamling också kungöras 
sådana författningar som beslutas av trafikniimnderna som har både statliga 
och kommunala inslag. Lokala trafikföreskrifter enligt vägtrafikkungörelsen 
(! 972:603) och trafikföreskrifter enligt 41 ~ viiglagen ( 1971 :948) skall dock 

enligt utredningens förslag inte införas i länets författningssamling, om de 
skall tillkiinnages genom viigmiirke. 

I remissyttrandena har utredningens förslag i stort sett tillstyrkts 
eller liimnats utan erinran. En liinsstyrelse anser emellertid att liins
styrelseförfattningar i princip bör kungöras i ortstidningarna och att i 

stor utsträckning allmiinhetens behov av tillgång till och överblick över 
sådana författningar biittre tillgodoses genom att allmiinheten hos liinsstyrel
sen har tillgång till fullstiindiga och aktuella sak- och innehållsregister än 
genom att författningarna in fors i författningssamling. En annan liinsstyrelse 
anser att de egentliga regionala författningarna, som angår medborgarna 
i mer iin en kommun, iir så få att de knappast motiverar en författnings
samling för länet men att man bör utreda frågan om en periodisk 
liinspublikation för publicering friimst av vissa andra uppgifter, varvid de 
fåtaliga regionala författningarna skulle kunna följa med. Skogsstyrelsen på
pekar att skogsvårdsstyrelserna inte iir statliga myndigheter men att det 
ligger i linje med utredningens tankegångar att i liinets författningssamling 
ta in också författningar som beslutas av skogsvärdsstyrelse. 

I likhet med utredningen anser jag det iindamålsenligt att författningar, 
som beslutas av en regional eller lokal statlig myndighet och som inte på 
grund av sin interna karaktär iir undantagna från kungörandekravet i all
miinhet publiceras i en författningssamling som ges ut genom liinsstyrelsens 
försorg. Med regional och lokal myndighet avser jag därvid en myndighet, 

vars verksamhetsområde är begränsat till en del av landet. För att allmiin
heten skall ha bekväm tillgång till nu ifrågavarande författningar iir det 
inte tillräckligt att möjlighet finns att inhiimta upplysningar om dem hos 

myndighet. Antalet författningar som kan antas komma att inflyta i länets 
författningssamling är så stort att det väl motiverar en författningspubli
kation. Jag förordar diirför att för varje liin ges ut en länets författnings

samling. 
Enligt utredningens förslag skall liinets författningssamling ersätta 

liinskungörelserna som f. n., förutom författningar och föreskrifter av an
gr:insande natur. innehåller kungörelser av olika slag. Utredningen 
utgårdiirvid från ett av informationsutredningen i betiinkandet (SOU 1969:7) 

Kungörelseannonsering framlagt förslag att liinskungörclserna skall upp-
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höra att vara obligatoriskt medium för kungörelseannonsering. Över in
formationsutredningens betänkande har yttranden inhiimtats från ett stort 
antal instanser. Inom justitiedepartementet har cliirefter en kompletterande 
departementspromemoria <Os Ju 1974:2) Effektivare kungörande utarbetats 
och varit föremål för remissbehandling. Flera skäl synes tala för infor

mationsutredningens förslag att liinskungörelserna inte längre skall användas 
för kungörelseannonsering. Jag iir emellertid ännu inte beredd att ta slutlig 
ställning i denna fråga. Det förhållandet att det f. n. inte kan avgöras huruvida 
liinskungörclserna skall finnas kvar eller inte som medium för ett antal 
kungörelser av olika slag bör inte utesluta att beslut nu fattas om att det 
skall finnas en författningssamling för varje län. 

Som skogsstyrelsen påpekat iir skogsvårdsstyrelserna inte statliga myn

digheter. De har på en gång statliga och landstingskommunala inslag. I 
begränsad utstriickning torde de ha möjlighet att fatta beslut som har ka
raktiiren av författning och som inte på grund av sin interna natur bör 
undantas från kungörandekravet. fog föreslår diirför att inte bara regionala 
och lokala statliga myndigheters utan också skogsvårdsstyrelsernas författ
ning;H normalt skall kungöras i länets författningssamling. 

Enligt lagen (] 964:731) om trafikniimnder har sådana niimnder såväl stat
liga som kommunala inslag. Jag anser i huvudsaklig överensstämmel
se med utredningen att också av trafikniimnderna beslutade författningar 
som inte är av förut niimnd intern natur regelmässigt bör kungöras i länets 
författningssamling. Enligt mitt synsätt bör författningssamling ses som den 
primära kungörandeformen i fråga om författningar. Med hänsyn härtill 
bör samtliga av trafiknämnderna beslutade trafikföreskrirter - iiven sådana 
som skall tillkiinnages genom viigmiirke - införas inte bara, som nu iir 
fallet. i siirskild liggare utan ocksa i länets författningssamling. \fotsvarande 
princip bör giilla betriiffande trafikföreskrifter som hinsstyrelsen beslutar. 
Jag förordar en siirskild lagbestämmelse av denna innebörd. De i samman
hanget behövliga iindringarna i viigtrnfikkungörelsen (I 972:603) kräver inte 
medverkan av riksdagen och torde få anmäl<is vid ett senare tillfälle. 

I vissa situationer. t. ex. vid krig eller arbetskonnikt, kan det bli omöjligt 
att kungöra författning i liinets författningssamling. På grund h:irav bör 
i lagen forcskrivas att regeringen. om utomordentliga förhållanden gör det 
påkallat. kan medge att författning som beslutas av regional eller lokal statlig 
myndighet eller av skogsvårdsstyrelse eller trafikn:irnnd kungöras på anmt 
siitt iin i liinets författningssamling. Hiirvid kan komma i fråga såviil kungö
rande i annan författningssamling som kungörande annorledes :in i för
fattningssamling, t. ex. genom tidningsannonsering. anslag eller liknande. 

När jag förut i detta avsnitt har talat om regional och lokal statlig myn
dighet har jag inte syftat på myndighet inom försvarsmakten. I den mån 

regional eller lokal statlig myndighet som tillhör försvarsmakten beslutar 
författning. som inte bara reglerar en eller llera myndigheters inre fl:irhål
landen eller förhållandet mellan statliga myndigheter inbördes. bör ocksa 
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sådan författning kungöras. I lagen om kungörande av lagar och andra för
fattningar synes det liimpligen böra överlämnas åt regeringen eller myndighet 
som regeringen bestiimmer att reglera kungörandet av sådana författningar. 

