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Promemorian Kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om gasanordningar 

Sammanfattning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är positiv till 

promemorians förslag om att tillskapa en ny lag och förordning med 

kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar på det 

sätt som nu föreslås.  

MSB anser att 8 § i den föreslagna lagen språkligt bör justeras så att det 

framgår att tystnadsplikten även gäller i tiden efter det att någon har befattat 

sig med ett marknadskontrollärende. I 9 § första stycket i den föreslagna lagen 

efterfrågar MSB särskilt ett klargörande av huruvida en ekonomisk aktörs 

överträdelser av skyldigheter som är kopplade till handläggningen av 

marknadskontrollärenden ska kunna leda till åläggande av sanktionsavgift eller 

inte. Vidare anser MSB att 4 § i den föreslagna förordningen bör justeras 

språkligt för att bättre stämma överens med den språkliga lydelsen av EU:s 

förordning om gasanordningar. Slutligen föreslår MSB att 8 § andra stycket i 

den föreslagna förordningen omarbetas, så att det endast är den tillkommande 

rapporteringsskyldigheten till regeringen som därigenom regleras. 

Övergripande synpunkter 

MSB ser positivt på promemorians förslag om att tillskapa en ny lag respektive 

förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

gasanordningar av det innehåll som nu föreslås. Den föreslagna regleringen 

kommer att medföra en tydlighet i hur marknadskontrollen över 

harmoniserade gasanordningar är organiserad i Sverige, något som hittills har 

saknats och som av myndigheten även har upplevts som problematiskt. Det är 

även angeläget ur enskildas perspektiv, särskilt för de ekonomiska aktörer som 

åläggs skyldigheter enligt EU:s förordning om gasanordningar, att det finns en 

tydlig reglering av vilka befogenheter och sanktioner som finns liksom till vilka 

myndigheter dessa befogenheter och sanktionsmöjligheter tillkommer.    
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MSB ställer sig positiv till promemorians förslag om nya uppgifter för MSB, 

både det utvidgade ansvaret som marknadskontrollmyndighet liksom 

uppdraget att ha en samordnande funktion för marknadskontrollen av 

gasanordningar och tillbehör, men konstaterar samtidigt att detta innebär nya 

tillkommande uppgifter för myndigheten. Promemorians förslag om 

sanktionsavgifter är en helt ny företeelse för MSB som också kommer medföra 

utökade arbetsuppgifter för myndigheten.  

Tystnadsplikt och sekretess 

I 8 § första stycket i förslaget till förordning om kompletterande bestämmelser 

till EU:s förordning om gasanordningar anges att ”den som befattar” sig med 

ett ärende som gäller marknadskontroll i vissa fall omfattas av tystnadsplikt. 

MSB anser att bestämmelsen bör justeras språkligt till formuleringen ”den som 

befattar eller har befattat sig” för att på så vis tydliggöra att tystnadsplikten 

gäller såväl under som efter någons deltagande i ett marknadskontrollärende. 

På motsvarande sätt har bestämmelsen om tystnadsplikt i 5 kap. 2 § första 

stycket i förslaget till ny säkerhetsskyddslag språkligt sett utformats.1 

Sanktionsavgifter 

I 9 § första stycket i den föreslagna lagen om kompletterande bestämmelser till 

EU:s förordning om gasanordningar anges att en ekonomisk aktör, under vissa 

däri angivna förutsättningar, ska åläggas att betala en sanktionsavgift om 

denne har ”brutit mot de skyldigheter som gäller för ekonomiska aktörer 

enligt EU:s förordning om gasanordningar”. MSB anser att det genom den 

valda formuleringen inte framstår som helt klart vilka typer av överträdelser 

som kan leda till sanktionsavgifter. I art. 36 i EU:s förordning om 

gasanordningar anges att art. 15.3 och art. 16-29 i förordning (EG) nr 

765/2008 ska tillämpas på anordningar och tillbehör som omfattas av den 

förstnämnda förordningen. Art. 19.1 i förordning (EG) 765/2008 ger 

marknadskontrollmyndigheterna vissa befogenheter i samband med sin 

marknadskontroll, t ex rätt till dokumentation och information, rätt till tillträde 

till lokaler liksom rätt till provexemplar av produkter. Bestämmelsen kan även 

sägas ålägga de ekonomiska aktörerna motsvarande skyldigheter. MSB 

efterfrågar därför ett klargörande av huruvida ekonomiska aktörers 

överträdelser av denna typ av skyldigheter ska kunna leda till åläggande av 

sanktionsavgift. Här kan som jämförelse nämnas att regeringen har ansett att 

sådana typer av överträdelser inte ska kunna leda till sanktionsavgifter enligt 

30 § i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar.2  

Elsäkerhetsverkets marknadskontrollansvar 

I 4 § i den föreslagna förordningen om kompletterande bestämmelser till EU:s 

förordning om gasanordningar inringas Elsäkerhetsverkets marknads-

kontrollansvar enligt EU:s förordning om gasanordningar genom 

                                                           
1 Lagrådsremiss Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny 

säkerhetsskyddslag s. 13.  
2 Prop. 2015/16:64 s. 72. 
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formuleringen ”när det gäller faror av elektriskt eller elektromagnetiskt 

ursprung.” Av Bilaga 1 till EU:s förordning om gasanordningar framgår av 

avsnitt 3.1.7 att anordningar ska vara konstruerade och utförda så att 

gasrelaterade risker som orsakas av faror av elektriskt ursprung undanröjs. Av 

avsnitt 3.1.8 i samma bilaga framgår vidare att anordningar ska vara 

konstruerade och utförda så att gasrelaterade risker som orsakas av faror av 

elektromagnetiskt ursprung undanröjs.  MSB anser därför mot denna 

bakgrund att bestämmelsens ordalydelse istället rätteligen bör vara ”när det 

gäller gasrelaterade risker som orsakas av faror av elektriskt eller 

elektromagnetiskt ursprung.”  

Marknadskontrollmyndigheternas informationsskyldighet  

I 8 § andra stycket i den föreslagna förordningen om kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar anges att en 

marknadskontrollmyndighet som för Sveriges räkning har invänt mot ett beslut 

fattat av en marknadskontrollmyndighet i ett annat EU-land, ska informera 

regeringen, Europeiska unionen och andra medlemsstater om invändningen 

och skälen för den. En medlemsstats skyldighet att informera kommissionen 

och övriga medlemsstater om eventuella invändningar av detta slag framgår 

direkt av art. 37.6 i EU:s förordning om gasanordningar och görs till en uppgift 

för marknadskontrollmyndigheterna i Sverige genom första stycket i nu 

aktuella bestämmelse. Med anledning härav föreslår MSB att andra stycket i 

den föreslagna bestämmelsen språkligt omarbetas så att det endast är den 

tillkommande informationsskyldigheten till regeringen som regleras.  

-------------------------------------- 

I detta ärende har vikarierande generaldirektör Nils Svartz beslutat. Lisa 

Svensson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också t f 

avdelningschefen Camilla Asp, Avdelningen för utveckling av samhällsskydd, 

chefsjuristen Anna Asp och biträdande chefen rättsfunktionen Torkel Schlegel 

deltagit. 
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