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Propositionens hurndsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att det nuvarande bötesstraffet för underlåtenhet 

att hålla trafikförsiikring för registrerade motorfordon tas bort och ersätts 

av ett system med privaträttsliga avgifter som kallas trafikförsäkringsav

gifter. Dessa avgifter tillfaller trafikförsäkringsföreningen, som enligt tra

fikskadclagen svarar för den trafikskadeersiittning som utgår beträffande 
oförsäkrade fordon. Föreningen avser att administrera avgiftssystemet med 

hjälp av automatisk databehandling och på grundval av uppgifter i bilrc

gistrct. Erläggs inte trafikförsäkringsavgiften frivilligt får föreningen vända 

sig till domstol och framstiilla sina krav där. 
Trafikforsiikringsforeningcn föreslås få riill att kriiva avgift för varje dag 

som fordonet iir orörsiikrat. Avgiften får tas ut med ct t belopp som med 
tio procent överstiger den högsta försäkringspremic som skulle ha utgått 

för fordonet om det hade varit trafikförsäkrat. Därvid skall hänsyn inte 
tas till bonus- eller nykterhetsrabatt e. cl. Avgift får alltid tas ut med 50 
kr. 

Den nuvarande möjligheten att genom vitcsförelliggandc förmå den för
siikringsskyldige att teckna försiikring behålls vid sidan av det nya avgifts

systemet. Avsikten är dock att denna möjlighet skall utnyttjas först om 

den försiikringspliktige vägrar att fullgöra sin försäkringsplikt trots att han 

har påförts avgift. 

När det gäller bl. a. oregistrerade fordon. t. ex. mopeder, behålls det nu

varande bötesstraffet för den som underlåter att hålla trafikförsäkring när 

fordonet brukas i trafik här i landet. 

Det nya avgiftssystemet föreslås träda i kraft den 1 november 1978. 

1 Riksdagen 1977/78 I sam/ .. Vr fo. 
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1 Förslag till 

Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) 

Hiirigenom föreskrives i fråga om t~afikskadelagen (1975: 141 OJ 

dels att nuvarande 33 ~ skall betecknas 34 ~-
dels att 6. 31 och 32 ~~ skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 33 ~-av nedan angivna lydelse. 

N11\'(/ra11de ~rde/se 

Avtal om trafikförsiikring upphör 

att giilla tidigast en månad e/ier det 

att myndighet som regeringen be

sUimmcr har mu anmälan från for
siikringsanstalten om att avtalet har 

blivit uppsagt eller att annan anled

ning till dess upphörande har intriitt. 
Avtalet får dock bringas att upphöra 

tidigare, om ny tratikforsiikring for 

fordonet har blivit gällande eller om 

skyldigheten att hälla försiikring har 
upphört. 

6 ~ 

Föreslagen lrdelsc 

Avtal om trafikförsäkring.för mo

tordriret.fim/011 som är regis1rera1 här 

i /a11de1 upphör att giilla tidigast när 

myndighet som regeringen bestäm

mer har fått anmiilan från försiik

ringsanstalten om att avtalet har bli

vit uppsagt eller att annan anledning 

till dess upphörande har inträtt. Av
talet får dock bringas att upphöra ti

digare, om ny tratikförsäkring för 

fordonet har blivit giillande eller om 

skyldigheten att hålla försiikring har 

upphört. 
I fall som avses i 5 ~ tredje stycket upphör försiikringsavtalct senast vid 

utgången av den där angivna fristen. 

31 ~I 

De11 som 1111dcr/å1er all Jiil(r_:ijra 

sin .fbrsäkrings{llikt bc1räffä11de 1110-

tordrirel ./(m/011 som är rcgis1rera1 

här i /andel och c:i är al'ställt dömes 

fil/ hii1er. 

Om a1111a1 11101ordrivc1 .fhrdon bru

kas i 1ra/ik här i landet med den .fiir

siikri11g.~{llik1iges vi/ia och 1·c1.1"kaf1 

111a11 all .fiireskriven 1ra/i/.(/iirsäkring 

.finns. dömes den .fiirsäkrings{llikr(r.:e 

till hii1cr. 

Till bii1cr dijmes iil'en annan som 

1 Sen;Lqc lydelse 1976:.1-HJ. 

Saknas .fijrcskrircn tr(J/ik/hrsäkring 

.fiir 1110/ordrivct./(m/011 som är rcgislre

rar här i /andel och i:i är ars1äl/1. har 

1rqfif.\/iirsiikri11g.~/iirc11i11ge11 riill 1il/ 

gollgi.irc/se (1ra/iktiirsäkri11gsmxi/iJ al' 

de11.fbrsiikri11gspliktige.fiir den lid den

ne har 1111der/d1i1 a11 fi1/lgiira si11./lir

siikri11gs{llik 1. 

Tratiktiirsiikringsm:c:ifi hes1ä111111es 

{lå gru11dml ar de drswemicrfiir rra

.fik/iirsiikring Sot/I har 1il/ä111{1als här i 

lw11/c1 under dl'/1 lid 1rafikfiirscikri11g 
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Nurnram/c lwlclsc 

hmkar eller ld1cr bmka 11w1ordril'e1 

ji)f'(/on i rrr1/ik här i /a11</l'I med kän

nedom 0111 arr.fiir1•skril'l'fl lr(lfi/.;/iirsäk

ring icke jinns. Del la gäl!N dock icke 

när mo1rmlril'N/imlon brukas i•id be

sikrning eller insrwkriun enligr 35 {/i1r

donsk1111giiref\e11 (/972:595). 

3 

Föreslagen ~\'Clelse 

har sakna/s. A l'.t:ifienfiir med rio {lfO

cenr iil'ersliga hiigsra .fiirsäkrings{lre

mie/iir/imlon m· samma heska/knhel 

och med samma användningssä11 och 

geografiska a11k11r111i11g s11m del u/iir

säkrade ./fmloncr. Fiirhiiining m• fl!"<'

mic flå grund m· 0111sränclft:he1N 

som ger anlec/11ing rill anlagande a11 

/i1rdo11<'l med hänsrn fil/ innchararcns 

flt'l'.\"1Jf1 11/giir särskild risk i lra/iken!ilr 

dock heakras e11das1 om sådana 0111-

s1ändighe1er .fiire/igger i del siirskilda 

.fäl/('f. 
Uran hinder al' andra s1yckc1 får 

1rq/ik/iirsäkringsavgi/i ragas 111 med 

.kmtio kronor.f(ir 1id till dess rrq/i/.;/iir

siikring tecknas el/er.fiirsäkringsplikten 

upphiir. 

Doms10! kan sälla ned tra/i/.;/örsäk

ringsavgi/i. om särskilda skäl /(irelig

gcr. Ifråga om preskription av trq/ik

.fiirsäkringsal'gi/i äger 28 1' .fiirsra 

s/1.•cker morsrnrande rilliim{lning. 

JH 
/)11ms10/ kan i mål om ans1·ar .fiir Sak11as jiireskril'e11 trq!ik/iirsäkring 

fiirsee/se som m·ses i 31 {/iirsra stycker .fiir mo111rdril'er .fimlon som iir regi-

elll'r. sl'dan domen i md!et har l'11n11ir srrerar här i landet och c:i är m·srällt. 

laga kra/i. pc/ särskild ralan m· allmän ka11 de11 jiirsiikri11gsplikrige jiireliiggas 

dklagare .fiirc/ägga dCfl .fiirs11111lft:e l'id l'id l'ile all .tiil~t:iira si11 jlirsäkrings-
l'ili' arr ji1/lgiira jr'irsäkringsp!ikren. fl/ikr. 

Om någon 1111clcr tid dd ha11 står un- Fiire!iiggancle som al'ses i .fiirsra 

der dta/.fiir/urseelse som a1·ses i 31 .11· srycker meddelas ar länsstyrl'l\en i det 

andra eller rrc1(ic styckerjimsärrcr a1. län där den J(irsäkringspliktft:c har sin 

f)(gdsåclan/ii1:~ec!se. skal/vad lwn lwr adress enlft:I hilrcgi\trer. Af(}( stldant 

J!.i11rt .\ig skyldig till .tiire 1·a("je åra! .fiireläggande far talan c~i jiiras. 
ames som särskilt hrort. 
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Nurnramle ~1·ddse 

33 ~ 

4 

Föreslagen ~\'lie/se 

Suk11as Jijreskril•e11 1rq/ik/iirsiikri11g 

11är motordrirt'I .li)/'(/011 som 1:i iir re

gistrerat hiir i lam/er eller som är ar

ställt brukas i trq/ik här m· de11 .fijr

säkri11g.1plikrige eller ar a1111a11 mctl 
dm11es rillsrd11d. dihnes den Jiirsäk
ri11gspliktige till hijrer. 

Forrsäuer den .fi'.irsi.ikri11gwlik1ige 

1111der tid tid ha11 står 1111der dtal Jiir 

.fiirseelse som m·ses i .f iirsra strcker 

att begå sdda11 .fiirseelse. skall l'Od 

ha11 har gjort s(i.: skyld(!{ till./i"ire rmje 

dwl anses som sii1~\kil1 hroff. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978 i fräga om 6 ~ och i övrigt 
den l november 1978. 

Vid bedömningen av frågan huruvida avtal om tralikllirsiikring som har 
triiffats före den I januari 1978 gliller efter denna tidpunkt tilHimpas 6 ~ 
i dess nya lydelse. 

De nldre bestiimmclserna i 31 ~ första stycket tillämpas i stiillet för de 
nya bestämmelserna i 31 ~ i den mån underlätenheten att hålla tralikfOr
säkring avser tiden före ikrafttriidandct. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971 :965) om straff för trafikbrott som be

gåtts utomlands 

lfärigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1971 :965) om straff för trafikbrott 

som begåtts utomlands 
dels att i 4 ~ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen", 

dels alt 2 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu\'(/rande ~rdelse 

Bestämmelse om strq/fjiir iiverträ

delsc a1· 

I. sddan/iireskrifi i lagen (/9l9:77) 

om trafik/01:\äkring å moror/rm/on 

som m·sl'/' .förhud mor brukande al' 

moro(·/im/on uran .f(ireskriven .f(irsiik

ring. 

l . .f(ireskri/i i l'ägrrq/i/.;/iirordningen 

(1951:648) eller med sröd m· .förord

ningen meddelad/(ireskrifi eller 

3 . .fiireskri/i .fiinmlningen 

(19(J(}:l34J om mopeder 

tilliimpas även i fråga om gärning 
varigenom någon utomlands övcr

trält motsvarande föreskrift som 
giillde på gärningsorten. 

2 ' ' 

Fiireslagen ~rdelse 

Besrämmel~ema i 33 \' rra/ikska

dclagen (1975:1410) samr bestäm

melse om srraff' jiir iil'erträdelse m· 

Jiireskrifi i terrängfl'{lfikkungörelsen 

( 19 72 :594 ). ,li)l'(/onskungiirelsen 

( 19 72:595), bilregisterkungiirelsen 

(}972:599). kungörelsen (1972:602) 

om arhersrid vid viigrransporr, m. m., 

rägrrq/ikkungiirelsen ( 197 2:603 ), 

k1111giirel1'l'!1 (1972:605) om it1/iirande 

av ny rägrrqfiklagstifining. kiirkorts

lagen (}977:477) eller kiirkorts/iirord

ningen (}977:72lJ tillämpas iiven i 
fråga om g~irning varigenom någon 
utomlands överträtt motsvarande 
föreskrift som gällde på glirningsor
ten. 

Denna lag träder kraft den I november 1978. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammantriide 
1977-09-08 

6 

Nänarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Bohman. 

Ahlmark. Romanus. Turesson, Antonsson, Mogård, Olsson, Dahlgren, As
ling. Söder. Troedsson, Mundebo, Krönmark. Ullsten, Burenstam Linder. 
Wikström, Johansson, Friggebo 

Föredragande: statsrådet Romanus 

Lagrådsremiss om ändring i trafikskadelagen (1975: 1410), m. m. 

Inledning 

Den som iiger ett motorfordon är skyldig att ha trafikfdrsäkring från vilken 
ersättning kan utgå, om skada uppkommer i följd av trafik med fordonet. 
Denna skyldighet iir f. n. sanktionerad genom särskilda straff- och vites

bestiimmelser. 
Den giillande ordningen får trafikfårsiikringspliktens fullgörande har visat 

sig vara mindre effektiv. Antalet oförsäkrade motorfordon har tidvis varit 
mycket stort och utgör alltjiimt ett betydande problem. 