5.4.4 Kommunala fiir(a1111i11gar 

Utredningen behandlar bara författningar som beslutas av kommuner
nas organ. Lanclstingskommunerna och de kyrkliga kommunerna an
ses sakna intresse i sammanhanget. Enligt utredningens förslag skall i kom
munallagen (1953:753) tas in en bestämmelse av innebörd att kommun
styrelsen har att ombesörja att viktigare kommunala föreskrifter fortlöpande 
ges ut från trycket i en kommunal författningssamling. I elen av utredningen 
föreslagna lagen om kungörande av lagar och andra författningar ingår där

emot inte någon bestämmelse om kommunala författningssamlingar. Detta 
hänger samman med att utredningen inte anser sig böra föreslå att införandet 
av en författning i kommunens författningssamling skall tilliiggas betydelse 
som ett rättsligt kungörande. Denna ståndpunkt beror på att den kommunala 
kompetensen inte sällan är oklar och att frågan om den omedelbara verk
stiillbarheten av kommunala beslut ibland är svär att besvara. På grund 
härav skulle det kunna få svåröverskådliga konsekvenser om det vid sidan 
av kommunallagsbestiimmelserna om tillkännagivande på kommunens an
slagstavla av justering av fört protokoll och av det ställe där protokollet 
finns tillgängligt m. m. skulle för verkställbarheten av kommunala författ

ningar krävas författningens införande i kommunens författningssamling. 
Iletriiffande etl mindre antal kommunala författningar, friimst lokala kom
munala ordningar som skall understiillas liinsstyrelsen för l"astställclse och 
vilkas åsidosätlande är förenat med straffansvar. föreslår utredningen att 
de skall inf"öras inte bara i kommunens författningssamling utan också i 
Hinets författningssamling. Det sistnämnda kungörandet. som skall före
skrivas i vederbörande specialförfattning, skall vara av rättslig betydelse. 
Enligt utredningens förslag skall också byggnadsstadgan ( 1959:612) kom
plet1eras med en bestämmelse om att underriit1else om fastställd plan skall 

föras in i liinets författningssamling. 
Förslaget att varje kommun skall ge ut en författningssamling tillstyrks 

eller lämnas utan erinran av flertalet remissinstanser som har yttrat sig i frå

gan. Från två domstolars sida förordas dock i stl\\let att samtliga kommunala 
författningar tas in i länets författningssamling. Utredningens förslag att 

kommunstyrelsen skall åläggas ombesörja att viktigare kommunala före
skrifter fortlöpande trycks i en kommunal författningssamling tillstyrks i 
ett antal remissyttranden men blir från andra hall föremål för kritik. Svenska 
kommunförbundet. som starkt framhåller värdet av att varje kommun ger 
ut en kommunal författningssamling. understryker att reglering i lag inte 
~ir påkallad då den kommunala författningssamlingen blott skall vara ett 

hjälpmedel och införandet av en författning i samlingen inte skall vara en 
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förutsiillning för författningens tillämpning. lliirtill kommer att omfattning
en av den föreslagna bestiimmelscn i kommunallagen inte är klar. Kom
munförbundet förklarar sig berett att utfärda en rekommendation till kom
munerna om utgivande av författningssamling och att utfärda riktlinjer för 
de kommunala författningssamlingarnas innehåll och utformning i anslut
ning till vad utredningen föreslagit. Landstingsförbundet framhåller att också 

landstingskommunerna beslutar författningar och anser all man också för 
landstingskommunernas del bör viilja den lösning som Svenska kommun
förbundet förordat. Också utredningen om den kommunala demokratin och 
kommunallagsulredningen m. fl. viinder sig mot den föreslagna bestiim
melsen i kommunallagen. Denna anses onödigt begriinsa den kommunala 
hamllingsfriheten betriiffande en mindre del av den kommunala informa
tionen till medborgarna och anses vidare stå i strid mot önskemålet att 
förenkla kommunallagstiftningen. Förslaget att ett mindre antal kommunala 
föreskrifter skall tas in i liinets författningssamling tillstyrks av bl. a. Svenska 
kommunförbundet. Ett par liinsstyrelser anser emellertid att det är onödigt 
att kungöra dessa föreskrifter i länets författningssamling. Från några håll 
berörs frågan om möjligheterna att tilliigga införandet av kommunal för
fattning i kommunens författningssamling rättslig betydelse. 

För egen del anser jag att vissa kommunala författningar iir av det slaget 
att de normalt skall kungöras i författningssamling. Jag syftar främst på 
de lokala ordningar som kommun beslutar enligt allmiinna ordningsstad

gan ( 1956:617). förordningen ( 1874:26 s. 11) angående hamnordningar och 
andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket. hiilsovärdsstadgan 
(1958:663) och brandstadgan ( 1962:91, omtryckt 1974:81 ). Hit hör också av 
kommun beslutat förbud enligt lagen (1926:72) angående meddelande av 
förbud för barn att idka viss försiiljning. 1 samtliga dessa fall är det fråga 

om kommunala författningar som skall underställas liinsstyrelsen flir fast
ställelse och vilkas överträdande kan medföra straff. Faststiillelsebeslutet 
eller såviil faststiillclsebeslutet som elen kommunala författningen skall i 
dag införas i liinskungörelserna. I framtiden bör kungörandet ske i liinets 
författningssamling och omfatta både liinsstyrelsens l~1ststiillelsebeslut och 
den av kommunen beslutade forfattningen. I linje med vacl jag tidigare 
har sagt i avsnittet 5.3 om begreppet författning m. 111. torde det vara liimpligt 
att i liinets författningssamling tas in också underrättelser om faststmlda 
planer enligt byggnaclslagstiftningen vilka beslutats av kommun. fastiin så
dana planer trots sina verkningar mot framtida iigare 111. n. inte torde få 
anses vara forfattningar. Jag vill i detta sammanhang rramh~illa all l~insstyrel

sens bölut. niir liinsstyrelsen faststiiller en understiilld författning. inte har 
karaktiiren av förl~ittning även om beslutet avser en föreskrift till allmlin 

efterrlittelse. 

I samtliga de fall då kommunala beslut skall kungöras i hinets författ
ningssamling bör en bestiimmelse i jmnet finnas i den berörda speL·ial
författningen. Frågan om att införa sådana bestiimmelser behöver tas upp 
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i dag bara såvitt angår \agen (1926:72) angående meddelande av förbud för 
barn att idka viss försäljning. Övriga i detta sammanhang behövliga för
fattningsiindringar kriiver inte riksdagens medverkan och torde få anmälas 
senare. 

