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Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor 

Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer 

  Uppdaterad: 

 

 

Förkortningar 
 
Allm. anm. Allmän anmärkning 
AM Allmänt meddelande 
ECU European Currency Unit (EG:s valutaenhet) 
EEC European Economic Community 
EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen 
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning 
EKSG Europeiska kol- och stålgemenskapen 
Euratom Europeiska atomenergigemenskapen 
EUT Europeiska unionens officiella tidning 
FFM Författningsmeddelande 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Allmänna Tull- och 

Handelsavtalet) 
K br Kungl. brev 
Kf Kungl. förordning 
Kk Kungl. kungörelse 
KN Kombinerade nomenklaturen (bilaga 1 till förordning 2658/87 om 

tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma 
tulltaxan) 

Kommissionen EG-kommissionen 
KR Kammarrätten 
ML Mervärdesskattelagen 
Parisfördraget Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och 

stålgemenskapen 
Parlamentet Europaparlamentet 
Prop Proposition 
Romfördraget Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska 

gemenskapen 
RR Regeringsrätten 
Rskr Rundskrivelse 
RSL Lagen om skatt på annonser och reklam 
RSV Riksskatteverket 
RSFS Riksskatteverkets författningssamling 
Rådet Europeiska unionens råd 
SFS Svensk författningssamling 
SJV Statens jordbruksverk 
SJVFS Statens jordbruksverks författningssamling 
SKV Skatteverket 
SKVFS Skatteverkets författningssamling 
SÖ Sveriges internationella överenskommelser 
TF Tullförordning 
TFL Lag om tullfrihet m.m. 
TFS Tullverkets författningssamling 
Tfskr Tillämpningsföreskrifter 
TL Tullag 
TO Tullordning 
VHB Tullverkets varuhandböcker 
VV Vägverket 
VVFS Vägverkets författningssamling 
WTO World Trade Organization (Världshandelsorganisationen) 
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Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor 

Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer 

 

[26] Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter 
om in- eller utförsel av varor 
 
1 § 

Regeringen får, med den begränsning som följer av 2 §, meddela föreskrifter om in- 

eller utförsel av varor, om det är påkallat av hänsyn till risk för störning inom 

samhällsekonomin eller folkförsörjningen, av särskilda handelspolitiska skäl eller av 

hänsyn till behov att trygga kvaliteten hos produkter av visst slag, till hälsovården, 

miljövården, växtskyddet, skyddet mot djursjukdomar eller till kontrollen av 

materiel som kan få militär användning. 

 Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som 

avses i första stycket. Lag (1996:97). 

 
2 § 

Bemyndigandet i 1 § medför inte befogenhet att meddela föreskrifter om tull. Ej 

heller medför det befogenhet att meddela föreskrifter om annan avgift än sådan som 

följer av 3 § eller avser kostnad för handläggning av fråga om tillstånd, för 

omhändertagande av gods eller för kontroll, inspektion eller annan därmed jämförlig 

åtgärd. Lag (1984:496). 

 
3 § 
Regeringen får föreskriva att en särskild avgift skall erläggas till staten vid 

överträdelser av föreskrifter enligt 1 §. Avgiften skall tas ut av den för vars räkning 

in- eller utförseln sker. Den får uppgå till högst tjugo procent av varans värde. Om 

en överträdelse är ursäktlig skall avgift inte tas ut. Ett beslut om avgift skall kunna 

överprövas. Lag (1984:496). 

 
4 § 

Beslut i tillståndsfrågor som har meddelats av en förvaltningsmyndighet med stöd av 

förordningen (1997:969) om import- och exportreglering får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Lag (1997:1244). 

 
5 § 

Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol: 

 1. beslut som Statens jordbruksverk har meddelat i ett enskilt fall enligt de 

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, 

 2. beslut som en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om 

officiella veterinärer har meddelat i ett enskilt fall enligt de föreskrifter som har 

meddelats med stöd av denna lag, och 

 3. beslut som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall 

tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av 

rådets direktiv 92/65/EEG (Import- och exportföreskrifter [8425] o.f.). 

 Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om 

det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär. 

 Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1255). 

 
6 § 
Beslut som avses i 5 § första stycket gäller omedelbart, om inte annat meddelas i 

beslutet. Lag (2009:1255). 
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Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor 
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[27] Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter 
om trafik, transporter och kommunikationer 
 
1 § 
Regeringen får meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 

regeringsformen, om föreskrifterna gäller 

 1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten, 

 2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjs av järnvägsföretag till 

komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses under 1, 

 3. punkten har upphört att gälla enligt lag (1990:1159). 

 4. postbefordran, 

 5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg, 

 6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom 

Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med svenska fartyg, 

sjöflygplan och svävare utanför dessa områden, 

 7. skeppsmätning, 

 8. trafik på väg eller i terräng, 

 9. punkten har upphört att gälla enligt lag (2002:584). 

 10. punkten har upphört att gälla enligt lag (2009:1351). 

 11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra uppgifter 

som rör förhållandena i trafiken, 

 12. riksfärdtjänst, 

 13. tillstånd att bruka svävare, 

 14. kör- och vilotider vid vägtransporter, färdskrivare samt förbud mot vissa typer 

av beräkningar av lön till förare vid sådana transporter, 

 15. användning av vattenskoter eller annan liknande vattenfarkost. 

 Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter 

 1. för trafikövervakningstjänster, 

 2. för tillsyn enligt bestämmelser som avses i första stycket 6 när det gäller 

säkerhetsanordningar för sjötrafiken samt 13 och 14, och 

 3. för ärendehandläggning enligt bestämmelser som avses i första stycket 5, 6, 8, 

13 och 14. 

 Regeringen får också meddela föreskrifter om 

 1. avgifter för farledsverksamheten, 

 2. avgifter för skeppsmätning, och 

 3. sanktionsavgifter enligt bestämmelser som avses i första stycket 14. Lag 

(2010:1556). 

 
2 § 
Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses 

i 1 §. Regeringen får vidare överlåta åt kommun att meddela föreskrifter som avses i 

1 § första stycket 8 och sådana föreskrifter om avgifter för 

trafikövervakningstjänster som avses i 1 § andra stycket. Lag (1999:336). 

 
3 § 

Den som överträder föreskrift, som regeringen har meddelat med stöd av 1 § första 

stycket 5 eller 6 att gälla då riket är i krig eller krigsfara eller det råder sådana 

utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket 

har befunnit sig, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1986:298). 