Med anledning hiirav tog forsäkringsinspektioncn år 1973 initiativ till 
ett sammantriide med representanter för bilrcgistcrniimnden (numera in
g<knde i statens trafiksäkerhetsverk ). trafik försiik ri ngsanstaltcrna och tra
fik försiikringsföreningcn för att diskutera möjligheterna att rn till stånd en 
biittre efterlevnad av trafikförsiikringsplikten. Vid sammantriidet tillsattes 
en arbetsgrupp 1 med uppgift att utreda de juridiska. försäkringstekniska 
och datatekniska !Orutsiittningarna för en effektivare kontroll av att tra

fikförsiikringsplikten fullgörs och en mrenkling av administrationen av tra

fik försiikringarna. 
Arbetsgruppen, som har antagit namnet Samrådsgruppen för tralikför

säkringskontroll (SG-TFK), har i oktober 1974 avliimnat en rapport rörande 
oförsäkrade fordon med förslag till ett nytt påföljdssystem. Rapporten har 
av fårsäkringsinspcktionen överlämnats till justitiedepartementet. 

I Hovriittsradet Per Lundbergh, ordförande, avdelningsdirektören Tore Bertilson. av
delningschefen Sture Edehrink, avddningsdirektörcn Carl-Olof Enhagen, systemche
fen Yngve Jotoft. kamreren Hans Rosfors och avdelningschefen Ake Öhlund. En
hagen ersattes sedermera av avdelningsdirektören Sven Svedhcrg. 
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Efter remiss har yttranden över arbetsgruppens rapport avgetts av jus
titiekanslern UKJ, riksåklagaren (RÅ), Svea hovrätt, rikspolisstyrelsen, för
svarets civilförvaltning (FCF), statens viigverk, statens trafiksäkerhetsverk, 
bilregisterniimndcn, kammarkollegiet, statskontoret, riksskatteverket, kon
sumentombudsmannen (KOJ, konsumentverket, liinsstyrelscn i Örebro län, 
försiikringsriittskommitten, Föreningen Sveriges kronofogdar, Sveriges ad
vokatsamfund, Svenska åkeriförbundet, Sveriges trafikbiliigares riksorgani
sation, Svenska försäkringsbolags riksförbund, Folksam, Trafikförsäkrings
föreningen, Fiirsäkringsjuridiska föreningen, Motorbranschens riksförbund, 
Motormännens riksförbund, Kungl. automobilklubben (KAKJ, Motortorar
nas hclnykterhetsförbund samt Svenska motorcykelförbundet. 

RA har bifogat yttranden från överåklagarna i Stockholms, Göteborgs 
och Malmö :1klagardistrikt samt från !Unsåklagarna i Jönköpings, Kristi
anstads och Viistrnanlands Wn. Överåklagaren i Stockholms åklagardistrikt 
har som eget yttrande åberopat ett bifogat yttrande från åklagarmyndigheten 
i Stockholm. Linsstyrelscn i Örebro !Un har bifogat yttranden från polis
myndigheten i Örebro liin och kronofogdemyndigheten i Örebro distrikt. 

Sedan remissbehandlingen av arbetsgruppens förslag avslutats har tra
fiksäkerhetsverkct till justitiedepartementet överlämnat en den 28 april 1977 
dagtecknad promemoria med förslag till ändrade s<1nktionsformer i fråga 

om oförsiikrade fordon. 
Under lagstiftningsärendets beredning inom justitiedepartementet har 

överHiggningar hållits med företriidare för trafiksäkerhetsverket. rikspolis
styrelsen. riksskatteverket, försiikringsinspektionen, Försiikringsbranschens 
service AB, trafikförsiikringsförcningen. Motorbranschens riksförbund, Mo
tormiinnens riksförbund, KAK och Motorförarnas helnykterhetsförbund. 

2 N urnrandc trafikförsiikringsförhållanden 

2.1 lnit'dandt' anmärknini.:ar 

På trafikskac.leområdet har sedan lång tid tillbaka glillt siirskilc.la regler 
om skiirpt skadeståndsansvar i förening med obligatorisk ansvarsförsiikring. 

De nuvarande reglerna i ämnet finns i trafikskadelagen (! 975: 1410), som 
trUdc.le i kraft den I juli 1976. Lagen innebiir att den som iiger ett motorfordon 
är skyldig att ha trafikförsiikring och att ersiittning utgår från försiikringen, 
om skada uppkommer i följd av trafik med fordonet. Alla skador ersiitts 
dock inte. Bl. a. tiicker trafikförsäkringen inte skador på det egna fordonet 

eller på egendom som befordras med detta fordon. Den som vill ha full 
täckning för skador av detta slag får alltså komplettera tratiklOrslikringen 

med andra försäkringsformer. 
Försäkringsbolagen erbjuder olika möjligheter att teckna frivillig forsiik

ring för sådana skador som inte täcks av den obligatoriska trafikförsiikringcn. 
framfrir allt miirks motorfordonsförsiikringen, som förutom trafikförsiikring 
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omfattar olika former av kaskoförsäkring samt räddningsförsäkring och rätts
skyddsförsäkring. En översikt av olika frivilliga förslikringsanordningar på 
trafikskadeornrådet lämnas i prop. 1975176: 15 s. 32 ff. 

Vad som sägs i det följande tar emellertid inte sikte på dessa frivilliga 
försäkringar utan avser enbart den obligatoriska trafikfårsäkringen. 

2.2 Trafikskadl'lagrn 

Enligt trafikskadelagen är trafikfårsäkringsplikten i första hand knuten 
till rcgistrcringsskyldigheten. Trafikfårsäkring skall nämligen finnas för mo
tordrivet fordon som är registrerat här i landet och inte är avstiillt. Är fordonet 
avställt eller iir det över huvud taget inte registrerat i landet - vare sig 
detta beror på att fordonet inte är registreringspliktigt. som fallet iir med 
t. ex. mopeder, eller på att fordonet har avregistrerats eller inte har hunnit 

bli registrerat - föreligger försäkringsplikt bara när fordonet brukas i trafik 
här. 

f"örslikringsplikten fullgörs av fordonets ägare. Innehas fordonet av någon 
som har förvärvat det genom avbetalningsköp eller i övrigt under ligan
derlittsförbehåll. fullgörs dock försäkringsplikten av denne. 

Vissa und<•ntag finns från försäkringsplikten. Fordon som lir avsett att 
fåras av gående och motorredskap är helt undantagna från trafikskadelagen 
och omfattas alltså inte av reglerna om fårsäkringsplikt. Ett motsvarande 
undantag gäller för motordrivet fordon när det används för tävling e. d. 
inom inhägnat tävlingsområde. Vidare är staten befriad från skyldigheten 
att hålla trafikförsäkring. Sådan skyldighet åvilar inte heller annan betriif
fande fordon som har tagits i anspråk av staten enligt rekvisitions- eller 
förfogandclagstiftning eller, i vissa fall. enligt skriftligt avtal. Slutligen kan 
regeringen föreskriva undantag från försäkringsplikten betrlilfande fordon 
som tillhör viss främmande stat samt andra ut!Hndska fordon. 

Trafikförsiikringsplikten är sanktionerad genom straff- och vitesbestäm
melser. Den som underlåter att fullgöra sin försäkringsplikt beträffande mo
tordrivet fordon som är registrerat här i landet och inte är avställt döms 
till böter. Domstolen kan också förelägga honom vid vite att fullgöra får
säkringsplikten. Beträffande motordrivet fordon som lir fårsäkringspliktigt 
bara när det brukas i trafik här i landet (dvs. motordrivet fordon som inte 
iir registrerat här eller som är avställt) gäller att den försäkringspliktige döms 

till böter, om fordonet brukas med hans vilja och vetskap utan att fåreskriven 

trafikförsäkring finns. Slutligen kan även annan än den försäkringspliktige 
dömas till böter, om han brukar eller låter bruka motordrivet fordon i trafik 
här i landet med kännedom om att föreskriven försiikring inte finns. 

Från ett fordons trafikfårsäkring utgår trafikskadeersiittning för person

eller sakskada som uppkommer i följd av trafik med fordonet. Ersättningen 
utgår utan att någon behöver göras personligen skadeståndsansvarig för ska
dan. Ersättningssystemet enligt trafikskadelagen har alltså frikopplats från 
skacleståndsreglerna och omvandlats till ett fristående försäkringssystem. 
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Mir det gäller personskador utgår ers;ittning på rent objektiv grund till 
alla som skadas i trafiken. I princip iir det utan betydelse om den skadelidande 
själv har medverkat till skadan. Ers;ittningen kan dock jämkas. om han 
har medverkat uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Ersättning till fö
rare som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller rattonykterhet kan också 

jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan. 
I övrigt gäller inga undantag från riitten till ersiittning för personskada. 

Betriiffonde sakskador giiller olika regler beroende på vilket föremål som 
har skadats. Om ett motorfordon eller egendom som befordras med sädant 
fordon skadas, utgär ingen ersättning från fordonets egen trafik försiikring. 
Har skadorna diiremot vållats genom ett annat fordon i samband med kol
lision, ersätts skadorna från det andra fordonets trafikförsiikring. Ersiitt
ningen kan dock jlimkas, om det egna fordonet har medverkat till skadan. 
Uppstår skador på egendom som inte befordras med motorfordon. utgår 
ersättning på objektiv grund från försiikringen för det fordon varigenom 
skadorna har orsakats . .Ä. ven i detta fall kan ersiittningen emellertid jämkas. 
om vällande pä den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Vidare 
är försäkringstagaren och fordonets brukare eller förare i princip undantagna 
fn'n rätten till ersiittning för sakskador som tillfogas dem genom det egna 
fordonet. 

Betriiffande motorfordon som saknar föreskriven trafikförsäkring svarar 
samtliga tralikförsiikringsanstalter solidariskt för den trafikskadeersättning 
som skulle ha utgätt. om försäkring hade funnits. Detta ansvar gäller dock 
i princip inte för sakskada som tillfogas den försäkringspliktige sjiilv. För
siikringsanstalterna svarar även solidariskt för den trafikskadeersättning som 
skulle ha utgått från trafikförsiikringen för ett fordon vars identitet inte 
kan faststiillas. Försiikringsanstalterna företräds i båda dessa fall av en tra
fikförsiikringsförening. Den ersiillning föreningen betalar ut Hirdelas mellan 
anstalterna efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt teck
nade trafikförsäkringar som för var och en av dem belöper på näst föregående 
kalenderår. 

Riitten till trafikskadeersättning enligt de nu återgivna bestämmelserna 
i trafikskadelagen får i princip inte inskrlinkas genom försäkringsavtalet. 
Det innebär att den skadelidandes rätt till ersättning inte påverkas av sådana 
omständigheter som att försäkringstagaren har underlåtit att betala försiik
ringspremien eller i övrigt åsidosatt sina förpliktelser mot försiikringsan
stalten. Detta gäller iiven niir försäkringstagaren sjiilv iir skadelidande och 
har rätt till ersättning. 

Försäkringsanstalten har i princip inte heller möjlighet att kriiva utgiven 
tralikskadeersiittning åter från annan än den som har vållat skadan upp
såtligen eller genom grov vårdslöshet eller, i fråga om förare som har gjort 
sig skyldig till rattfylleri eller rattonykterhet, genom enkel vårdslöshet. I 
försiikringsavtalet får dock göras förbehåll om rätt för försiikringsanstalten 
att kräva utgiven trafikskadeersättning åter från försäkringstagaren intill be
lopp för vilket denne har åtagit sig att stå sjiilvrisk. Niir det giiller fysisk 
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person fär sädan sjlilvrisk uppgä till högst en tiondedcl av det basbelopp 
enligt lagen 11962:381) om allmän försiikring som giiller för januari manad 

det år skadehiindelsen inträffar. En motsvarighet till möjligheten att ta ut 

viss sjiilvrisk av försiikringstagaren giiller i fall då tralikförsiikringsföreningen 

har gett ut trafikskadeersiittning for skada som har orsakats genom ett oför

siikrat fordon. I sädant fall för trafikskadeersiittningen krävas äter från den 

försiikringspliktige intill en tiomledel av det förut niimnda basbeloppet. 
I ntriiffar en omstiindighet som enligt l'örsiikringsavtalet eller lagen 

( 1927:77) om försiikringsavtal beriittigar försiikringsanstalten att siiga upp 

avtalet eller i övrigt utgör anledning till dess upphörande, fortsiitter avtalet 
ändå att giilla minst en mimad från det att försiikringsanstalten har gjort 

anmiilan om att avtalet har blivit uppsagt eller att annan anledning till 

dess upphörande har intriitt. först efter utgången av denna enmånadsfrist 

upphör alltsfr försiikringsanstaltens ersättningsansvar gentemot den skadeli

clande. vare sig denne iir försäkringstagare eller annan person. Sådan anmiilan 

som nu niimnts Is. k. avanmiilanl skall göras till myndighet som regeringen 
bestiimmer. I tralikförsäkringsforon.lningen \ 1976:359) har tagits in bestäm

melser om att avanmiilan skall göras hos trafiksiikerlwtsverket eller. be

träffande fordon l(ir vilket interimslicens har .utfärdats, hos tullmyndighet 
som har utllirdat licensen. 