Niir det giiller andra kommunala författningar iin de förut niimnda finns 
inget i lag eller i regeringsförfattning intaget krav pti att de skall kungöras 
i en publikation som kan betraktas som en författningssamling. De är bara 
underkastade det tillkiinnagivandekrav som ligger i de al\miinna kommu
nallagsreglerna om tillkiinnagivande på kommunens anslagstavla av jus
teringen av i kommunalt ärende fört protokolL av det ställe där protokollet 
finns tillgängligt och av uppgift om dagen då anslaget skedde. Dessa 
tillkiinnagivanderegler är gemensamma för kommunala författningar och 
andra slag av kommunala beslut. De kommunala författningssamlingar som 
i dag förekommer har ingen rättslig funktion utan har bara karaktiiren av 
hjiilpmedel för i första hand kommunala förtroendemiin och tjiinstemiin. 

Det kan ifrågasättas om inte de kommunala författningar som det här 
gäller bör ha kungjorts i en författningssamling för att få någon verkan. 
Enligt min mening iir det emellertid inte f. n. påkallat att genomföra en 
sådan reform. Härför talar både den omständigheten att det inte är fråga 
om några författningar som är sanktionerade genom straffbestämmelser e. d. 
och det förhållandet att medborgarna inom de relativt små enheter som 
kommunerna utgör får anses ha särskilt goda förutsättningar att på annat 
sätt än genom författningssamling få kännedom om kommunala författ
ningar. Jag vill här erinra om att alla viktigare kommunala författningar 
beslutas av kommunfullmäktige och att kommunfullmiiktiges iirenden bru
kar annonseras i ortspressen och i allmänhet behandlas närmare där niir 
fråga iir om beslut av större intresse. Att införa ett krav på att alla kommunala 
författningar skall kungöras i en förfanningssamling för att bli giillande skulle 
vara en formalisering som f. n. inte framstår som påkallad. Skulle i framtiden 
kommunernas normgivning~makt väsentligt utvidgas så att kommunerna 
får besluta författningsbestämmclser på områden där statliga myndigheter 
i dag beslutar. kan emellertid större anledning än nu finnas att ifrågasätta 
om inte principen bör vara alt också kommunala författningar skall kungöras 
på samma sätt som statliga för att bli giillande. 

Vad jag har sagt nu innebär inte att författningssamlingar som innehåller 
kommunala författningar skulle sakna intresse. I likhet med bl. a. Svenska 

kommunförbundet anser jag att det iir av stort praktiskt viirde såviil för 

medborgarna som för kommunala förtroendemän och ljiinstemän al\ i varje 
föll viktigare kommunala förfollningar kan iiterfinnas i en förfollningssam
ling. Så Unge en sådan författningssamling inte skall ha någon riittslig be
tydelse saknas emellertid anledning att föreslå bindande be5himmelser om 

en författningssamling fiir kommunala förfauningar i allmiinhet. Det kan 
också forv~intas all kommunerna av eget initiativ kommer att se till att 
det ges ut författningssamlingar som innehåller kommunala författning-
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ar. Svenska kommunförbundet har sålunda förklarat sig berett att rekom
mendera kommunerna att fortlöpande ge ut tryckta författningssamlingar 

och att utförda riktlinjer för dessas innehåll och utformning i huvudsaklig 

överensstiimmelse med vad utredningen har förordat. En sådan rekommen
dation får anses innefatta tillriickliga garantier för att tillfredsställande kom

munala författningssamlingar allmänt kommer till stånd. I enlighet med den 

kommunala sjiilvstyrelsens princip bör det niirmare innehållet i de kom

munala författningssamlingarna avgöras av kommunerna själva efter samråd 

med Svenska kommunförbundet. I den ordningen torde bl. a. få bestämmas 

huruvida de fåtaliga kommunala författningar som skall tas in i liinets för
fattningssamling också skall tas med i de kommunala författningssamling

arna. 
Som Landstingsförbundet har framhållit kan inte bara kommunala utan 

också landstingskommunala författningar förekomma. Lrndstingsförbundet 

har förklarat sig berett att för landstingskommunernas del utfärda en re

kommendation av motsvarande innehåll som den som Svenska kommun

förbundet har utlovat. Det kan på grund hiirav förväntas att i varje fall 

de viktigare landstingskommunala författningarna kommer att redovisas 

i landstingskornmunala författningssamlingar. Denna ordning synes i nu

liiget fullt tillfredsstiillande. 

De kyrkliga kommunerna kan också besluta vissa författningar. Dessa 
torde emellertid vara av så begriinsad riickvidd att särskilda informations

åtgärder inte är påkallade. 

5.4.5 FörcskrifiN om kungörande i särskild ordning 

I likhet med utredningen anser jag att genomförandet av ett enhetligt 
system med författningssamlingar för kungörande av författningar inte bör 
leda till att man upphiiver de specialfdreskrifter om kungörande av för
fattningar i annan ordning som finns i ett mindre antal specialförfattningar. 
Dessa specialföreskrifter. som exempelvis kan avse kungörande i en eller 
flera ortstidningar. i specialpublikation eller på anslagstavla. bör således till
himpas vid sidan av systemet med kungörande i författningssamling .. En 
bestämmelse som klarliigger detta bör tas in i lagen om kungörande av 
lagar och andra författningar. 

Utredningen och niimnden för sarnhiillsinforma!ion har föreslagit att fö
reskrift om ortstidningsannonscring av författning skall införas i ytterligare 
ett antal författningar. Jag återkommer till detta förslag i specialmotiveringen 

till vissa lagförslag. I övrigt torde s1lillning till denna fräga få tas i ett senare 

sammanhang. 
Nämnden för samhällsinformation har vidare förordat att i förekommande 

bestämmelser om kungörande av författning genom annonsering i onspress 

skall anges att kungörandet skull iiga rum i samtliga ortstidningar med sprid
ning i det eller de områden kungörelsen berör. Jag är emellertid inte beredd 

6 Riksdag<'n 1975/76. I .1a111/. Nr IL' 
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att i detta sammanhang föreslå någon iindring giillande föreskrifter om 
ortsticlningsannon.~cring rörande författningar. 

