
Trafikutskottets betänkande nr 19 år 1972 

Nr 19 

Trafikutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 
1972: 137 med förslag till lag om ändring i lagen (1951: 649) om straff 
för vissa trafikbrott, m. m. 

Propositionen 

Kungl. Maj:t har i propositionen 1972: 137 under åberopande av 
utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden för den 
20 oktober och den 3 november 1972 samt protokoll hållet i lagrådet 
den 30 oktober 1972 föreslagit riksdagen att anta vid propositionen fo

gade förslag till 
1. lag om ändring i lagen {1951: 649) om straff för vissa trafikbrott, 
2. lag om ändring i Jagen (1971: 52) om skatterätt och länsrätt, 
3. lag om ändring i lagen (1929: 77) om trafikförsäkring å motorfor

don, 
4. lag med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning. 

I propositionen redovisas huvuddragen av den genomgripande över
syn och omarbetning av vägtrafiklagstiftningen som f. n. pågår inom 
kommunikationsdepartemcntet. Avsikten är att den nuvarande lagstift
ningen, främst vligtrafikförordningen (1951: 648) och vägtrafikkungö
relsen (1951: 743), skall ersättas av kungörelser för olika delområden. I 

detta sammanhang planeras även en särskild kungörelse med bestäm
melser om terrängfordon och om trafik i terräng. 

Propositionen innehåller förslag till vissa redaktionella ändringar i 
lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott, Jagen (1929: 77) om 
trafikförsäkring å motorfordon och lagen (1971: 52) om skatterätt och 
länsrätt. Vidare föreslås att bestämmelserna i förstnämnda lag om an
svar för vårdslöshet i trafik och s. k. smitning skall gälla även den som 
för motordrivet fordon utanför väg. Propositionen innehåller också för
slag till en av de planerade körkortsreglema föranledd jämkning av be

stämmelserna om straff för olovlig körning. Slutligen föreslås en särskild 
lag med innebörd att hänvisning i vissa slag av författningar till nu 

gällande vägtrafiklagstiftning i stället skall avse de nya bestämmelser 
som ersätter denna lagstiftning. 
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Utskottet 

Utskottet har ej funnit anledning till erinran mot Kungl. Maj:ts för

slag och hemställer 

att riksdagen antar vid propositionen 1972: 137 fogade förslag 

till 
I. Jag om ändring i lagen (1951 : 649) om straff för vissa trafik

brott, m. m. 

2. lag om ändring i lagen (1971: 52) om skatterätt och länsrätt, 

3. Jag om ändring i Jagen (1929: 77) om trafikförsäkring å motor

fordon, 

4. lag med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning. 

Stockholm den 30 november 1972 

På trafikutskottets vägnar 
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