Trafik försäkring meddelas av försiikringsanstalt som har fätt tillstånd där

till av regeringen. Försäkringsanstalt som har fått s:klant tillstånd iir skyldig 

att pä begäran meddela trafikförsiikring. I tillståndet kan dock skyldigheten 

att meddela trafikförsiikring begriinsas till att giilla försiikring åt personer 
som tillhör viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som iir bosatta inom 

visst område. F. n. meclclelar 16 försiikringsanstalter tralikförsiikring. För
siikringsinspektionen utövar fortlöpande kontroll över dessa anstalters verk
samhet. Siirskilt gUller denna kontroll anstalternas premier. Inspektionen 
har faststiillt vissa normer för beriikning av omkostnader, premiereserv m. m. 

Försiikringsanstalt som har fått tillst{md att meddela trafikförsiikring iir 
skyldig att meddela bevis om utfärdad försiikring enligt formuliir som för

siikringsinspektionen faststiiller. Försiikringstagaren iir skyldig att ge in så

dant s. k. trafikförsiikringsbe\'is till liinsstyrelsen dels i samband med an

sökan om registrering av fordonet. dels då fördonct har bytt iigare och ny 

trafikförsiikring diirför skall tecknas för fordonet (se vidare avsnitt 2.4l. Diir

igenom kan registreringsmyndigheten kontrollera att försiikringsplikten har 

fullgjorts. 

Någon skyldighet att föra med sig trafikförsiikringsbcviset i fordonet fö

religger inte för den som for ett registrerat fordon. Diiremot föreligger en 

sådan skyldighet för den som för moped hiir i landet. Denne iir också skyldig 

att pä anmodan visa upp beviset för trafikinspektör. bilinspektör eller po

lisman. Den som bryter mot dessa föreskrificr döms till böter. 
Som förut nämnts oml~1ttar tralikskadelagcn inte motordrivet fordon när 

det anv~inds för tiivling, triining, övningskörning. uppvisning eller liknande 

iindamäl inom inhiignat tiivlingsomr{1de. Frågan om forsiikring i sådana fall 
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regleras i stiillet i lagen ( 1976:357) om motortiivlingsflirsiikring. Enligt denna 

lag skall den som anordnar en motortiivling e. d. inom inhiignat tLivlings

område ta en motortiivlingsförsiikring. frän vilken full ersiittning utgår till 

åsUdare och runktioniirer som skadas vid Uivlingen. Finns inte någon sådan 

anordnare, l'ullgörs försiikringsplikten i stiillet av tiivlingsområdets Ligare el

ler, om området har upplåtits tiil annan för tLivling e. d .. av denne. Un

derlåtenhet att ta motortiivlingsfiirsiikring bestraffas med böter. 

2 .. ~ Trnfik försiikrini.:~1iremierna 

Trafik fors Lik ri ngspremierna iir i första hand differentierade efter fordons

slag I personbil, lastbil. buss, motorcykel. traktor etc.) och geografiskt område 

beroende pä var försiikringstagaren iir bosatt. Flertalet fordonsslag Lir indelade 

i undergrupper efter t. ex. vikt eller anviindningssiitt. För personbilar. liksom 

i tlertalct t<.irsiikringsbolag Liven for liitta lastbilar, tilliimpas differentiering 

efter årlig körstriicka. För dessa fordonsslag Lir premien dessutom beroende 

av fabrikat och modell, s. k. miirkestarifTering. Denna innebiir att varje bil

modell med hiinsyn till trafikskaderisken placeras i någon av tio premie

klasser. Bedömningen av vilken premieklass en viss bilmodell skall hiinforas 

till sker p{1 grundval av en omfattande statistik, som sammanstiills av for

siikringsbolagen. Placeringen iir inte permanent utan kan föriindras genom 

upp- eller nedllyttning. om statistiken för en modell visar att trafikska

derisken har ökat eller minskat i förhållande till genomsnittet för hela per

sonbilsbestandet. 

Enligt de försiikringsvillkor som giiller f. n. Lir försLikringstagaren efter 

ett skadefritt är beriittigad till rabatt (bonus) pä tralikforsiikringspremien. 

Efter varje skadefritt år tlyttas försiikringen till en högre bonusklass. Den 
liigsta bonusen iir 20 ",, och den högsta 75 ",,. Efter försiikringsår med skada 

tlyttas lfasiikringen ned två bonusklasser för varje skada som medför er

sUltningsskyldighet fbr försiikringsgivaren. Undantag giiller bl. a. för det fall 

att fordonet har tillgripits genom brott. 

Snm 1idigare niimnts har forsiikringsbolagen enlig! trallkskaddagen möj
lighet att avtala om viss sjiilvrisk i trafikförsiikringen. Sädana avtal iir emel

lertid inte vanliga. Beträffande personbilar för yrkesmiissig uthyrning giiller 

dock att de kan försäkras enligt premietariff som upplar alternativ med 

och utan sjiilvrisk. Vidare finns en siirskild form av sjiilvrisk för fall niir 

förare av personbil i icke yrkesmiissig trafik eller av lastbil med totalvikt 

av högst 3 500 kg vid skada inte har fyllt 24 år ts. k. ungdomssjiilvriskl. 

Slutligen kan niimnas alt forsiikringsinspektionen har faststiillt vissa regler 

om premiehöjningar för försiikrings1agare som utgör en större risk i trafiken 

iin som kan accepteras inom det premiesystern som tilliimpas flir försiik

rings1agare i allrniinhet. Reglerna innebiir alt llirsiikringsavtalet i vissa fall 

skall siigas upp med nrnedelhar verkan samtidigt som försiikringslagaren 

erbjuds ny försiikring med duhbel premie under två år. Så skall ske bl. a. 

niir försiikringstagaren i samband med en skada har gjort sig skyldig 1ill 
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grov vårdslöshet i trafik eller till vårdslöshet i trafik och därvid visat lik
giltighet for annans liv eller egendom eller fört fordonet i strid mot grund
liiggande. enkla trafikregler. Detsamma gäller när försäkringstagaren har 

dömts för rattfylleri. rattonykterhet eller olovlig körning. om det inte framgår 
att detta handlande ej har medverkat till skadan. 

2.4 l\nntroll a' trafikfiirsäkrin:.:t•n 

Fr. o. m. den I maj 1973 giiller ett delvis nytt registreringssystem i vårt 
land. De nya bestämmelserna finns huvudsakligen i bilregisterkungörelsen 
(1972:599). 

Registreringen av ett fordon sker i ett för landet gemensamt bilregister, 
som är baserat på automatisk databehandling. Registret administrerw; av 

trafiksiikerhetsverket. som lir central ansvarig instans för registreringsverk
samheten. Själva handläggningen av registrerings- och anmiilningsiirenden 
sker dock vid liinsstyrelserna. Bifalls ansökan om registrering. mat<L~ upp
gifter om fordonet och ägaren in i registret med hjiilp av terminal. Även 
polismyndigheterna står i förbindelse med registret genom terminaler. 

Registreringspliktiga fordon iir biL motorcykel, terriingmotorfordon och 
traktor som iir förseclcl med gummihjul eller band. Även motorredskap iir 
registreringspliktigt. om det brukas på sådant siitt som anges i viigtrafik
skattelagen ( 1973:601) for att traktor skall anses som trafiktraktor. I övrigt 
föreligger ingen registreringsplikt för motorredskap. Inte heller mopeder om

fattas av registreringsplikten. Vidare giiller ett siirskilt undantag för s. k. 
områdesfordon. dvs. fordon som anviinds uteslutande inom inhiignat järn
vägs- eller fabriksområde eller inhägnat tiivlingsområde eller annat dylikt 
inhiignat område. Också fordon som tillhör staten och iir tillverkat för siirskilt 
militiirt iindamål samt fordon som är avsett att föras av gående iir undantagna 
från registreringsskyldighet. 

Att registrering har skett är en förutsättning för att ett registreringspliktigt 
fordon skall få. brukas. Enbart registrering medför dock inte riitt att bruka 
fordonet. Andra förutsättningar är bl. a. att skatt har betalats och att tra
fikförsiikring har tecknats. Registreringen iir alltså niirmast att uppfatta som 

en notering i registret av att fordonet existerar och av vem som iiger det. 
Registrering av visst fordon består till dess att fordonet har avregistrerats. 

Avregistrering får ske bara under vissa förutsättningar. Den praktiskt vik

tigaste av dessa iir att fordonet har förstörts (skrotats). Ett registrerat fordon 

kan iiven avstiillas, varvid det upphör att vara försiikringspliktigt och skat
tepliktigt. Ett avstiillt fordon får inte brukas annat iin i vissa undantagsfall. 

Vid ansökan om registrering skall bl. a. fogas besiktningsinstrument eller 
typintyg samt trafikförsiikringsbevis. Om föreskriven handling saknas hind
rar detta inte registreringen. men fordonet avstiills då obligatoriskt. 

Om ett registrerat fordon övergår till ny ägare. iir både förre och nye 
ägaren skyldiga att inom en vecka från förviirvet anmäla detta till liinsstyrel

sen. Denna skyldighet iir straffsanktionerad. 
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,:\gare av registrerat fordon skall, om ny försäkring tecknas för fordonet, 

ge in bevis hiirom till liinsstyrelsen inom en vecka från det att l'örsiikringen 
tecknades. Även denna skyldighet är straffsanktionerad. 

För att bl. a. underHitta kontrollen av att ett fordon är trafikförsäkrat skall 

för varje registrerat fordon utom terrängfordon utfärdas .:ll kontrollmiirke 
som anbringas på fordonets bakre registreringsskylt. Sådant miirke utliimnas 

under förutsiittning att fordonet inte iir avsHillt, att föreskriven trafikför
siikring finns, all fordonsskatt har betalts för det innevarande året, att kör

förbud inte giiller och - i förekommande fall - att vissa föreskrifter i fråga 

om kilometerrUknarappar<ltur har i<ikttagits. Någon rätt att bruka fordonet 
uppkommer inte i och för sig genom kontrollmärket. A andra sidan utgör 
kontrollm:irket inte heller en förutsättning för riitten att bruka fordonet. 
Om ett fordon saknar kontrollmärke, ger detta dock anledning till siirskild 
kontroll. Det kan ju i sädant fall misstiinkas att någon eller några av de 
förutsättningar som giiller för utHimnandet av kontrollmiirke inte föreligger, 

t. ex. att fordonet inte är trafikförsäkrat. 
Den period, för vilken fordonsskatt har betalts och utförd kontrollbe

siktning gäller, sammanfaller med kontrollmiirkets giltighetstid. Kontroll

miirket visar alltså all fordonsiigaren har fullgjort sin skatteplikt och be
siktningsskyldighet betriiffande fordonet. Däremot kan det intriiffa att ett 
fordon vid viss tidpunkt har kontrollmiirke utan att trafikförsiikring giiller 

för fordonet. Erfarenhetsmässigt är detta fallet med 40-50 "" av hela antalet 
oförsäkrade fordon, dvs. f. n. drygt 30 000 fordon. Den tid under 

vilken trafikförsiikring gäller har nämligen inte kunnat samordnas med kon
trollmärkets giltighetstid. Trafikförsäkringsplikten kontrolleras endast vid 
den tidpunkt då kontrollmiirket utf1irdas. Om försäkringen upphör under 
miirkets giltighetstid, t. ex. därför att försäkringen avanmäls på grund av 
uppsiigning vid bristande premiebetalning, har detta ingen inverkan på for
donsägarens riitt all ha kontrollmiirket kvar på sill fordon. 

2.5 Påminnelse- och utrcdningsrutiner i fråga om oförsäkradl' fordon 

Enligt överenskommelse mellan trafikförsiikringsanstalterna och tralik
siikerhetsverket tilliimpas sedan våren 1974 följande rutiner, niir en for
donsiigare som har tecknat trafikförsiikring underlåter att betala försiikrings

premien. 
Till en bö~ian får fordonsiigaren en påminnelse från försiikringsanstalten 

om att premien ~ir obetald. Denna påminnelse. som uts~inds vid valfri tid
punkt, g[iller vanligen också som uppsägning av försiikringsavtalet. om pre
mien inte betalas en kortare tid diirefter. Vid fortsatt underlåtenhet att betala 

premien avanmiils trafikförsiikringen hos trafiksiikerhetsverket. Försiikrings
anstalt som tilliimpar maskinell rutin - vilket är normalrutinen - skall göra 
sådan avanmiilan senast 35 dagar från premiens förfallodag eller, vid ny
tecknad eller iindrad forsiikring som expedieras först efter det att avtalet 
har börjat löpa, från den dag då försäkringen expedierades till forsiikrings-
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tagaren. För f'örsiikringsanstalt som tilHimpar manuell rutin skall avanmiilan 
i stiillet göras senast 42 dagar från den nyss angivna tidpunkten. 