5.5 Författningssamlingarnas utformning 

Utredningen föreslår att de centrala forvaltningsmyndigheternas m:h fa. 

nens författningssamlingar skall utformas med SFS som förebild. Detta gäller 
bl. a. i fråga om format och typografi. För de centrala förvaltningsmyn
digheternas del skall undantag kunna medges om viigande skiil föreligger. 
Ett fast systern för numreringen av författningar skall komma till stånd 

för att möjliggöra en gemensam registrering. För de kommunala författ
ningssamlingarnas del liimnar utredningen vissa rekommendationer. 

I några remissyttranden görs inviindningar mot kravet på en enhetlig 
utformning av författningssamlingarna. Härvid åberopas bl. a. tekniska och 
ekonomiska skäl. Arbetarskyddsstyrelsen framhåller bl. a. att dess publi
kationer bör ha ett format som är bekvämt att anviinda ute på arbetsplatserna. 
Luftfartsverket anför att några av dess publikationer följer internationellt 
faststiillda normer och att ett större format iir önskviirt för läsbarheten av 
flygkartor. 

För egen del vill jag framhålla att en grundläggande tanke bakom det 

av mig föreslagna enhetliga kungörandesystemet med författningssamlingar 
~ir att alla berörda liittare iin vad nu iir fallet skall kunna orientera sig bland 
de många olika slagen av författningar. Detta underliittas om författnings

samlingarna inte skiljer sig alltför mycket åt. Jag anser cliirfår att för för
fattningssamlingarnas del likformighet hör eftersträvas i största möjliga ut
sträckning och det synes chirvid ändamåisenligt att SFS får tjäna som förebild. 
Det ligger emellertid i sakens natur alt det i en del fall kan föreligga viigande 
skiil för avvikelser. Det bör ankomma på regeringen att i ett senare sam
manhang besluta behövliga generella regler rörande utformningen av de 
författningssamlingar som utges av myndigheter under regeringen och att 
för vissa myndigheters del medge de undantag som av siirskilda skiil kan 

finnas påkallade. 
Beträffande RFS och författningssamling som utges av myndighet under 

riksdagen bör riksdagen eller myndighet som riksdagen bestämmer fatta 
beslut. Utformningen av de kommunala och landstingskommunala författ
ningssamlingarna ankommer på kommunerna och lanclstingskommunerna. 
som kan förutsiittas samråde med Svenska kommunförbundet resp. Lancls

tingsförbundet i frågan. Vad angår numreringen av författningarna i för
fattningssamling jr det ett angeläget önskemål att ett fast, enhetligt system 
kommer till stånd. Hiirigenom underliittas en central författningsregistrering, 
om en sådan i framtiden anses böra genomföras. 
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5.6 Kungiirandet ,-jd hcs\är ihrr beslut om författning 

I en del remissyttranden har viiclds fragan huruvida förnyat kungörande 

hör föreskrivas för den hiinclelse en redan kungjord författning iindras efter 
besvLir. 

Om en författning, som kungjorts i författningssamling som avses i lagen, 
upphiivs eller iindras efter besvär. bör upphiivandet eller iindringen enligt 
min mening kungöras i samma former som författningen av elen mynclighe1 
som har ombesörjt det ursprungliga kungörandet. Jag förordar en särskild 

hestiimmeJse av denna innebörd. 

5.7 Ikraftträdandet a\· författningar 

Utredningen föreslår att i lagen om kungörande av lagar och andra för
fattningar skall tas in en hestiimmelse av innehåll att förfanning, om inte 
annat framgår av elen. träder i kraft två veckor efter det att den enligt därå 

meddelad uppgift gens ut från trycket i författningssamling som avses i 
lagen. lkst:immelsen skall ersiitta lagen ( 1894:44 s. Il angående tiden för 
allmänna författningars trädande i kraft, som bara omfattar i SFS införd 
lag eller annan allmän författning och i vilken den föreslagna t våveckorsticlen 
motsv;tras av en fyraveckorsticl. som riiknas från dagen då författningen 
kom ut från trycket. 

Den föreslagna tvåveckorstiden tillstyrks av en del remissinstanser. Andra 
anser att tiden är alltför kort. Tvii. remissinstanser ifrågasiitter om det inte 
borde föreskrivas att i förfanning alltid skall anges niir den triider i kraft. 
I sammanhanget betonas från flera håll att en författning om möjligt inte 
bör sättas i kraft tidigare :in att berörda myndigheter m:h enskilda hinner 
siitta sig in i de nya bestiimmelserna och vidta olika [1tgiirder som kan för
anledas av författningen. 

För egen del vill jag framhålla att det i författningar som tas in i SFS 
numera regelmiissigt pä något siitt anges när författningarna träder i kraft. 
Den subsidiiira fyraveckorsregeln i lagen angäende tiden för allmänna för
fattningars trädande i kraft har spelat ut sin roll och bör cHirför upph~ivas. 
I stiillet bör med avseende på alla författningar föreskrivas i lag att det 
skall framgå av författning när elen träder i kraft. En sådan ordning är väl 
motiverad från rättssäkcrhetssynpunkt. Antar riksdagen en sådan lagbe
stiimmelse. kan det förviintas att riksdagen av eget initiativ upphiiver be
stämmelserna angående ikraftträdande av vissa författningar och föreskrifter 
som är intagna i RFS. 

5.8 Allmänna råd riirande tillämpning a\· författning samt annat fakultath·t 
innehåll i författningssamlingarna 

I det av utredningen framlagda lagförslaget behandlas bar:i kungörande 
av författningar. I ett kompletterande förslag till kungörelse finns emellertid 
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också vissa regler om de anvisningar och råd for tillämpningen av lagar 
och andra författningar som centrala fcirvaltningsmyndigheter meddelar. Så
dana anvisningar och råd skall kunna tas in i författningssamling. Av ut
redningens betänkande framgår att utredningen avsett att också en del annat 
material skall kunna inflyta i författningssamling. 

Förslaget att anvisningar och råd skall kunna införas i författningssamling 
tillstyrks <tv ett stort antal remissinstanser. Några remissinstanser framhåller 
att det kan vara lämpligt att föra samman författningsföreskrifter samt an
visningar och råd i samma dokument. Arbetarskycldsstyrelsen förklarar att 
det är lämpligt att också hakgrundsupplysningar kan Wmnas i samman
hanget. Några remissinstanser anser emellertid att bara författningar bör 

inflyta i författningssamling. Beträffande införandet av annat material lin 
författningar samt anvisningar och i-åd kommer olika uppfattningar till ut
tryck i remissyttrandena. 

