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Remissyttrande över betänkandet Hårdare regler 

för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22) 

Ert dnr S2021/02982 

Domstolsverket har granskat betänkandet Hårdare regler för nya nikotin-

produkter (SOU 2021:22) mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av 

myndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tän-

kas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildnings-

mässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verk-

samhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt.  

Utredningen har bedömt att de presenterade förslagen visserligen kan leda 

till en viss målökning i domstolarna, men att kostnaderna bör rymmas inom 

befintliga budgetramar (se betänkandet s. 388 f.). 

Domstolsverket instämmer i utredningens slutsatser beträffande konsekven-

ser av förslagen för patent- och marknadsdomstolarna samt de allmänna 

domstolarna. Omfattningen av en förväntad målökning när det gäller de all-

männa förvaltningsdomstolarna är dock mer svårbedömd, varför Domstols-

verket anser att det föreligger viss tveksamhet över utredningens slutsats be-

träffande konsekvenserna för dessa domstolar.  

I övrigt bedömer Domstolsverket att utredningen inte innehåller något för-

slag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar. Domstolsverket 

har därför inte något att invända mot förslaget, men kommer att följa ut-

vecklingen och vid behov yrka ytterligare medel. 

Slutligen har Domstolsverket noterat att det i betänkandet Ett moderniserat 

konsumentskydd (SOU 2021:17) föreslås vissa förändringar i bland annat 

29 § marknadsföringslagen (2008:486) som avser utökade möjligheter att 

påföra marknadsstörningsavgift (se t.ex. s. 186 ff. i SOU 2021:17). En sådan 

författningsändring kan ha betydelse för utformningen av vissa förslag till 

anknytande bestämmelser i SOU 2021:22 (se främst 13 § i förslag till lag 

[2022:000] om tobaksfria nikotinprodukter och förhållandet till 5 § mark-

nadsföringslagen).  

Detta yttrande har beslutats av juristen Maria Corneliusson. Föredragande 

har varit juristen Karin Gustafsson. 
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