Senast 14 dagar el'ter det att avanmman har inkommit till tratiksiiker

hetsverket tillstiills fordonsiigaren ett första meddelande med uppmaning 

att snarast siinda in nytt bevis om tralikförsiikring till liinsstyrelscn. Om 

uppgift om tralikf'örsiikring alltjiimt saknas i bilregistret 21 dagar efter det 

att det första meddelandet har utfardats till fordonsiigaren, tillställs denne 

ett nytt meddelande, vari anges att iirendet kommer att överliimmt~ för 

polisutredning och åtalsprövning om fordonsiigaren inte inom åtta dagar 

kan visa att giillande tralikförsiikring finns eller att han inte liingre behöver 
hålla sådan forsiikring. Ar fordonet 21 dagar efter detta andra meddelande 

alltjiimt antecknat som oförsiikrat i bilregistret. översiinder traliksiikerhets

verket iirendet till liinsstyrelsen i det Wn diir fordonsiigaren har sin adress 

enligt bilregistret. Kan iirendet inte avföras sedan liinsstyrelsen gjon en niir

mare utredning, överlämnas iirendet till den lokala polismyndigheten för 

vidare handliiggning. 

De nu återgivna rutinerna vid tratiksiikerhetsverket tillämpas också niir 
nytt tralikförsiikringsbevis inte ges in till länsstyrelsen inom 14 dagar efter 

anmiilan om iigarbyte eller upphörd avstiillning. 

2.6 Statistiska uppgifter 

J.6. I .4111a/e1 1ratik/iir\ä/;.ri11gs{Jlikri.~a tim/1111 

Vid utgången av juni 1977 fanns 3 459 983 tralikförsiikringspliktiga fordon 

Sverige. Fördelningen på olika fordonsslag framgår av tahe/I I. 

Tahl'll I Antal trafikförsäkringspliktiga fordon fördelad!' på fordonsslag I 

Pcrsonhilar 2 903 934 183,9 f!(,) 

Lastbilar 170 219 4,9 ti,,) 

Bussar 12 656 0,4 !Jti) 

Motorcyklar 45 955 1J 11ti) 

Tra~torer 282 122 8-2 " ,,) 

T .:rr:ingfordun 44 097 ( IJ (•,,) 

3 459 983 t IOO " ,,) 

1 t denna tahell ingår iivcn statliga fordon. Diin:mot har områdesfordon och mopeder 
ime mcdrUknats. 

Tillv~ixten av personbilsparken sker mycket snabbt. Vid utgången av är 

1960 fanns i landet ca I 240000 personbilar och vid utgången av år 1972 

mer :in det dubbla antalet. Antalet lastbilar och bussar ökar mera måttligt. 
Vid utgången av år 1960 fanns ca 120000 och vid utgången a\· <tr 1972 

ca 160 000 lastbilar. Antalet bussar vid utgången av år 1960 utgjorde ca 
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8 200 och vid utgången av år 1972 ca 16 000. En kategori som diiremot 
har minskat i antal under !lera år iir motorcyklarna. Vid utgången av år 
1960 fanns ungefär 160 000 och vid utgången av 1972 bara ca 38 000 mo
torcyklar. 

].6.] A111a/c1 o/r'irsäkrad1' /i1rdo11 

Vid utgången av juni 1977 fanns enligt bilregistrets noteringar 68 109 

oforsäkrade fordon i vårt land. vilket utgör 1,9 11
11 av hela antalet försäk

ringspliktiga fordon. Fördelningen på olika fordonsslag framgår av tahell 
1 
~. 

Tabell 2 Antal oförsäkrade fordon fördelade på fordonsslai: 1 

Personbilar 57 302 84.1 ",,) 

Lastbilar 3 431 SJ Il,·)) 

Bussotr 172 0.2 (•;)) 

Motorcyklar 2 760 4.5 !)11) 

Traktorer 3 (J72 4.5 i1r>) 

Terr:ingfnrdon I 372 I 2.0 ",,) 

68 109 liOO ",,) 

I I denna tabell har oregistrerade fordon inte tagits med. 

Av tabellerna I och 2 framgår att motorcyklarna relativt sett dominerar 
bland de ofdrsiikrade fordonen. Av hela antalet motorcyklar utgjorde de 
oförsäkrade motorcyklarna 6,0 ",,, medan motsvarande andel utgjorde för 
personbilarna 1.9 "11. för lastbilarna 2.0 ",,.för hussarna 1.4 ".,.för traktorern;1 
I. I ",, och for tcrriingfordoncn 3.1 "11. Av de oförsäkrade fordonen hestod 
ca 70 ",, av minst tio är gamla ärsmodeller. lnti.: rullt 25 "11 av fordonsiigarna 
var s. k. okiinda iigare. dvs. bl. a. sädana iigare som inte kunnat nås för 
indrivning av obetald skatt. 

Antalet oforsiikradc fordon sjönk mycket kraftigt under den l"örsta tiden 
erter det att det nya bilregistersystemet härjade tilliimpas den I maj 1973. 
Sålunda uppgick hela antalet oförsiikrade fordon i mars 1973 till rn 186 700. 
medan detta antal i december 1973 hade gått ned till ca 79 200. alltså en 
minskning med ca 107 500 <58 ",;). IJcnna minskning torde dock till stor 
del bero på att försiikringsbolagcn efter mars 1973 levererade förs~ikrings

uppgii"ter till bilrcgistrct vilka av olika anledningar inte hade Wmnats under 
arbetet med uppliiggningcn av registret. Antalet ofiiriikradc fordon fortsatte 

diirefter alt sjunka under hörjan av år 1974. Den Higsta siffran noterades 
i februari detta år163 343). Denna minskning torde till stordel hiinga samman 
med den drivmedelsransonering som rådde under janua~i 1974. En av fiir
utsiittningarna J"ör att erhälla ransoneringskort var niimligen i1tt fordonet 
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hade giillande trafik försäkring. Diirefter skedde åter en viss ökning av antalet 
oforsiikrade fordon, som mellan maj 1974 m:h april 1975 varierade mellan 

73 ()00 och 83 000. Under de senaste åren har dock en viss nedgång kunnat 
noteras. Som förut angetts låg antalet ofrirsiikrade fordon i juni 1977 vid 

68 000. 
Det iir vidare att märka all det totala fordonsbeståndet hela tiden har 

ökat. Under tiden juni 1974-juni 1977 rör det sig om en ökning av mer 
iin 400 000 fordon. Trots detta har antalet oförsiikrade fördon under denna 
tid sjunkit med ca 12 000. Det innebär att andelen oförsäkrade fordon har 
minskat från 2,6 '.',, i juni 1974 till L9 ";, i juni 1977. 

l. 6. 3 A 11w/e1 skador grnom o/iirsiikrade/im/011 

Som förut nämnts har samtliga trafikförsiikringsanstalter ett solidariskt 

ersiittningsansvar för skador som orsakas genom ett okiint fordon eller genom 
ett fordon som saknar föreskriven trafikförsiikring. Trafikförsiikringsanstal
terna företriids i dessa fall av trafikfiirsäkringsföreningen, som tar emot an
miilan om sådana skador och ombesörjer skaderegleringen. Under 1970-talet 
har ca 25 000 skador om året anmälts till trafikförsäkringsföreningen. De 
nesta skadorna har orsakats genom fordon vars identitet inte har kunnat 
faststiillas. Antalet anmiilda skador som orsakats genom oförsiikrade fordon 
och storleken av de utbetalningar som trafikförsiikringsföreningen har gjort 
med anledning av sådana skador framgår av tahel/ 3. 

Tabell 3 Till trafikförsäkringsföreningen anmälda skador genom oförsäkrade fordon 
och storleken a,· ~orda utbetalningar med anledning a,· sådana skador 

Ar Antalet anmälda Utbetalningar 
skador 

1970 2 286 3 392 000 
1971 2 296 4 793 000 
1972 2 630 5 175 000 
1973 3 307 5 577 000 
1974 2 233 4 590 000 
1975 I 980 4 'i46 ()()() 
1976 I ')I I 6 743 000 

3 Tidigare förslag 

Frågan vad som kan göras för att IOrbiittra dtcrlevnaden av trafikfcir

siikringsplikten har tidigare diskuterats vid olika tillfallen. 
Ar 1957 Jade hil~kad1·111r1'd11i11g1'11 i betiinkandet !SOU 1957:36) Trafikför

säkring fram förslag till ny lag om tralikforsiikring. 1 betiinkandet föreslogs 
bl. a. att underlåtenhet att fullgöra trafikftirsiikringsplikten skulle medföra 
skyldighet att, utöver böter, betala en särskild straffpremie för den tid under 
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vilken fordonet varit oförsäkrat. Denna straff premie skulle uppgå till dubbla 
försiikringspremien. beriiknad utan hänsyn till eventuellt förekommande 
bonusrabatt. Om den försäkringspliktige inte förut hade haft någon tra
fikforsiikring för sitt fordon, fick straffpremien beriiknas enligt den nor
maltariff som skulle ha tillämpats om försiikringsplikten hade fullgjorts. 
Straffpremien, som enligt förslaget kunde indrivas genom införsel. skulle 
i sin helhet tillfalla trafikförsäkringsföreningen. 

För att skyldigheten att erlägga böter och straffpremie skulle inträda så 

snabbt som rimligen var möjligt. oberoende av uppsiigning från försäkrings
anstalternas sida och vid en lätt konstaterbar tidpunkt, föreslog bilskade
utred ningen vidare att försummelse att betala trafikförsäkringspremien skulle 
medföra att försiikringsavtalet automatiskt upphörde att gälla sedan en vecka 
förnutit från förfallodagen. 

Enligt bilskadeutredningen fanns det inte någon anledning att vid sidan 
av den föreslagna straffpremien behålla möjligheten att framtvinga trafik
försiikringspliktens fullgörande genom vitesföreliiggande. Utredningen av
visade liven tanken på att införa regler om regress mot den som försummat 

att betala försiikringspremien. Enligt utredningen borde man niimligen inte 

tilWmpa sanktioner vars inträde och kännbarhet var helt beroende på slum
pen. 

Bilskacleutredningens förslag till ny trafikförsiikringslag ledde inte till lag
stiftning. Till följd hiirav förföll iiven förslaget till ett nytt sanktionssystem 

vid underlåtenhet att fullgöra tralikförsäkringsplikten. Förslaget mottogs 
dock i denna del övervägande positivt av remissinstanserna. 

Ar 1971 väcktes en motion i riksdagen (11101. 1971:334) med begäran om 
dels en kartliiggning av antalet motorfordon i trafik som saknar tralikför
siikring samt de ekonomiska konsekvenserna av att fordonen är oförsäkrade, 
dels en översyn av bestiimmelserna om förfarandet vid tecknandet av trn
likforsiikring. Lagutskottet !LU 1971: 15) ansåg emellertid i likhet med samt
liga remissinstanser som yttrat sig över motionen att elen begärda kart
liiggningen och översynen borde anstå till dess att erfarenheter hade vunnits 
av den nya bitregisterorganisation som då var under uppbyggnad. Utsko11et 
hemstiillde diirför att motionen skulle avslås. Denna hemställan bifölls av 
riksdagen. 

Frågan om påföljder för underlåtenhet att fullgöra trafikförsiikringsplikten 

aktualiserades på nytt, då 1ra/ikskadc111red11i11gcn år 1974 avlämnade sitt 
betiinkande (SOL: 1974:87) Trafikskadeersättning. I betänkandet förordades 
att möjligheterna att utdöma straff och att meddela vitesföreläggande t.v. 
skulle behållas. Samtidigt framhöll utredningen att det kunde finnas skäl 
att i en framtid avkriminalisera dessa brott och ersiitta straffansvaret med 
offentligriittsliga avgifter. Enligt utredningen borde dock denna fråga ses 

i ett större sammanhang och inte lösas fristående för tralikförsäkringsom
råclet. Frågan borde diirlör anstå i avbidan på en allmän översyn av giillande 
straffsanktioner på specialstraffr~ittens område. 

2 RiksJ,1g1·11 1977/78 1 sa111! . ..\'r 16. 
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Utöver böter och viten föreslog trafikskadeutredningen vissa andra på
följder för den som underlåter att fullgöra sin trafikförsäkringsplikt. Bl. a. 
skulle den försäkringspliktige åläggas att till trafikförsiikringsföreningen be
tala en avgift motsvarande elen undandragna premien. Om det betriiffande 
fordon som är försäkringspliktigt bara när det brukas i trafik (framför allt 

mopeder) inte kunde utrönas under hur lång tid fordonet brukats utan för
säkring, skulle denna premieavgift motsvara premie för ett år. Den föreslagna 
premieavgiften skulle kunna indrivas genom införsel. 