I fråga om gränsdragningen mellan författningar samt sådana anvisningar 
som enligt min mening bör benlimnas allmlinna råd hänvisar jag till vad 
jag har anfört i avsnittet 5.3 om begreppet författning m. m. Enligt min 
mening bör det vara tillåtet att i författningssamling föra in inte bara för
fattningar utan också allm~inna råd angående tillämpningen av lag eller annan 
författning. Hinder bör inte heller möta mot att i samma dokument ta med 
författningsföreskrifter samt allmänna råd. Det bör inte heller vara uteslutet 
att i dokumentet föra in vissa bakgrundsupplysningar. 

I alla sammanhang bör det emellertid krävas av myndigheterna att de 
utformar sina författningar och allmänna råd så att det klart framgår vad 
som är författningsföreskrift och vad som ~ir allmiinna råd eller bakgrunds
material. Några lagbestämmelser om myndigheternas offentliggörande av 
allmänna råd synes inte vara nödvändiga. Såvitt rör myndigheter under 
regeringen ankommer det på denna att i behövlig utsträckning reglera ut
givandet av sådana råd. 

Givetvis bör inget hinder möta mot att myndighet i författningssamling 
trycker av författning som har kungjorts i annan författningssamling. Hiirvid 
bör dock klart framgå att det inte iir fråga om det officiella kungörandet 
av den ifrågavarande författningen utan bara om ett återgivande. 

Frågan i vad mån i författningssamling skall få tas in annat material 
än författningar samt allmänna råd får avgöras av regeringen eller myn

dighet som regeringen bestiimmer. I detta sammanhang vill jag hara fram
hålla att viss försiktighet bör iakttas så att inte författningssamlingarna i 
alltför hög grad får karaktären av annat iin regelsamlingar. Referat av av
göranden i enskilda iirenden torde knappast ha sin plats i en författnings
samling utan bör offentliggöras i annan ordning. 
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5.9 Fiiljdförfattningar 

För ett genomförande av de förslag som jag har lagt fram i det föregående 
behövs inte bara en ändring i regeringsformen och en lag om kungörande 
av lagar och andra författningar. Dessutom måste smärre ändringar göras 
i ett betydande antal specialförfatlningar. Flertalet av dessa förfatlningar 
är av den naturen att ändringarna inte kräver medverkan av riksdagen. 
I detla sammanhang anmUler jag bara författningsändringar som måste ha 
formen av lag. 

5.10 Ekonomiska frågor 

Som utredningen har framhållit medför inte en övergång till ett enhetligt 

system med författningssamlingar för kungörande av författningar att en 
ny typ av kostnader uppkommer. Ett betydande antal myndigheter ger redan 
i dag ut författnin6SSamlingar. Även övriga myndigheter som utfärdar för
fattningar har redan i dag kostnader för kungörande av förfat1ningarna, 
fostän kostnaderna inte avser tryckning i författningssamling utan avser 
framstmlning och spridning av författningarna på annat sätt. 

För sådana myndigheter som nu kungör sina författningar i enkla former 
uppstår givetvis vissa kostnadsökningar. Kostnadsökningarna bör emellertid 
mer än väl uppviigas av de fördelar som ett enhetligt författningssamlings
system erbjuder för både allmänheten och berörda förtroendemän och tjäns
temän. Jag erinrar i sammanhanget om att riksrcvisionsverket har uttalat 
att nettokostnaderna inte synes bli så stora att anledning finns att motsätta 
sig förslaget. 

F. n. åligger det kommunerna att bestrida kostnaderna för införande av 

kommunala författningar i länskungörelserna. De bestämmelser härom som 
finns i ett fåtal specialfcirfattningar torde böra behållas när !Linets författ
ningssamling triider i stället for länskungörelserna såsom författningspub
likation. 

Den medclstilldelning som myndigheterna behöver för författningskungö
rande torde få begäras i samma ordning som gäller för framstiillningar om 
medel för andra delar av myndigheternas verksamhet. Något anslagsbehov 
är alltså inte aktuellt för dagen. 

6 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet upp-

rättats förslag till 
I. lag om ändring i regeringsformen. 
2. lag om kungörande av lagar och andra författningar, 
3. lag om iindring i lagen (1914:451) om hingstbesiktningstvång. 
4. lag om ändring i lagen (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur 

eller hingst å samfälld betesmark. 

7 Riksdagrn 1975176. I sam/. Nr 112 
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5. lag om iindring i vattenlagen (1918:523). 
6. lag om iindring i lagen ( 1926:72) angående meddelande av förbud för 

barn att idka viss försäljning, 
7. lag om ändring i lagen (] 928: 196) om galthesiktningst vång. 
8. lag om iindring i lagen <1933:231) om utrotande av berberis å viss 

mark. 
9. lag om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar. 
10. lag om ändring i lagen ()942:350) om fornminnen, 

11. lag om ändring i förordningen ( 1954: 132) angående markegångstaxor. 
12. lag om iindring i lagen (1958:295) om sjömansskatt. 

13. lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmiin förvalt
ningsdomstol att pröva vissa mål. 

Förslagen under 3. 4. 7 och 8 har uppriittats i samråd med chefen för 
jordbruksdepartementet. förslaget under 6 i samråd med chefen för soci
aldepartementet. förslaget under 9 i samråd med chefen för kommunika
tiorisdepartementet, förslaget under 10 i samråd med chefen för utbildnings
departementet och förslagen under 11 och 12 i samråd med chefen för fi
na nsdepa rtemen tel. 

7 Specialmotiverin~ 

7 .1 Förslaget till lag om ändring i regeringsformen 

Förslaget innebär att 8 kap. 19 ~ regeringsformen iindras så att det blir 
möjligt att i lag medge undantag från regeln att förordningar skall kungöras 
så snart det kan ske. Förslaget har behandlats i slutet av avsnittet 5.3. 

7 .2 Förslaget till lag om kungörande a\· lagar och andra författningar 

I ~ 

I första stycket slås fast all författning som har beslutats av riksdagen. 
regeringen eller myndighet under regeringen eller riksdagen skall kungöras 
enligt lagen. om ej annat följer av 2 ~. 

I andra stycket anges vad som i lagen förstås med författning. Författ
ningsbegreppct har utförligt behandlats i avsnittet 5.3. 

