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Beslut vid regeringssammanträde den 18 mars 2010 

Sammanfattning av uppdraget 

Utredaren ska, utöver sitt uppdrag i kommittédirektiv 2008:53, 
utreda möjligheten att vägra registrera fordonsägare med for-
donsrelaterade skulder av betydande belopp. 

Med ändring av den beslutade tiden för redovisning ska 
utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2010. 

Bakgrund 

Transportstyrelsen och Kronofogdemyndigheten har i en rap-
port till regeringen, daterad den 18 maj 2009, lämnat flera för-
slag som syftar till att minska antalet restförda fordonsrelate-
rade skulder. Med sådana skulder avses obetalda skulder avse-
ende fordonsskatt, trängselskatt och felparkeringsavgifter som 
har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Ett 
av förslagen behandlar möjligheten att vägra registrera en ny 
ägare till ett fordon. Förslaget innebär att Transportstyrelsen ska 
kunna vägra registrera en ny fordonsägare, om den nya ägaren 
har restförda fordonsrelaterade skulder som uppgår till ett bety-
dande belopp. 

Registrering av ägarbyte i vägtrafikregistret görs utifrån de 
uppgifter som lämnas i anmälan om ägarbyte. Om anmälan 
uppfyller de formella krav som anges i förordningen (2001:650) 
om vägtrafikregister registreras den nya ägaren i vägtrafik-
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registret. Hanteringen av anmälda uppgifter är i hög grad 
formaliserad och i stor utsträckning även automatiserad. 
Registrering av en ny ägare kan enligt gällande rätt vägras i 
vissa fall, bl.a. om fordonet är efterlyst eller taget i beslag eller 
om den nya ägaren är under 18 år och uppgift om ansvarig för-
myndare saknas. Transportstyrelsen gör inte någon närmare 
utredning av om de anmälda uppgifterna motsvarar de verkliga 
förhållandena. Vägtrafikregistret är således inte något 
ägarregister som garanterar att en registrerad ägare också är 
civilrättslig ägare till ett fordon.  

De restförda fordonsrelaterade skulderna uppgår till över 
1,1 miljarder kronor. Det ligger i det allmännas intresse att 
sådana skulder betalas. En åtgärd för att säkerställa betalning av 
skulderna är att vägra registrera fordonsägare med sådana skul-
der av betydande belopp. Ett sådant förfarande kan likställas 
med förfarandet att vägra registrera ny ägare om fordonet är 
efterlyst eller taget i beslag eller om den nya ägaren är under 18 
år och uppgift om ansvarig förmyndare saknas. 

Att vägra registrering av en ny ägare skulle kunna få nega-
tiva konsekvenser för den som gjort ett civilrättsligt giltigt för-
värv men nekas registrering, liksom för den tidigare ägare som 
inte avregistreras. Det behöver närmare analyseras om åtgärden 
är proportionell i förhållande till de konsekvenser den kan inne-
bära. 

Uppdraget 

Utredaren ska, utöver vad som framgår av redan givna direktiv, 
närmare analysera de legala förutsättningarna för att i vägtrafik-
registret vägra registrera ägare med restförda fordonsrelaterade 
skulder av betydande belopp. Med sådana skulder avses obe-
talda skulder avseende fordonsskatt, trängselskatt och felpar-
keringsavgifter som har överlämnats till Kronofogdemyndig-
heten för indrivning. Utredaren ska i sitt arbete utgå från den 
ovan nämnda rapporten från Transportstyrelsen och Kronofog-
demyndigheten. Utredaren ska även beakta det skydd för ägan-
derätten som följer av artikel 1 i första tilläggsprotokollet till 
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den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna. 

Utredaren ska lämna förslag till de författningstexter som 
utredaren anser behövs. Utredaren ska lämna en uttömmande 
konsekvensanalys av de förslag som lämnas. 

Förlängd tid för uppdraget 

Utredaren ska enligt tilläggsdirektiv (dir. 2009:107) redovisa 
sitt arbete senast den 31 mars 2010.  

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas 
senast den 1 november 2010. 

(Näringsdepartementet) 