Enligt trafikskacleutreclningen borde premieavgiften i princip bestämmas 
all motsvara premie enligt den högsta tilliimpliga premietariffen, även om 
den försäkringspliktige tidigare haft en försiikring för fordonet med premie 
enligt en lägre tariff. Eftersom tarifferna kan variera något mellan de olika 
försäkringsbolagen, borde den högsta tillämpliga tariffen anses motsvara 
medeltalet av de maximitariffer som bolagen tillämpat under den aktuella 

tiden. :-.!ågra närmare bestämmelser om premieavgiftens beriikning föreslogs 
dock ej, utan elen frågan skulle ankomma på regeringen som iiven skulle 
ha möjlighet att delegera uppgiften till underordnad myndighet. Enligt ut
redningen borde sådan delegering ske till försäkringsinspektionen. 

I anslutning till förslaget om premieavgift framhöll trafikskadeutredningen 
att det kunde bli aktuellt att ändra dessa bestiimmelser, om man i en framtid 
avkriminaliserade förseelser mot trafikförsiikringsplikten och införde ell ad
ministrativt avgiftssystem för dessa förseelser. I så fall borde avgiftsbestäm
melserna samordnas, exempelvis på så siitt att den försiikringspliktige ålades 
att betala en avgift motsvarande en viss multipel av den premie som skulle 
ha utgått. Av denna avgift borde då etl belopp motsvarande premien tillfalla 
t rafi kförsiik ri ngsfören ingen. 

Som ett led i striivanclena att uppnå biittre efterlevnad av reglerna om 
trafikförsiikringsplikt föreslog tralikskadeutredningen att försäkringsbolagen 
inte skulle vara skyldiga att meddela trafikförsäkring för ett fordon vars 
iigare eller närmast föregående ligare inte hade betalat förfallen trafikför
säkringspremie eller stod i skuld för självrisk. Utredningen föreslog vidare 
att fordran på obetald premie skulle kunna kvittas mot försiikringstagarens 
fordran på trafikskadeersättning. Detsamma skulle gälla betr~iffande den 

förut nämnda premieavgiften. 
Under remissbehandlingen av trafikskacleutredningens betänkande ifrå

g,1satte flera remissinstanser lämpligheten av de nya påföljder som utred

ningen hade föreslagit. Framför allt kritiserades förslaget att trafikförsiik
ringsgivarna skulle kunna vägra all meddela försäkring i fall då forclonsägaren 
eller tidigare ligare hade underlåtit att betala förfallen premie. 

I prop. 1975176: 15 med förslag till tralikskadelag framhölls att frågan 
om vilka påföljder m. m. som bör giilla för försummelse att fullgöra tra
likförsäkringsplikten inte borde avgöras i det sammanhanget. Den frågan 
fick i stället tas upp i sin helhet i samband med att man tog stiillning 
till de förslag i fråga om ell nytt kontroll- och sanktionssystem som då 



Prop. 1977/78:16 19 

hade lagts fram av sarnrådsgruppen för tralikförsiikringskontroll. På grund 
härav korn förslaget till trafikskadelag inte att innehålla några andra på
följdsregler iin en motsvarighet till de straff- och vitesbestämmelser som 
giillt enligt den tidigare lagstiftningen. 

De uttalanden om påföljdsregler m. m. som gjordes i prop. 1975176: 15 
liirnnades utan erinran vid riksdagshehandlingen (se LU 1975176:3). 

4 Arbetsgruppens förslag 

4.1 Allmänna utgångspunkter 

Arbetsgruppen framhåller inledningsvis att de oförsäkrade motorfordonen i 
mångaårharutgjortett problem förderiittsvårdande myndigheterna och tralik
försiikringsbolagen samt en belastning för de lojala försiikringstagarna. 

I det tidigare bilregistreringssystemet, som utgjordes av kortregister hos 
liinsstyrelserna, var det inte möjligt att säkert bedöma antalet oförsäkrade 
motorfordon. Genom fordonsparkens snabba tillväxt hade liinsstyrelserna 
i praktiken inte heller möjlighet att i någon större utsträckning konstatera 

vilka fordon som saknade trafikförsäkring. Det innebär enligt arbetsgruppen 
att de som under senare år har åtalats för underlåtenhet att fullgöra sin 
trafikförsiikringsplikt huvudsakligen har varit sådana som ertappats vid en 

trafikkontroll eller i samband med en trafikolycka. 
Enligt arbetsgruppen innebär tillkomsten av det nya datamaskinella bil

registret att möjligheter har skapats att på ett enkelt och säkert sätt konstatera 
vilka fordon som saknar trafikförsiikring. Det iir också mycket enkelt för 
bilregisternämnden att översända uppgifter hiirorn till vederbörande polis
myndighet för utredning. Polismyndigheterna har emellertid inte tillräckliga 
resurser att handHigga dessa iirenden. som f. n. uppgår till omkring I 000 
per vecka. 

Mot denna bakgrund föreslår arbetsgruppen att det nuvarande påföljds
systernet ersiitts av ett avgiftssystem som är baserat på automatisk data
behandling. Detta avgiftssystem skall administreras av trafiksiikerhetsver
ket. som övertar polis- och åklagarmyndigheternas samt domstolarnas hand
läggning av iirenden rörande underlåtenhet att fullgöra trafikförsiikrings
plikten. Den nya avgiften. som i arbetsgruppens förslag har getts benäm
ningen siirskild försiikringsavgift. skall tas ut av den försäkringspliktige. 
Om denne inte inom viss tid därefter tecknar trafikförsäkring. skall ytter
ligare avgifter tas ut ända till dess att försäkringsfrågan har ordnats. 

4.2 Tillämpningsområdet för det nya avgiftssystemet 

Enligt arbetsgruppens förslag skall särskild försäkringsavgift tas ut niir 
ett fordon har antecknats som oförsäkrat i bilregistret. vare sig det beror 
på att någon trafikfårsiikring över huvud taget inte har tecknats eller an-
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ledningen är att sådan försäkring har upphört att giilla. Även niir uppgift 
saknas i bilregistret om gällande trafikförsäkring, skall fordonet hetraktas 
som oförsäkrat. Det inncbärattett fordon anses som oförsiikrat inte bara närfor
donsägaren harunderlåtit att teckna trafik försäkring utan också närhan har för
summat att ge in trafikförsäkringsbeviset till liinsstyrclsen eller när uppgift om 
sådant inliimnandc av misstag inte har antecknats i bilregistrct. 

Det föreslagna avgiftssystemet omfattar inte överträdelser av trafikför
säkringsplikten i sådana fall när fordonet är försäkringspliktigt bara då det 
brukas i trafik. Särskild försäkringsavgift skall alltså inte tas ut av den för
säkringspliktigc när ett avställt eller ej registrerat fordon brukas i trafik utan 
att föreskriven trafikförsäkring finns. Enligt arbetsgruppen ingår det inte 

i dess uppdrag att utforma ett avgiftssystem även för dessa fall. 
Arbetsgruppen har emellertid berört frågan om påföljden för elen som 

bryter mot trafikförsäkringsplikten niir det gäller mopeder. Enligt arbets
gruppen kan det synas konsekvent att avkriminalisera även sådana brott 

och ersätta det nuvarande bötesstraffet med en straffavgift, som skulle kunna 
fastställas av polismyndighet och i övrigt byggas upp på samma siitt som 
den särskilda försäkringsavgiften. Å andra sidan torde den försäkringsplik
tige i dessa fall många gånger ha gjort sig skyldig till även annan bötesbelagd 
förseelse. t. ex. trimning av mopeden eller brott mot bestämmelser om mo
pedens utrustning. Den försäkringspliktige skulle då komma att åläggas 
både en straffavgift och ett hötcsstraff, vilket synes onödigt krångligt. Vidare 

uppställer sig svårigheter niir det gäller att avgöra under vilken tid mopeden 
har brukats utan gällande trafikförsäkring. På grund härav saknas enligt 
arbetsgruppen anledning att i fråga om mopeder ersiitta det nuvarande bö
tesstraffet med en särskild försäkringsavgift. 

Arbetsgruppens förslag avser inte heller den som utan att vara trafik
försäkringspliktig brukar eller låter hruka ett fordon i trafik med kiinnedom 
om att föreskriven trafikförsäkring inte finns. 

4.3 Utformningen av det nya avgiftssystemet 

4.3. J A vg[{tcns ko11strukrio11 

Enligt arbetsgruppens förslag skall den siirskilda försiikringsavgiftcn vara 
sammansatL av en fast grundavgift. lika för alla fordon, och en rörlig till
läggsavgift som differentieras med hänsyn till försiikringspremien. 

Grundavgiften skall enligt förslaget täcka statsverkets (dvs. liinsstyrel
sernas och trafiksäkerhetsverkets) kostnader för handliiggningen av ärenden 
rörande oförsäkrade fordon \kosr11adsdef) samt dessutom utgöra en straff
avgift (srra/lilef). Grundavgiften skall i sin helhet tillfalla statsverket. 

Tilläggsavgiften är avsedd att i första hand tiicka försäkringsriskcn och 
försäkringsbolagens administrativa kostnader under den period fordonet iir 
oförsäkrat (riskdef). Denna del, som enligt förslaget skall tillfalla trafikfår-
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siikringsföreningen. bör enligt arbetsgruppen i prim:ip motsvara den undan
dragna försäkringspremien. Den bör därför så långt det är möjligt anpassas 
till försiikringsbolagens premietariffer och inte i något fall understiga den 
faktiska försiikringspremien. Samtidigt måste dock beaktas att den skall 
kunna baseras på data som iir eller kan göras tillgängliga hos bilregistret. 
Den bör vidare ha en administrativt enkel utformning. Med hänsyn hiirtill 
iir det inte möjligt att differentiera avgiften efter alla förekommande pre
mievariabler. Avgiften måste i stället siittas så högt att den överstiger den 
genomsnittligt undandragna försiikringspremien. Det innebär att försäk
ringsbolagen skulle bli överkompenserade. om de tillfördes hela tilläggs
avgiften. Enligt arbetsgruprens beräkningar kan ca 75 'h av tilliiggsavgiften 
anses svara mot elen genomsnittligt undandragna premien. Hänsyn har då 
också tagits till att de som undandrar sig att erliigga tralikförsäkringspremien 

kan antas utgöra en större försiikringsrisk iin försiikringstagarna i allmänhet. 
Endast denna riskdel bör alltså tillföras trafikförsäkringsföreningen. Åter

stående 25 ''i; bör tillfalla St•llsverket som en ytterligare. rörlig straffavgift 
(sTra/lile{). 

4.3.] frgi/iens sTor/ek 

I arbetsgruppens förslag har grundavgiften satts till 250 kronor. Den i 
avgiften ingående kostnadsclelen kan beriiknas till 50 kronor. som enligt 
bilregisterniimndens uppskattningar motsvarar de administrativa kostnader
na. Aterstående 200 kronor utgör straffclel. Enligt arbetsgrurpen kan detta 
belopp, tillsammans med elen straffdel som ingår i tilliiggsavgiften. betraktas 
som rimligt i förhållande till nuvarande bötesstraff. 

BetrMfande tilläggsavgiften giiller. som förut nämnts, att den i princip 
skall motsvara den undandragna försiikringspremien. Arbetsgruppen fram
håller emellertid att det finns stora variationer i försäkringsbolagens pre
miesystem både mellan olika forclonsslag och inom varje fordonsslag. Det 
är inte praktiskt möjligt att vid faststmlandet av tilliiggsavgiften ta hiinsyn 
till alla dessa variabler. I stiillet får man inrikta sig på att faststiilla avgiften 
efter vissa faktorer som kan antas ge ett i genomsnitt rimligt resultat. 