H 
Beträffande andra förfauningar iin lagar görs hiir två undantag från de 

i lagen intagna kungörandebestämmelserna. Ämnet har behandlats i av
snittet 5.3. 

3 ' . ~ 
I denna paragraf anges sammanfattningsvis hur det föreslagna systemet 

av författningssamlingar är uppbyggt. 
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H 
Paragrafen behandlar kungörandet av författningar som utfärdas av re

geringen. Frågan har behandlats i avsnittet 5.4.1. 

s' - ' 
Denna paragraf handlar om kungörandet av författningar som utfärdas 

av riksdagen. Också här kan jag hänvisa till avsnittet 5.4.1. 

6 och 7 ~~ 
Dessa två paragrafer innehåller regler om kungörandet av författningar 

som beslutas av central myndighet under regeringen. Bestämmelserna har 

behandlats i avsnittet 5.4.2. 

8 ~ 
Paragrafen handlar om kungörandet av författningar som beslutas av för

valtningsmyndighet under riksdagen. Ämnet har berörts i avsnittet 5.4.2. 

9 ~ 
Hiir ges bestämmelser om kungörandet av författningar som beslutas av 

regional eller lokal statlig myndighet under regeringen eller av skogsvårds

styrelse eller trafikniimnd. I lithörande frågor har behandlats i avsnittet 5.4.3. 
Jag vill här tillägga att sådana tillfälliga föreskrifter i anledning av trafik
övervakning, trafikolycka, väghållningsarbete eller liknande arbete som av
ses i I 54 ~ vägtrafikkungörelsen (1972:603) på grund av sin starkt tidsbe

gränsade natur bör betraktas inte som författningar utan som föreskrifter 
i särskilda fall. 

10 ~ 
I fråga om kungörandet av kommunala författningar görs i paragrafen 

en hiinvisning till vad som är särskilt föreskrivet. Hänvisningen avser dels 
föreskrifter i ett mindre antal specialförfattningar om att vissa kommunala 
föreskrifter. som skall faststiillas av statlig myndighet, skall tas in i länets 
författningssamling. dels de allmiinna kommunallagsreglerna om tillkän
nagivande av fattade kommunala beslut. Frågorna om kungörande av kom
munala författningar har behandlats närmare i avsnittet 5.4.4. 

11 ~ 

Paragrafen ger uttryck för principen att specialföreskrifter om kungörande 

av författning på annat sätt än som anges i denna lag fortfarande skall 
gälla vid sidan av den i lagen angivna kungörandeordningen. Frågan har 

behandlats i avsnittet 5.4.5. 

IH 
Här uppstiills ett krav på kungörande i fall då författning som avses" i 

lagen upphiivs eller Undras efter besviir. Jag hiinvisar hiir till avsnittet 5.6. 
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IH 
Paragrafens bestämmelse att det av författning skall framgå när den triider 

i kraft har behandlats i avsnittet 5. 7. 

14 ~ 
Av paragrafen framgår att det kan finnas särskilda föreskrifter om kungö

rande i författningssamling av annat än författningar. I sammanhanget åsyf
tas i första hand vissa författningsliknande föreskrifter som det är lämpligt 
att kungöra på samma sätt som författningar. På denna punkt hänvisar 
jag till vad jag har anfört i avsnittet 5.3. Hänvisningen täcker emellertid 

också föreskrifter som kan komma att meddelas om intagande i författ
ningssamling av allmiinna råd m. m. Sistn~imnda fråga har berörts i avsnittet 
5.8. 

lkrafttriidandebestämmelser 

En övergång till ett enhetligt system med författningssamlingar för kungö

rande av författningar kräver en ganska lång förberedelsetid. Det har därför 
föreslagits att lagen om kungörande av lagar och andra författningar skall 
träda i kraft först den I januari 1977. 

Beträffande upphävandet av lagen (1894:44 s. I) angående tiden för all
männa författningars trädande i kraft hiinvisar jag till avsnittet 5. 7. 

Avsikten är att förekommande specialbestämmelser om kungörande i 
länskungörelserna av författning skall ändras till att avse liinets författnings
samling. Eftersom det emellertid kan möta svårigheter att få fram alla för
fattningar med en sådan bestämmelse, torde en allmiin föreskrift böra med
delas om att vad i lag eller annan författning föreskrivs om kungörande 
i länets allmänna kungörelser eller Hinskungörelserna av författning skall 
från och med den förevarande lagens ikraftträdande avse kungörande i Hinets 
författningssamling. 

De i 2 ~ upptagna undantagen från lagens kungörandebestiimmelser för
utsätter niir det gäller förordningar att den föreslagna ändringen av rege

ringsformen kommer till stånd. Eftersom avsikten är att lagen om kungö
rande av lagar och andra författningar skall antagas av riksdagen redan 
innan grundlagsändringen kan beslutas slutligt. ingår bland ikraftträdande
bestämmelserna en föreskrift att 2 ~ äger tillämpning såvitt angår förord
ningar end;,ist under förutsättning att 8 kap. 19 ~ regeringsformen ändrats 

så att undantag från bestämmelsen om kungörande av förordningar k;,in 
föreskrivas i l;,ig. 

7.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1914:451) om hingstbesiktnings

tvång 

Ett förordnande ;,iv regeringen om införande av hingstbesiktningstvång 
inom lantbruksniimnds område eller del därav får anses ha den generella 



Prop. 1975/76: 112 89 

karaktär att det är fråga om en författning. Betriiffande en sådan lokalt 
begränsad författning kan regeringen förviintas utnytt.ia sin befogenhet enligt 
3 ~ i den föreslagna lagen om kungörande av lagar och andr~ författningar 
att föreskriva att författningen skall kungöras i länets författningssamling. 
Något behov av en särskild bestämmelse om kungörande i länets författ
ningssamling av förordnande om införande av hingstbesiktningstvång fö
religger därför inte. 

På grund av bestämmelsen i den föreslagna lagen om kungörande av 
lagar och andra författningar att av författning skall framgå niir den träder 
i kraft behövs inte liingre någon bestämmelse om att i förordnande om 
införande av hingstbesiktningst vång skall utsiittas viss dag för förordnandets 

ikrafttriidande. BestLimmelserna i 3 ~ har iindrats i enlighet hiirmed . 
. :\ven utan särskild bestämmelse i iimnet kommer kostnaderna for för

ordnandets införande i länets författningssamling och i ortstidning att be
kostas av statsverket. Nuvarande föreskrift därom i 7 ~ har diirför fått utgå. 

