
TU 1976/77: 14 
Trafikutskottets betänkande 

1976/77: 14 
med anledning av propositionen 1976/77: 40 om ändring lagen 
(1976: 206) om felparkeringsavgift 

Propositionen 

I propositionen 1976/77: 40 har regeringen (kommunikationsdcparte

mentet) föreslagit riksdagen att antaga ett inom kommunikationsdcpar

tementct upprättat förslag till lag om ändring i" lagen (1976: 206) om .. · 

felparkeringsavgift. Se bilaga till detta betänkande. 

I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att meddela vissa, 

föreskrifter om indrivning av felparkeringsavgift. Syftet iir att möjlig

göra förenklade besluts- och rcdovisningsrutiner. 

Utskottet 

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot det förslag som 

redovisas i propositionen. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen antager det i pro1'>ositioncn 1976/77: 40 framlagda 

förslaget till lag oni föidring i lagen (1976: 206) om felparke

ringsavgift. 

Stockholm den 8 december 1976 

På trafikutskottets vägnar 

SVEN MELLQVIST 

Närvarande: herrar Mcllqvist (s), Lothigius (m), Persson i Heden (c), 
Håkansson i Rönnebcrga (c), Hjorth (s), Hugosson (s), Clarkson (m), 
Zachrisson (s), Stjernström (c), östrand (s), Komstedt (m), Johansson 
i Hållsta (c), fru Sandehn (s), herrar Rcjdncll (fp) och Norling (s). 
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Lagförslaget 

Det vid propositionen fogade lagfiirslagct har fliljandc lydelse. 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 206) om felparkeringsavgift 

Härigenom föreskrives att 13 § lagen (1976: 206) om felparkerings
avgift skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydcl.~e FiJreslage11 lydelse 

13 § 
Om ej annat följer av denna lag 

iiger bestämmelserna i uppbörds/a
gen (1953: 272) om indrivning, av
kortning och avskrivizing iizotsva
rande tillämpning i fråga om fel
parkeringsavgif t. 

Om ej annat följer av denna lag 
giiller uppbörds/agen (1953: 272) 
och införsel/agen ( 1968: 621) i till
liimpliga delar i fråga om f elpar
keringsavgift. Regeringen fclr dock 
föreskriva avvikelse diirif rån, niir 
det gäller avkortning, avskrivning. 
och förfarandet i administrativt 
hänseende. 

Åläggande enligt 6 § andra stycket får ej utfärdas senare än ett f1r 
efter den dag då överträdelsen skedde. · 

Åtgärd för indrivning av felparkeringsavgift får ej vidtagas senare 
än fem år efter den dag överträdelsen skedde. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 
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