
Trafikutskottets betänkande 

1980/81:4 

om ändring i lagen (1976:2061 om felparkeringsavgift (prop. 1980/ 
81:21) 

Propositionen 

I proposition 1980/81 :21 förcslb.r regeringen (kommunikationsdepartc

mentct) riksdagen att anta ett inom kommunikationsdepartemcntet uppriit

tat förslag till lag om ändring i lagen ( 1976:206) om felparkeringsavgift. 

Lagförslaget 

Det vid propositionen fogade lagförslaget har följande lydelse: 

Fiirslag till 

Lag om iindring i lagl'll ( 1976: 206) om frlparkcringsavgirt 

H;1rigl'lllllll föreskrivs alt I . .I. 6 och lh ~~lagen l 197h: 20h) 11m fclparke
ringsa\·gift skall ha nedan .ingivna lydelse. 

Regeringen for fiirordna alt 1k11-
na bg -,kall till;impas i fr;iga 1Hn 

i11·1·rrrddef.ff av .fi"irc.1/..rirr r<1ru11d,· 

parkning eller stannamk ;1\· ford11n 
~\llll iir //f'f'l11g<'I i bilregislret eller 
lll\lts\·arande utliiml\ka register \1111 

tiverlriidelsen i:i iir bel;1gd med 
straff. 

I Riksdagrn /980i8/. 15 sam/. Nr./ 

s 
' 

hir1·.1/11t:<'ll /1·.td.1<· 

Rcgningen L'ir filnirdna atl den-
11;1 lag -;kall tiJljmpas i fr;\ga "m 
(·l\.t'rfrud1.:/,·cr av .f;·in·,f..r(ii<"r .\11111 

1·,i1 parkering eller st;11111a11de av 
I fllrd<Hl Slllll ar 11/>/>!11.<:1111 i hilre

gi-;tret eller 111\lh\'arandc utl;indska 
register. 

:! . .1;,,..1 .. 11 .11 1111 ,.,,. 11/'f'ltlglltl i'"'' 
111ili1iir11.f;.,.c1,111.1T<'.t:f.1tr1·1. dia 

3 . .fi1rd1•11 .1<1111 fir11Åt1s 1111·cl s/1.1d 

u1· .1u/111·1u .. ·11s-. /11ri.111·11~·11.1-. 1'.l/>orl-

1·11.i.: Il.I'- cl/,.,. i111cri111.1/i1'l'//.1. 

om <lvl·rtriidcl-;en i111" i1r hel<igd 
llll.'d .,trall. 

\ 'ud .\0111 st'igs i !t1_t:<'ll r>111 t'igcll'<' 

111·/iJl'l/011 i:liill'I'. i.fit1.t:t1111111;•rdo11 

som hn1k11s ml'd 1·1iid 111· lic1'11.1 som 

1111,i:l's i 3. li1·1·11si1111ch111·111·,·11. 
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Nuvarande lydelse 

Regeringen f;"lr ange det högsta 
o~h del l:igsl<1 belopp s\>lll fr:\par
kL·ringsavgifter f:ir fasht:illas till. 
lkloppen f;\r Lbrvid varinas med 
hiinsyn till skilda slag av parke
ringsö\'erlriidelser. 

2 

Föreslagen lydelse 

Regeringen fr1r ;111ge det högsta 
\1eh det bgsla belopp spm fclpar
keringsa\'gifter for fastsUillas till. 
lkloppen frir diirvid varieras med 
hiinsyn till skilda slag av parke
ringsövertriidelser. All hl'iot.Jfi<'f 
hr'ii.1 i 1·i.1.111 .tiil/ .fiwngiir (/\' n .~ lllld
/'li .\}\'l'k1·1. 

I de komm11ner som svarar fiir trafikiivervakning enligt lagen 11%-1: .121 l 
llfll kom111u1wl trafikövervakning fostst:iller kommunfullrniiktigc felparke
ringsavgiftens belopp. I andra kommuner faststiills beloppet a\' liinsstyrel
sen. 