I anslutning till den nya regeringsformen har vidare termen Konungen 
bytts ut mot regeringen. 

7 .4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1918:399) om förbud mot utsläp

pande av tjur eller hingst å samfälld betesmark 

De föreslagna lagändringarna motsvarar i huvudsak dem som har tagits 
upp i det närmast rdregående lagförslaget. Den särskilda övergångsbestäm
melsen beror på bytet i I ~ av ordet Konungen mot regeringen. 

7 .5 Förslaget till lag om ändring i rnttenlagen (1918:523) 

Enligt 2 kap. 67 ~ vattenlagen <1918:523) skall beslut angående skydds
område för grundvattentillgång f. n. införas i liinskungörelserna. Vidare skall 
kungörelse om beslutet bl. a. tas in i en eller flera ortstidningar. Såsom 
jag har framhållit i avsnittet 5.3 bör beslut om skyddsområde för grund
vattentillgång inte betraktas som författning. Det synes emellertid värdefullt 
att sådant beslut offentliggörs i sådana former att det både blir väl kiint 
och liitt tillgängligt för framtiden. Detta iir av intresse bl. a. för framtida 
ägare av berörda fastigheter. I lagrummet har därför föreskrivits att beslut 
angående skyddsområde för grundvattentillgång. trots att det inte har ka
raktären av författning. skall tas in i länets författningssamling. 

I paragrafen har termen Konungens befallningshavande ersatts av 
länsstyrelsen. Jag kommer senare att föreslå att denna ändrade terminologi 
genomförs för hela vattenlagens del. 
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7 .6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1926:72) angående meddelande av 
förbud för barn att idka viss försäljning 

Beslut enligt denna lag av kommun angående förbud för barn att idka 

viss försiiljning skall underställas länsstyrelsen för faststiillelse. Övertriidelse 
av sådant förbud iir förenat med straff. Faststiillt beslut skall f. n. enligt 
2 ~ 2 mom. införas i liinskungörelscrna. Dessutom skall tillkännagivande 

om beslutet på annat lämpligt sätt delges allmiinheten. Fråga iir här om 

en sådan kommunal författning som enligt vad jag har anfört i avsnittet 

5.4.4 bör kungöras i länets författningssamling. En bestiimmelse av det 
innehållet har diirför intagits i lagrummet. Den nuvarande bestiimmelsen 

om tillkiinnagivande på annat lämpligt sätt har samtidigt ersatts av en be· 

stämmelse om tillkännagivande i en eller flera ortstidningar. 

7. 7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1928:196) om galtbesiktningshång 

Lagförslaget motsvarar helt förslaget under 3 om ändring i lagen ( 1914:451) 

om hingstbesiktningstvång. 

7 .8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1933:231) om utrotande av berberis 
å ,·iss mark 

De föreslagna iindringarna har motsvarigheter i förslaget under 3 om iind

ring i lagen (1914:451) om hingstbesiktningstvång. Jag hänvisar diirför till 

vad jag har anfört i avsnittet 7.3. 

7.9 Fiirslaget till lag om ändring i lagen (1939:608) om enskilda Yägar 

Enligt 100 ~lagen <1939:608) om enskilda vägar kan liinsstyrclsen av tra
fiksäkerhetsskäl beträffande viss enskild väg eller del därav förordna att 

det inom visst avstånd från vägen skall råda förbud mot att utan länsstyrel
sens tillstånd uppföra byggnad, uppsiitta skymmande stängsel eller vidta 

annan för trafiksäkerheten menlig anordning. Om meddelat förordnande 

skall meddelande tas in i länskungörelserna och ortstidning. 

Såsom jag anfört i avsnittet 5.3 bör ett sådant förbud mot byggande m. 111. 

inte betraktas som författning. På grund av de verkningar som förbudet 

har framåt i tiden mot bl. a. nya iigare till berörda fastigheter iir det emellertid 

Wmpligt att förbudet blir allmiint kiint och finns dokumenterat i liittillgiinglig 

form. 1 lagförslaget har diirför föreskrivits att sådant förordnande skall föras 

in i länets författningssamling och att meddelande om förordnandet skall 

tas in i ortstidning. 
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7.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (1942:350) om fornminnen 

Unsstyrelsen kan enligt 4 ~ denna lag meddela siirskild föreskrift för 
att bevara fast fornliimnings helgd. Sådant beslut skall enligt samma paragraf 
kungöras på liimplig plats i fornliimningens niirhet. Länsstyrelsen har vidare 

enligt 15 ~befogenhet att fridlysa plats för fornfynd i avvaktan på att un
dersökning av platsen kommer till stånd. Någon bestiimmelse om hur sådant 

fridlysningsbcslut skall tillkiinnages iir inte meddelad. 

De ifrågavarande besluten av liinsstyrelse iir av generell karaktiir och om
fattas utan särskild föreskrift av bestiimmelserna i den föreslagna lagen om 

kungörande av lagar och andra författningar. Det synes emellertid iincla

målsenligt att diirutöver vissa siirskilda kungörancleåtgiirder vidtas. Med av

seende på båda kategorierna av liinsstyrelsebeslut har diirfor föreskrivits att 

beslutet skall kungöras såviil genom införande i en eller flera tidningar inom 
orten som genom anslag på liimplig plats. 

7. I I Förslaget till lag om ändring i förordningen (1954: 132) angående mar
kegångstaxor 

I 9 ~ förordningen (] 954: 132) angående markegångstaxor iir f. n. bestiimt 
att faststiillcl markegångstaxa skall kungöras i länskungörelserna. Vidare 

finns i 11 ~ 1 mom. en utförlig bestämmelse om besvär över markegångs

cleputerades beslut. Som besviirsinstans anges Kungl. Maj:t, men av 2 ~ 

lagen (] 971 :309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva 

vissa mål följer att besvären prövas av regeringsrätten. Besviirstiden är en 

månad. 

Markegångscleputeracle har ställningen av central myndighet under re

geringen och de fastställda markegångstaxorna har karakliiren av författning. 
Efter tillkomsten av en lag om kungörande av lagar och andra författningar 
kommL:r det inte att behövas någon specialregel om kungörande av mar
kegångstaxorna. Kungöranclebestämmelsen i förordningen angående mar
kegångstaxor har därför fått utgå. Samtidigt har besviirsbestämmelsen 

i förordningen ändrats så att direkt anges att talan mot markegångsdepu
terades beslut förs hos regeringsrätten genom besviir. Några ytterligare be

svärsregler har inte tagits med, cliirför att bestämmelser i ämnet finns i 

12 ~ förvaltningslagen (] 971 :290). Något behov av att på det ålderdomliga 

markegångsområclet behålla en annan besvärsticl iin elen i förvaltningslagen 

föreskrivna treveckorsticlen synes inte föreligga. 