Enligt arbetsgruppen bör tilliiggsavgiftcn i första hand differentieras efter 
vissa fordonsslag, niimligen personbil. taxibil. lastbil. buss. motorcykel. trak
tor och terrängmotorfordon. Inom dessa forclonsslag (utom traktorer och 
tcrriingmotorforc!onJ bör avgiften vidare differentieras efter geografiskt om

råde, dvs. område S (Stockholm. Göteborg och Malmö med omnejd), område 
N !Norrland) och område Ö (övriga landet). Niir det giiller personbilar och 

taxibilar bör någon ytterligare uppdelning inte ske i olika premieklasser. 
utan man får för dessa fordonsslag utgå från premien i den högsta pre
mieklassen. Diiremot bör en viss anpassning till den aktuella premieklassen 
ske niir det giiller lastbilar, bussar och motorcyklar. Enligt arbetsgruppen 
kan denna anpassning ske på så sätt att avgiften differentieras för lastbilarnas 
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del efter tjiinstevikten. för bussarnas del efter högsta tillåtna antalet vuxna 
passagerare och för motorcyklarnas del efter cylindervolymen. Vad giillcr 
traktorer bör avgiften enligt arbetsgruppen differentieras efter skatteklass 
och tjiinstevikt. medan däremot en enhetlig premietariff bör tilliimpas för 

terrängmotorfordon. 
Arbetsgruppens förslag innebiir alltså att tilläggsavgiften för lastbilar. bus-

sar och motorcyklar anpassas niirmare till elen faktiskt tillämpliga försäk

ringspremien iin vad som är fallet med personbilar och taxibilar. Eftersom 
endast en liten del av dessa bilar tillhör högsta premieklassen. medför ar
betsgruppens förslag att denna fordonskategori relativt sett drabbas hårdare 
iin övriga forclonsslag. För att utjiimna denna skillnad föreslår arbetsgruppen 

att tilläggsavgiften för lastbilar etc. riiknas upp med 20 ''ii. Genom denna 
uppräkning torde dessutom den del av tilläggsavgiften som skall tillfalla 
trafikförsäkringsföreningen i genomsnitt bli tillriickligt hög i förhållande till 

elen undandragna premien för dessa fordonsslag. 
Arbetsgruppen utgår från att den undandragna premien i genomsnitt avser 

en period <lV två månader. Tilläggsavgiften skall diirför enligt förslaget fast
ställas till högsta förekommande 1 /6 årspremie (förutom fast grundpremie) 
i respektive variabel. avrundad till närmast högre 50-tal kronor. För bussar. 
motorcyklar. tunga lastbilar. traktorer och terrängmotorfordon skall dock, 
som förut niimnts, avgiften räknas upp med 20 ''6 före denna avrundning. 

Tilläggsavgiften har i arbetsgruppens förslag baserats på de trafikförsiik
ringspremier som gällde då förslaget avlämnades. Som utgångspunkt för 
beräkningen hM valts de premier som tillämpades vid de tre största för
säkringsbolagen. Niir större avvikelser förekommit mellan bolagen, har den 

högsta premien använts. Enligt arbetsgruppen bör i varje fall mera betydande 
förändringar i premienivåerna leda till en anpassning av tilläggsavgiftens 
storlek. En översyn av avgifterna i detta syfte bör ske förslagsvis en gång 
om året eller möjligen en gång vartannat år. Enligt arbetsgruppen kan det 
llimpligen uppdras åt tra!ikförsäkringsföreningen att svara för kontakterna 
med myndigheterna i dessa frågor. 

./.3.3 .41·gmc11s dchi1cri11g 

Enligt arbetsgruppens förslag skall den avgift som trafiksäkerhetsverket 
har faststiillt för ett fordon påföras fordonsägaren i en siirskild handling, 
betecknad meddelande till fordonsägaren om särskild försäkringsavgift. Be
talas avgiften inte inom 14 dagar. skall fordonsägaren tillstiillas ett före
läggande om särskild försäkringsavgift. I förehiggandeL som föreslås utgöra 
exekutionstitcl och vara direkt utmiitningsbart (se avsnitt 4.6). skall for
donsägaren uppmanas att betala avgiften inom viss tid. vid iiventyr att iiren

det annars överlämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning. 
Vid debitering av den särskilda försäkringsavgiften måste man enligt ar

betsgruppen skilja mellan fall då trafikförsiikring saknas diirför att försiik-
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ringsavtalet har upphört på grund av obetald premie och fall då trafikför
säkring saknas av annan anledning. 

När avtalet om trafikförsäkring har upphört på grund av all premien inte 
har betalats skall skyldigheten att betala särskild försäkringsavgift avgöras 
med hänsyn till försäkringsförhållandena vid den tidpunkt då försäkrings
avtalet avanmäls på grund av obetald premie. Det innebär att någon avgift 
inte skall tas ut om ett nytt trafikförsäkringsbevis, som är glillande före 
avanmälan, har kommit in till bilregistret eller om fordonet före avanmiilan 

har överlåtits på annan ägare. Å andra sidan bortfaller inte skyldigheten 
att betala särskild försäkringsavgift, om försäkringsfrågan ordnas upp efter 
det att försäkringsavtalet har avanmälts. Avgiften skall dock jämkas, om 
den oförsäkrade perioden är kortare än den tidrymd av två månader som 
avgiften normalt skall tiicka. 

Niir trafikförsäkring saknas av annan anledning än att försäkringsavtalet 
har upphört på grund av obetald premie skall skyldigheten att betala särskild 

försäkringsavgift avgöras med hänsyn till försäkringsförhållanden vid den 
tidpunkt då meddelandet om denna avgift avsänds från trafiksäkerhets
verket. Någon avgift skall alltså inte tas ut om nytt trafikförsäkringsbevis, 
som är gällande före dagen för avsändandet av meddelandet, har kommit 
in till bilregistret eller om fördonet före denna tidpunkt har överlåtits på 
annan ägare. Dliremot skall full avgift utgå iiven om försi.ikringsfrågan reg
leras efter denna tidpunkt. Någon jlimkning av avgiften sker alltså inte 
i dessa fall. 

4.3.4 Ny avgift l'id .fimsatt .försummelse 

Fordonsägaren skall både i meddelandet och i föreläggandet om särskild 
försäkringsavgift anmodas att omedelbart teckna tralikförsäkring för for
donet och att ge in nytt trafikförsiikringsbevis till liinsstyrelsen. Av med
delandet skall dessutom framgå all ytterligare avgift kommer att påföras 
fordonsiigaren. om försiikringsfrågan inte ordnas inom 14 dagar (alltså innan 
föreläggandet avsänds). 

Skyldigheten att betala ny siirskild försäkringsavgift skall avgöras med 
hänsyn till försiikringsförhållandena vid tidpunkten för avsändande! av fö
reliiggandet om den tidigare avgiften. Om försäkringsfrågan ordnas upp efter 
denna tidpunkt men före avsändande! av meddelande om ny särskild för
säkringsavgift, skall det emellertid föranleda jämkning av den nya avgiften. 
Avgiften jämkas alltså om nytt tralikförsäkringsbevis, som är gällande före 

avsändandet av detta meddelande, har kommit in till liinsstyrelsen eller 
om fordonet före denna tidpunkt har överlåtits på annan ägare. 
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4.4 Delgirning 

Arbetsgruppen framhåller att man vid avgörandet av sättet for överbring
ande av olika handlingar till fordonsiigaren måste göra en avvägning mellan 
å ena sidan intresset av ett säkert överbringande, framför allt intresset att 
den enskilde inte utan vetskap blir ålagd siirskild försiikringsavgift, och å 
andra sidan kostnaderna för olika former av överbringande. 

Enligt arbetsgruppen talar överviigande skiil för att meddelandet om sär
skild försiikringsavgift skall översiindas i vanligt lösbrev. När det gäller fö
reliiggandet om siirskild försiikringavgift bör det Lliiremot krävas att hand
lingen delges fordonsiigaren. Det dclgivningssystem som synes vara smi
digast och som samtidigt tillgodoser rimliga rättssiikerhetskrav är att fö
reläggandet siinds i rekommenderat brev med mottagningsbevis. Arbets

gruppen förordar diirfår att denna metod fbr överbringande anviinds i nor
malfallet. Om en sådan försändelse inte hämtas, bör föreliiggandet sändas 
ut på nytt ! vanligt lösbrev och anses mottaget påföljande dag. Återkommer 
detta brev rned påteckning av posttjiinsteman att det är obeställbart, får 
andra dclgivningsformer prövas eller efterspaningsåtgärder vidtas. Enligt ar
betsgruppen torde det dock med hänsyn till tillförlitligheten i bilregistrets 
adressuppgiiter bli ovanligt med åtgiirder av sådant slag. 

4.5 Rättelsemedel 

4.5. l Rä111'1.1·(' 

Om fordonsiigaren efter mottagandet av meddelandet eller foreliiggandet 
om siirskild försäkringsavgift anmäler att han har haft trafikförsiikring för 
fordonet under den aktuella tiden, bör enligt arbetsgruppen riittelse ske 
snabbt och utan administrativt krångel. Möjligheten till riittclse bör finnas 
fram till utgången av den betalningsfrist som har faststiillts i föreläggandet 
om särskild försäkringsavgift. Först niir denna frist har löpt ut. föreligger 
hinder för ett rättelseförfarande genom myndighetens egen försorg. 

4.5.l Bewär 

Det av arbetsgruppen föreslagna avgiftssystemet innebär att en fordons
ägare kan föreläggas särskild försäkringsavgift utan att han har hört av 

sig. Med hänsyn härtill anser arbetsgruppen att fordonsägaren bör ha möj

lighet att besvära sig över föreliiggandet. En möjlighet till riittslig över
prövning bör även finnas i fall då en begäran om rättelse inte har bifallits 
eller då fordonsägarens anmärkning mot föreläggandet är av sådan beskaf
fenhet att den inte har kunnat prövas inom ramen for det förut angivna 

rättelseförfarandet. Efter utgången av en viss klagotid bör emellertid fö
reliigganclet om siirskild försäkringsavgift vinna laga kraft. 

Som besvärsmyndighet foreslår arbetsgruppen kammarrätt. 
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4.5.J A1erup11wga11cle 

Enligt arbetsgruppen torde det finnas behov av att kunna pröva m:kså 

klagomål som anförs efter det att föreliiggandet om siirskild försiikringsavgift 
har vunnit laga kraft. Möjligheten till sådant återupptagande bör dock stå 
öppen endast i siillsynta fall. Prövningen av ansökan om återupptagande 

bör liimpligen anfönros åt samma myndighet som är besviirsinstans, dvs. 

kammarriitt. 

4.6 Hetalningsskyldighet och indrirning 

Enligt arbetsgruppen talar övervUgande skiil för att besvUr över fiireliig

gande om siirskild försiikringsavgift inte skall stoppa det vidare förfarandet. 
Redan den omstiindigheten, att fordonsiigaren trots påminnelser och an

maningar inte har kommit in med något trafikförsäkringsbevis till bitre

gistret. kan anses utgöra ett gott skäl för att anta att han har underlätit 

att fullgöra sin trafikförsäkringsplikt och att han alltså iir skyldig att betala 
den siirskilda försUkringsavgiften. ;.;, ven om avgiften i vissa fall kan uppgå 

till inte obetydligt belopp, kan skyldigheten att betala detta belopp inte anses 

utgöra ctt alltför allvarligt ingrepp mot fordonsUgaren ens i de fall niir fo
reliiggandet om denna avgift inte har vunnit laga kraft. En regel. som innebiir 
att besviir inte stoppar indrivningstlirforandet, fär anses vara ett starkt ver

kande medel för att hindra att fordonsiigarna genom obefogade bcsviir rubbar 

effektiviteten i det nya avgiftssystem som arbetsgruppen föreslår. Arbets
gruppen förordar diirför en sådan regel. 

Enligt arbetsgruppen bör inte heller ansökan om föerupptagande eller bil~tll 

till siidan talan kunna fördröja indrivningsförforandet. 
Med hiinsyn till syftet med den siirskilda försiikringsavgil'tcn föreslår ar

betsgruppen att den. i likhet med bl. a. skatter och vissa allmiinna avgifter 

samt böter och viten. skall kunna drivas in genom inforscl. 
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5 Remissyttrandena iin•r arhetsgru11pcns förslag 

5.1 :\llmänna syn1H111kll'r 

Arbetsgruppens förslag har i sina huvuddrag tillstyrkts av praktiskt taget 

samtliga remissinstanser. Från flera häll uttalas drn.:k att det iir vanskligt 

att ta bestiimd stiillning till förslaget. eftersom det huvudsakligen utgör 
endast en prim:ipskiss. Synpunkter av detta slag frammrs av bl. a. JK. Sl'ea 

hm'l'äll. riksskallel'erket ochjiirsiikringsrii11sko111111ir1l;11. som utgår från att ut

redningsarbetet fortsätter för att mynna ut i ett slutligt mera genomarbetat för
slag. 