Betalas ei felparkeringsavgiJ't 
inom föreskriven tid. skall fordo
nets iigare erinras om hetalnings
ansvaret ol'h uppmanas all inom 
vis" tid betala avgiften. 

lktalas <'.i avgiften efter uppma
ning .10111 <11'.l<'.I' i.fi'ir.1·111 .1·1rck<'I. ut
fön.las ;\liiggande fl.ir fordonets 
iigare all betala 111·;.:ifil'11 inom viss 
tid. !Jil'rko111111,·.1 c:i {tliiggandet. 
skall avgiften indrivas. 

Har parkeringsanmiirkning med
delats i kommun som svarar för 
trafik1:ivervakning enligt lag~n 

t I %-I: .1::! I) om kommunal trafik
övervakning tillfaller friparkerings
avgiften kommunen. I annat fall till
faller avgiften statsverket. 

Vid utbetalning till kommun av 
1•rl11gd .fi'/1111 rk ai 11gst11 ·gift avd rages 
statsverkets kostnader med belopp 
som .fi1s1.11ii/lc.1 av regeringen eller 
myndighet som regeringen bestiim
mer. 

Betalas ini<' 1·11 felparkeringsav
gift inom fllreskriven tid. skall for
donets iigare erinras om betalnings
ansvaret \ll'h uppmanas att inom 
viss tid betala avgiJ'ten. 

Betalas ini<' avgiften efter upp
maning. sk11/l 1'/I ;'iliiggamk utfordas 
J'ör fordonets iigare all inom viss tid 
betala 1·nfi'ir'11ijd <11'.t:ifi. 01·1 /Jd11/>f> 
111l'd 1·ilkl'111l'gific11 skt1ll '1r'ii11.1 .fi1s1-
stiills (/\' r<'gl'ri11gl'11. r,·;us inf<' tdiig

gamkt. skall a\'giften indri\'as. /fr
gt'l'i11g1'/I fi/r Firc.1kri\'// 0111 1·11l'rli
gurc 111·i.:ifi.1fi'ir/iiii11i11g i .111111/>und 
lll('d i11d1fr11i11g. 

Har <'Il parkerinpanm~irkning 

meddelats i 1'11 kommun som svarar 
för trafikövervakning enligt lagen 
(I %-I: 321 l \lm kommunal tratik
tivcrvakning tillfaller felparkerings
avgiften kllmmunen. 

Vid uthetalning till <'Il kommun 
av hl'/11/da .fd1>urkcri11g.11ll',t:i/il'I' 
avdrages statsverkets kostnader 
med belopp som .fi1.1111iill.1 av rege
ringen eller myndighet sum rege
ringen best~irnmer. < !111 <ll'gific11 har 
/ii°ijf.\ l'!l/ig! n /i lllldl'll \'/Yl'Å<'/ 1/.111/ 
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Nuvarande lydelse 
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Föreslagen lydelse 

d1's.rnto111 hii(ficn 111" dcr />dnp/l 
som .ITarar 111111 hiiiningt'll til!fi1/la 
.l'(ll(.l'\'('f/..('{. 

I annat fall tillfallt:r avgiften 
'tatsverki:t. 

Denna lag triider i kraft den dag regeringen he-;Uirnrner. 

Utskottet 

Med hänvisning till det stora antalet felparkeringsavgifter som inte betalas 

inom föreskriven tid föreslår föredraganden att en förhöjd avgift tas ut av 

dem som dröjer med betalningen utöver elen tidsfrist som anges i erinran om 

betalningsskyldighet. Enligt propositionen bör det ankomma på regeringen 

att fastställa beloppets storlek som f. n. anses behöva uppgå till 50 kr. Enligt 

föredraganden bör vidare lagen om felparkeringsavgift ändras så att den 

omfattar även fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret och 

fordon som brukas med stöd av saluvagns-, turistvagns-, exportvagns- eller 

interimslicens. De föreslagna bestämmelserna föreslås träda i kraft vid den 

tidpunkt som regeringen bestämmer. 

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot det förslag som 

redovisas i propositionen. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen antar ett i proposition 1980/81 :21 framlagt förslag till 

lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. 

Stockholm den 25 november 1980 

På trafikutskottets vägnar 

BERTIL ZACHRISSON 
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