Rubriken till författningen har i sammanhanget ändrats till lag om mar

kegångstaxor. 
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7.12 Förslaget till lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt 

Enligt 22 ~ första stycket lagen (]958:295) om sjömansskatt skall vissa 
beslut av sjömansskatteniimnden tas in i siirskilda av nämnden utgivna 
meddelanden. Det rör sig dels om besked betriiffande de fartyg, ombord 
på vilka de anställda sk.all erliigga sjömansskatt, och beträffande den tabell 
enligt vilken sjömansskatt skall beräknas. dels om beslut rörande de grunder 
enligt vilka drickspenningar skall uppskattas vid beriikning av sjömansskatt. 

Sjömansskattenämndens beslut om grunderna för uppskattning av dricks
penningar har karaktären av författning och omfattas av bcstlimmclserna 

i den föreslagna lagen om kungörande av lagar och andra författningar. 
Det kan förutsättas att beslut kommer att fattas om att riksskatteverket 
skall låta utge författningssamling. Sjömansskattenämndcn ingår i riksskat
teverket och nämndens beslut om grunderna för uppskattning av clricks
penningar kommer diirför utan särskild bestämmelse i iimnet att innyta 

i riksskatteverkets författningssamling. Den nuvarande bestiimmelsen om 
publicering av sådana beslut kan således utgå. 

Beskeden om de fartyg ombord på vilka de anställda skall erHigga sjö
mansskatt och om tilHimplig skattetabell har däremot inte karaktären av för

fattning. Det torde dock vara lämpligt att även dessa besked tas in i riks
skatteverkets författningssamling. Härför krävs en särskild bestämmelse. 
En föreskrift hiirom har fått ersätta den nuvarande bestiimmelsen i 22 ~ 
första stycket lagen om sjömansskatt. 

7. 13 Förslaget till lag om ändring i lagen (1971 :309) om behörighet för all

män förvaltningsdomstol att pröva vissa mål 

I avsnittet 7.11 har jag föreslagit att i förordningen (1954: 132) angående 
markegångstaxor skall anges att talan mot markegångsdeputerades beslut 
fors hos regeringsrätten genom besvär. Med anledning härav har mål om 
markegångsprisen strukits i den i 2 ~ förevarande lag gjorda uppräkningen 
av mål som skall prövas av regeringsriitten. fastän enligt författningarna 

besvär skall fullföljas hos Konungen. 

8 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
dels i den ordning som anges i 8 kap. 15 ~ regeringsformen antaga förslaget 

till 
\. lag om iindring i regeringsformen. 
r/e/.5 antaga förslagen till 
2. lag om kungörande av lagar och andra författningar. 

3. lag om ~indring i lagen (\ 914:451) om hingstbesiktningstvång. 
4. lag om ändring i lagen (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur 

eller hingst å samfälld betesmark. 
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5. lag om iindring i vallenlagen (1918:523), 
6. lag om iindring i lagen (1926:72) angående meddelande av förbud för 

barn all idka viss försiiljning, 
7. lag om iindring i lugen (1928: 196) om galtbcsiktningstvång. 
8. lag om ändring i lugen (] 933:231) om utrotande av berberis å viss 

mark, 
9. lag om iindring i lagen (1939:608) om enskilda viigar, 
10. lag om ändring i lagen (1942:350) om fornminnen, 
11. lag om iindring i förordningen ( 1954: 132) angående markegångstaxor, 
12. lag om iindring i lagen (1958:295) om sjömansskatt, 
13. lag om iindring i lagen (1971:309) om behörighet för allmiin förvalt

ningsdomstol att pröva vissa mål. 

9 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 
att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra
ganden har lagt fram. 
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Bilaga 

Utred ningsförslaget 

Förslag till 
Lag om kungörande a~· lagar och andra författningar 

Härigenom förordnas som följer. 

I § I Svensk författningssamling skall kungöras av Konungen utfärdade 
1. lagar. förordningar, kungörelser och andra föreskrifter, som skall tjäna 

till allmiin efterriittelse. 
2. grundHiggande föreskrifter om domstolars och andra myndigheters 

samt viktigare allmänna inriittningars uppgif'ler och organisation. 
Svensk författningssamling utges genom Konungens försorg. 

2 § Av central statlig förvaltningsmyndighet beslutad föreskrift, som skall 
tjiina till allmiin eflerriittelse, skall kungöras i Svensk författningssamling 
eller i författningssamling som myndigheten utger eller i annan central myn
dighets författningssamling enligt Konungens närmare bestämmande. 

Konungen får förordna om undantag från första stycket i fråga om fö
reskrifter inom krigsmakten. 

3 § I varje liin utges genom länsstyrelsens försorg länets författningssamling. 
Däri skall kungöras 
I. vad som enligt lag eller annan författning skall införas i liinets för

fattningssamling. 
2. föreskrift som beslutas av Konungen eller central förvaltningsmyn

dighet och som skall t.iiina till allmän efterrättelse endast inom länet, i de 
fall då föreskriften ej införes i annan författningssamling, 

3. föreskrift som beslutas av liinsstyrelsen eller annan statlig regional eller 
lokal förvaltningsmyndighet och som skall tjäna till allmiin efterrättelse inom 
myndighetens förvalt ni ngsom råde. 

4 § Den som utfärdar författning skall i den mån det är behövligt sprida 
kännedom om författningen medelst tidningsannonsering, underrättelse i 
radio eller TV, utsiindning av meddelanden med posten eller annan sådan 
åtgiird. 

5 § Om ej annat framgår av författningen, träder den i kraft två veckor 
efter det att den enligt därå meddelad uppgift utgivits från trycket i för
fattningssamling. 
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6 § Finns i lag eller annan författning bestämmelse om att viss föreskrift 
skall kungöras på siirskilt sätt skall även den bestämmelsen gälla. 

Denna lag träder i kraft den I januari 197 
Vad i lag eller annan författning föreskrives om liincts allmänna kungö

relser eller länskungörefserna skall i stället avse länets författningssamling. 
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