Frågan om en avkriminalisering av förseelser mot trafikförsiikringsplikten 

diskuteras av några remissinstanser från principiella utgängspunkter. Enligt 

jiirsii/.:.ri11gsrii11s/.:.0111111i111;11 kan det ge anledning till principiella betiinkligheter 

att man pä trafikfiirsiikringsomr(1det genomför en skenbar avkriminalisering. 

dvs. ersiitter bötesstraffet med en offcntligriittslig avgift. Kommitten erinrar 

om trafikskadeutredningens uttalande att det kan ifrågasiittas om en sådan 

avkriminalisering biir ske isolerat för denna speciella form av lagövertriidclscr 
och att denna fråga biir ses i ett större sammanhang diir man över ett vidare 

nilt bedömer liimpligheten av att avkriminalisera andra liknande förfaranden. 
Också swrs/.:.0111nre1 hänvisar till dessa uttalanden av trafikskadcutredningen 
och utgår från att en avkriminalisering i enlighet med arbetsgruppens förslag 

inte föregriper en sådan mera generell prövning av avkriminaliseringsfrägor 

som trafikskadeutredningen har riiknat med . 
.Il\ hiilsar å andra sidan med tillfredsstiillelse att frågan om avkrimina

lisering av brott mot tralikflirsiikringsplikten nu har tagits upp och anser 
att det inte kan räda nägon tvekan om att en reform i den riktning som 

arbetsgruppen har föreslagit bör genommras snarast. Enligt R.·f iir det en 
\'iktig kriminalpolitisk utvecklingslin,ie att såvitt möjligt genom s. k. de

penalisering ers~itta straffrjnsliga sanktioner inom specialslraffriitten med 
avgifter eller andra former av påfoljder som inte har stra!Triittslig karaktiir. 
Skyldigheten att hälla trafikförsiikring iir enligt RÅ:s mening siirskilt viil 

lhmpad för en slidan rel'orm. ;.\ven Sl'ca iiol'rii11 framhåller att förseelser 

mot tralikförsiikringsplikten iir sådana underlåtenhetsgiirningar som synes 

\'iil liimpa sig för ett administrativt avgiftssystem. Under f\.irutsiittning att 
detta system ger en tillriicklig grad av r;ittssiikerhet har inte heller Sl'Nigl'S 

wll'o/.:.arsa111/i111d nägon erinran mot att de angivna förseelserna avkrimina

liseras. 
Remissinstanserna betonar allmiint att den nuvarande situationen betriif

fande tralikforsiikringspliktens fullgörande inte iir tillfredsstiillande och att 
det d~irför finns behov av ett effektivare påföljdssystem. hir.\ii/.:.ri11g~riim

/.:.0111111im"11 1xlpekar som en siirskild brist i det nuvarande systemet att det 

med hiinsyn till de böteshelopp som genomsnittligt döms ut f. n. kan vara 
direkt lönsamt att inte betala llirsiikringspremie. Lii11.1sryrl'l.\1'11 i Örehm /iin 

framhrtller att en stor hrist och svår lockelse för ekonomiskt oansvariga 
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iir alt försUkringsbolagcn Himnar ut försiikringskon pa kredit samt att trafik
och försiikringsmoralen skulle vara mycket bUttre om detta förfarande inte 
praktiserades. 

S1·ca hnrriill instiimmer i den mälsiittning som arbetsgruppens fi:irslag utgår 
fr~m. niimligen att illojala fordonsiigare mäste genom effektiva åtg:irder för-

1rnh att hålla sina fordon tralikfi.ir3iikrade. Enligt fiilksa111 är det med t1iinsyn 
till de problem som de oförsiikrade fordonen utgör, inte minst genom den 

ekonomiska belastningen för de lojala försäkringstagarna, utan tvekan önsk

viirt att få till stånd ett mera effektivt kontroll- och påföljdssystem. Liknande 

synpunkter framförs av KAK och Mowr/iiramas hc/11ykrerhers/iirh1111d. 

4 klagarmyl/(/i~hcrrn i Stnckhn/111 erinrar om att de som under senare ;lr 

har lagförts för underlätenhet att tralikforsäkra fordon inte bara - som ar

betsgruppen hiivdat - har utgjorts av fordonsiigare som ertappats vid en 

trafikkontroll eller i samband med en trafikolycka. Åtminstone i Stockholm 
handliiggs niimligen ett uppskattningsvis lika stort antal mål diir det i sam- · 

band med utredning angående försummad inbetalning av fordonsskatt har 

framkommit att fordonen också har varit oförsäkrade under avseviird tid. 

Enligt srarcm 1rc1/iksiikerhc·rwerk innebiir tillkomsten av det nya maskinella 

bilrcgistrct att möjligheter har skapats att på ett enkelt och siikcrt siitt fost

stiilla vilka fordon som inte iir tralikförsiikrade. Tekniken med automatisk 

databehandling har också kunnat utnyltjas för påminnelser och rapportering 

om oförsäkrade fordon till berörda fordonsiigare, myndigheter och orga

nisationer. Erfarenheterna av den nuvarande rutinen iir emellertid totalt 

sett mycket otillfredsstiillande. Den ordning som står till buds för utdömande 
av påföljd vid förseelse mot trafikfiirsiikringsplikten hindrar niimligen att 

ärendena fullföljs i önskdrd omfattning. Ett liknande uttalande görs av 
hi/rcgi1'fc'rl1iiml/(/c11. Också 1)nnlklagarcn i G1itl'h01gs dk!agardiwikt framhåller 

att antalet iirenden om oförsiikrade fordon har ökat betydligt genom till
komsten av det maskinella biln:gistret och att det d~irför framstår som an
gcliigct med en reform som innebiir att påfoljdsfrågan kan handl~iggas snab

bare och effek1ivare ~in r. n. 
Flera remissinstanser pekar p<l det problem som de oförsiikrade fordonen 

utgör för polis och i1klagare samt domstolsviisendet. Enligt dessa remiss
instanser medf\-ir förslaget om ett administrativt avgiftssystem i stiillet för 
en stralTr~ittslig påföljd en behövlig liittnad i arbetsbördan for dessa myn

digheter. Uttalanden av detta slag görs av ilk/agar111y11t1i:~tw1rn i Srockho/111. 

iil'erdklagarc•n i Ma/111ii dA./agardisrrikr. /iimdk/agarcn i ./ii11kiipi11g\ lä11. 

liinsdk/agarc·n i J "iis1111a11/a11ds län. riksp11/i.1-.1/1'rcf\('//. srarsko111orc•1. AJ) . .fiir
säkri11gsrärrsk1m1111i11("11. K.·IK och 1\f11111r/iiramas hc·lm·k1Nhc•1s/iirh11111/ . 

. !\ven i övrigt menar flertalet remissinstanser att arbetsgruppens förslag 

motsvarar de krav som kan st~illas pt1 ett nytt sanktionssystem. Enligt FCF 

skapas och vidmakthålls genom förslaget elt s;I starkt tryck pi\ fordons~igarc 

som inte har fullgjort sin försiikringsplikt att denne i normalfallet kan antas 

fullgöra sin skyldighet eller tillse att skyldigheten upphör. Även .fiirs,ik-
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ri11gsrä11sk11111111i111"11 anser att det föreslagna päföljdssystcmet utgör en be

tydligt effektivare sanktion iin nuvarande straff- och vitessystem. 

l.iil/.\åk/agarrn i I 'iis1111a11/amls liin anför att förslaget också kan betraktas 

som mera riittvist med hiinsyn till den skiftande praxis som r. n. synes 

dda niir det giillcr åliiggande av vite. 

Enligt s1a1sk11111ore1 iir det uppenbart att en övergfmg till det föreslagna 

pi1fiiljdssystcmct mfistc inncbiira en administrativ rationalisering som bidrar 

till den {1syftadc effektiviseringen av kontrollen över oförsiikradc fordon. 

Liknande synpunkter framfors av lii11sdk/agarl'11 i .lr'i11kii11i11gs /ii11. dk/agar-

1111'/1d1).;/w11·11 i S1ockho/111 och iil'l'rc!k/agare11 i ,\la/mii dk/agan/istrikt. 

Att det datamaskinella bilrcgistrets möjligheter bör utnyttjas för att på 

ett effektivare siitt framtvinga försiikringspliktcns fullgörande anser RA vara 

sjiilvklart. Ckks[1 /ii11sstr/'l'/.1c11 i Örchm liin menar att niir bilregistrct numera 

bygger pCt datasystem så bör försiikringskontrollen hårdare anknytas dit. 

Denna uppfattning delas av .fiir.1iikri11gsrii11sk11111111i111··11, som framhäller att 

det genom anviindningcn av datamaskinella rutiner bör vara möjligt att 

åstadkomma avsevärda administrativa fiirenklingar av handläggningen av 

iirenden om oförsiikrade fordon. I Urigenom torde man bl. a. n{1 en ur allmiin 

synpunkt önskviird fiirkortning av den tid som nu förllyter frfm det förseelsen 

begt1s tills pM'öljdcn döms ut och effrktueras. ,\ven enligt ko11s111111'11/\'crke1 

synes forslaget viil ta till vara möjligheten att genom tillkomsten av det 

nya bil registret å~tadkomma en effektivare sanktionsform iin den nuvarande. 
Folksam framfrir liknande synpunkter. 

A'O anser i likhet med dessa remissinstanser att det iir iindam{1lscnligt 
all ICtla trafikllir<ikringskontrollen bygga på hilregistret OL'h införa rutiner 

som inn<o:bUr att den försumlige fordonsiigaren kontaktas utan omgång. I Hir

av följer i och för sig inte nöclviimligtvis att den nuvarande straffriittsliga 

sanktionen skulk behöva bytas ut mot ett system med en administrativt 

uttagen försiikringsavgift. Praktiska skiil talar dock enligt KO:s mening starkt 

för en si'!dan iindring. För att beh[tlla en straffrättslig sanktion kan visserligen 

anll.iras riitts<ikerhetssynpunkter. Dessa bör dock enligt KO inte bli av

giiramle. siirskilt som beslutet om siirskild försiikringsavgift skall kunna 

överklagas . 
. \.ven n[tgra andra rcmissinstanser diskuterar förslaget frän riittssiikerhets

synpunkt. A/.Jagam1y11d~i.:lw1e11 i Stockho/111 och ko11.111111e111rcrkc1 menar att 

rimliga krav pft riittssiikerhet har tillgodosetts genom de mreslagna möj

ligheterna till riittelse och besdr. Också statens 1ratiksiikerhe1srerk anser att 

förslaget innebiir en liimplig avviigning mellan kravet på effoktivitet och 

hiinsyn till den enskildes riittssiikerhet. S1a1sko111or1'/ utgftr frän att giillande 

lagstiftning rörande handliiggning av iirenclen hos förvaltningsmyndighet 

medför att bestyret med det nya pMöljdssystcmet kommer att handhas på 

ett i riittssiikerhetsavseende betryggande siitt. Srcriges adrnkat.1a111/i111d och 

,\Iotnrhranschrns riksfiirbund betonar att riittssiikerhetsaspekterna må~te be

aktas. 
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Ui11.wik/agare11 i A:ri1'fia11s1ads /ii11 iir kritisk mot arhetsgruppens förslag och 
anser att det framför allt från riittssiikerhetssynpunkt kan ifrågaslittas, om 
inte en effektivisering av åtglirderna mot försumliga försUkringstagare i första 
hand bör ske inom ramen for elen nuvarande lagstiftningen. Med en fiir
enklad handlnggningsrutin torde det vara möjligt att vinna sådan utredning 
om fors~ikringsförhii.llandena att Urendena liksom hittills kan handWggas 
av åklagare och domstolar utan att medfrira någon oöverkomlig arhetshe
lastning. Den befogenhet som e:1ligt förslaget skulle tillerUnnas trafiks~i
kerhetsverket att handliigga dessa ärenden kan enligt länsåklagaren befaras 
medföra siimre riittsslikerhet lin om påföljdsfrågan enligt nuvarande regler 
avgörs av domstol efter [nalsbeslut av aklagare. Innan erfarenhet vunnits 
om hur nuvarande regler fungerar efter genomförandet av det nya regi
streringssystemet bör någon ändring inte vidtas. Också.fiirsiikri11gsrä11skom-

111i111;11 menar att möjligheterna till förblittringar inom det nuvarande sy
stemets ram horde ha utretts niirmare. 

Enligt FCF torde det fö antas att fordonsiigare genom det föreslagna sy
stemet kan komma att bli skyldiga att betala ett allt större antal avgifter 

utan att någon avgift går att driva in. Rimligen bör handlingslinjer för sådana 
fall överv~igas innan förslaget genomförs. Folksam understryker att det fo
reslagna systemet med hiinsyn till de ekonomiska konsekvenserna för dem 
som hnr försummat sin försiikringsplikt stliller stora krav på information 
om påföljderna för sädan försummelse. 

Frägan om den lagtekniska utformningen av arbetsgruppens förslag tas 
upp av .fiirsiikri11gsrii11sko111111i111;11. som finner det tveksamt om det nya av

giftssystemet hör regleras i tratikskadelagen. Enligt kommittens mening 
bör det i stiillet överviigas om inte erforderliga bestämmelser om den nya 
avgiften - i likhet med vad som har skett hetrUlfande de s. k. överlastav
giftern<t - !iimpligen kan tas in i en siirskild lag, till vilken hiinvisning görs 
i trafikskaclelagen. En sådan siirskild lag bör dit umfa11a iiven de nuvarande 
strartbcstiimmelserna för brukande av oförsiikrat motorfordon. 

Srarskonrorer. riksskartl'rNkcr och /-i'irmingl'll Srcr(!.{cs kro110/i1gdar påpekar 
att arhetsgruppens förslag kommer att medfOra en ökad arbetshelastning 
för kronofogdemyndigheterna. Enligt statskontoret må~te man riikna med 
att el! genomförande av förslaget kan föranleda behov av resursförstlirkning 
inom kronofogdeorganisationen, framfi:irallt i storstadsregionerna. Förening
en S\'eriges kronofogdar anser all en resurstlirstiirkning iir ofrånkomlig men 
att omfattningen och strukturen hiirav inte iir möjlig att hedöma utan siirskild 
utredning. ,Även.//\" framhåller att denna fråga måste fä en mera ingäendc 
belysning. 

Enligt /ii11ssryrl'lsc11 i Örl'hm /ii11 kommer en övergång till det föreslagna 

systemet att medföra att också liinsstyrelserna far ökade arbetsuppgifter. 
/\·.-1;.: och ;\/oror/(iramas he/11.rktl'rhers/iirh1111cl betonar all tillrlickliga re

surser ii\'en mäste s@las till traliksiikerhetsverkets förfogande, så att IOr
dclarna med den automatiska databehandlingen verkligen utnyttjas. Enligt 
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Mororhranschens riks/iirh1111d kriivs parallellt med det nya påffiljdssystemet 

att de övervakande myndigheterna effektiviserar och intensifierar övervak

ningen och kontrollen av fordonsparken. Å andra sidan forutsätter rik1·

polisstyrc/srn att, om det vid en trafikkontroll visar sig att ägaren av ett 

försäkringspliktigt fordon har umlerh'.ttit att rullgiira sin försäkringsplikt. nå

gon underriittelseskyldighet inte itl:iggs polisen eftersom rullgörandet a\' fiir

siikringsplikten ändå kontrolleras enligt det foreslagna systemet. 
Statens tra/iksiikcrh1·t.1T1'rk beri'ir en omstiindighet som verket finner siirsk ilt 

anm:irkningsviird. niimligen det stora antal olOrsiikrade fordon som iir för

sedda med giltigt kontrollmiirke. Trafiksiikerhetsverket har forståelse Rir 

st:U1dpunkten att det r. n. inte iir möjligt att gå iiver till ett system som 

knyter utliimnandet av kontrollmiirket till betalning av fiirsiikringspremien 

för elen period som miirket avser. Det forh?1llandet att m[mga oforsiikrade 

fordon har giltigt kontrollmiirke iir emellertid iignat att minska tilltron till 

kontrnllmiirket över huvud taget. Liknande synpunkter framförs av /J11-

/ismrnd1).)11·tc11 i Örchro distrikt. 

5.2 Tillämpningsområdet för det nya al·giftssystemet 

Arbetsgruppens rörslag i fri1ga om tilliimpningsomrädet kommenteras av 

nera remissinstanser. 

Rikspoli1strrel'ic11 kritiserar forslaget att ett fordon skall anses som ofrir

siikrat iiven när rordonsiigaren har tecknat trafikförsiikring men inte har 

gett in trafikförsäkringsbeviset till liinsstyrelsen. I detta fall kan fordons
ägaren. utöver den särskilda försiikringsavgiften. åläggas en bötespåföljd 

enligt 90~bilregisterkungörelsent1972:599) för underlåtenhet att ge in tra

fikförsiikringsbeviset till länsstyrelsen. Med hiinsyn till bl. a. den i försäk
ringsavgiften ingående stralTclelen leder förslaget till ett slags dubbelbestralT

ning. Detta forh[1Jlande, som styrelsen anser otillfredsstiillande. synes inte 

ha beaktats av arbetsgruppen. 

Liinsdklagal'<'ll i 1 ·ästma11/a11ds /iin framhåller att arbetsgruppen synes ha 

förbisett en viktig grupp bland de försäkringspliktiga fordonen. nlimligen 

avstlillda fordon som brukas. Saknas trafikförsiikring i ett sådant fall, kan 

iigaren straffas enligt de bestiimmelser som giiller r. n. Om det nya påfåljds

systemet inte omfattar sådana förseelser, kan det hefaras att de kommer 

att iika. eftersom de ekonomiska konsekvenserna di! blir vlisentligt lindrigare 

for glirningsmannen lin om han för ett registrerat fordon utan trafikför

slikring. Sr('(/ h01ni11 påpekar att arbetsgruppen inte heller har behandlat 

fall d[1 ett avregistrerat fordon brukas µtan trafikförsiikring. Po/i.,mrndiglll't1•11 

i Ordim distrikt konstaterar. att också registreringspliktiga fordon - t. ex. 

··trimmade" mopeder - kan komma att brukas utan att vara registrerade 

och trafikforsäkrade, samt frågar sig vad som skall glilla i dessa fall. Liknande 

synpunkter framfors av lii11.1·<iklagan·11 i ./ii11kii11i11:.;s liin. 
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Vad giiller frågan om påföljd för iigare av mopeder, som brukas utan 
att trafikförsiikring finns, iir remissopinionen splittrad. Öl'euikla~arrn i Gii

teho1g~ åk/agardisrrikr och po!ilm_rndi~hc·rc'11 i Örchro clisrrikr har inte nägon 
erinran mot de uttalanden som arbetsgruppen har gjort betriiffimde mopeder. 
Även /iinsåk/agarC'll i Jii11kii11i11gs /ii11 delar arbetsgruppens uppfattning att 

det f. n. inte torde vara möjligt att genomföra ett system med sHrskild för

säkringsavgift för mopeder. Om en s{1dan avgift inllirs för registrerings

pliktiga fordon, bör dock överviigas om inte päf(iljden for iigare av moped 
som brukas utan trafikförsiikring skall lindras fr{m dagsbiiter till penning

böter, förslagsvis varierande mellan 50 och 300 kr. Pilföljden bör niimligen 

i båda fallen varas. a. s. av samma valör. Samtidigt ifdgasiitter liinsäklagaren 

om inte denna straffbestiimmelse då bör föras över till fordonskungörelsen 
( 1972:595). 

Kro1111/i1gdc111yncli~lwrt'11 i Örchro disrrikr anser arbetsgruppens förslag i fråga 

om mopeder vara olyckligt och inkonsekvent, i all synnerhet som folk i 
allmänhet säkerligen anser ett bötesstraff vara en allvarligare påföljd iin en 
administrativ avgift. Enligt kronofogdemyndighetens mening hör man for

söka finna en lösning på detta problem, så att iiven underlåtenhet att tra

fikförsiikra mopeder avkriminaliseras. Också RA har den uppfattningen att 

det framst[ir som oenhetligt och iiven på andra siitt mindre liimpligt att 

behålla det hittillsvarande ansvarssystemet med dagsböter för underlåtenhet 

att trafikförsiikra mopeder. Enligt RA hiir ytterligare iiverviiganden ske be
träffande denna fråga. Sn'a hm·riitt framhäller att man, bl. a. fOr att av

giftssystemet skall bli konsekvent. hiir ytterligare överdga att införa en 

siirskild avgift iiven för iigare till oförsUkrade mopeder. 
Fiirsiikri11gsrä11sk11111111i11c·'11 finner en diskutabel konsekvens av arbetsgrup

pens förslag vara att det i fortsUttningen kommer att finnas t vä parallella 

påföljdssystem för likartade förseelser. Mot att det nya avgiftssystemet skall 
giilla även Ugare av oförsUkrade mopeder talar emellertid att detta skulle 
medfdra administrativa komplikationer. För denna grupp saknas niimligen 

bl. a. den naturliga anknytning till trafiksiikerhetsverket som registrerings
och försiikringsplikten skapar tör exempelvis personbilsiigarna. Detsamma 

gäller beträffande dem som brukar oförs~ikrade fordon. Det föreslagna av

giftssystemet kommer emellertid att hli tillämpligt på det stora flertalet av 
dem som Ur underkastade straffonsvar enligt glillande lagstiftning. Den om

stiindigheten att det forts~ittningsvis kommer att finnas tvä p{1fi.iljdssystem 

anser kommitten diirfor inte utgöra något avgörande hinder mot ett genom

förande av arbetsgruppens fiirslag. Kommitten anser d(JL'k att det finns an

ledning att ytterligare överviiga samordning mellan påföljderna. 

Aven andra remissinstanser diskuterar vilka p[1foljder som hör g~illa för 

dem som brukar ett oförsiikrat fordon. Aklagan11y11clf1;/rcre11 i Srocklro/111 upp

lyser att i enlighet med givna anvisningar iir praxis vid utf<irdande av straff

fl.ireliiggande att den som har underlåtit att fullgöra sin trafikfiirsiikringsplikt 

förehiggs 10 dagshiiter. I fall d~1 den försäkringspliktige dessutom har brukat 
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sitt fordon frireliiggs han dock 15 dagsböter. Samma straff foreViiggs även 

annan iin den fl.irsäkringspliktige som har brukat ett oförsiikrat fordon. Stock

holms tingsriitt torde tilliimpa motsvarande straffsatser. Enligt åklagarmyn

digheten synes arbetsgruppens förslag utgå från att den J'örsiikringspliktiges 

brukande av oförsäkrat fordon inte skall vara siirskilt straftbelagt. medan 

fr[1gan om straff för annan som brukar oförsiikrat fordon inte har tagits 

upp till diskussion. Arbetsgruppen har inte heller föreslagit att den siirskilda 

l"örsiikringsa\ giften skall differentieras med hänsyn till om fordonet brukats 

eller ej. Aklagarmyndigheten anser mot hakgrund av nuvarande praxis och 

med hiinsyn till variationerna i fråga om försiikringsrisken. att frågan hu

ruvida brukandet av det oforsiikrade fordonet skall vara straffbelagt eller 

eljest medföra forhöjd avgift bör tas upp till fortsatt diskussion. Enligt åkla

garmyndigheten iir det inte heller tillfredsstiillande om annan iin ägare vid 

bruk av oförsäkrat fordon skulle gå helt fri från påföljd. 

Polismr11dighc1c11 i Örchro dis1rik1 anför att den särskilda försiikringsavgiften 

bör utgöra påföljd för underlåtenhet att fullgöra tralikförsiikringsplikten. me

dan brukandet av ett oförsiikrat fordon bör vara kriminaliserat och medföra 

straff för varje tilll:ille niir fordonet brukas. Polismyndigheten jiimfrir med 

viigtrafikskattelagstiftningen. diir brukande av fordon under vissa forutsiitt

ningar iir belagt med straff både för iigare och för förare jiimsides med att 

vissa andra avgifter tas ut. 

Enligt R..f framstår det som oenhetligt och även pil andra siitt mindre 

Wmpligt att det hittillsvarande ansvarssystemet med dagsböter skulle kvarstå 

för annan iin den försiikringspliktige som brukar motorfordon med kän

nedom om att föreskriven llirsiikring inte finns. RÅ anser att ytterligare 

i.iverdganden bör ske betriilfande denna fråga. Ocksä lä11sdklagare11 i Jii11-

kii17i11gs län framhåller att frågan bör bli föremål för överviiganden och ifrä

gasiitter om inte brukande av annan iin den forsiikringspliktige kan av

k rim i nal i se ras. 

5.3 Utformningen av det nya avgiftssystemet 

5.3. / .4l'gifiens ko11s1ru/.:.1ion 

Remissinstanserna godtar allmänt att den siirskilda försiikringsavgiften 

delas upp i en grundavgift och en tilliiggsavgift. Betrifffande elen niirmare 

utformningen av den siirskilda forsiikringsavgiften framförs dock viss kritik. 

81. a. anser rikss/.:.,111e1·Nke1 att avgiftens konstruktion bör bli föremål för 

yllerligare överviiganden. t. ex. i fråga om de straffdelar som föreslås tillfalla 

statsverket och den riskdel som är avsedd att tillgodoföras tralikllirsiik

ringsföreningen. 

l\iir det giiller elen i grundavgirten ingående kostnadsdelen, dvs. den del 

som fiiresläs tih.:ka statsverkets kostnader for handliiggningen av iirenden 

rörande oförsiikracle fordon. framhäller lä11sdklagarc11 i l\ris1iam1ads län att 
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sådan kostnadstäckning framstår som främmande från straffoittslig syn
punkt rn:h att det inte heller på trafikforsäkringsområdet finns skäl all införa 
ett sådant system. 

Den i tilläggsavgiften ingående rörliga straffavgiften kritiseras från olika 
håll. Enligt riksska!U'i'crke1 bör straffdelen bestiimmas till fast belopp och 

ingä i grundavgiften. varigenom utformningen av ti!Higgsavgiften kan för

enklas. Också S\'ea horräll. rikspo/i.1s1yrr/srn och Sl'cnska 111owrc:rkc(/örhundc1 

anser att tilläggsavgiften enbart bör täcka mrsäkringsbolagcns försäkringsrisk 
och administrativa kostnader och alltså inte dessutom bestå av en rörlig 
straffdel. 

BetrMfande den i tilliiggsavgiften ingående riskdelen påpekar.försäkrings

rä11sko111111i11<;11 att den inkluderar ogulden försäkringspremie och att förslaget 

i denna del alltså innebär att den riitt som försäkringsbolagen f. n. har att 

kräva ut denna premie bortfaller. 

l fråga om fördelningen av den siirskilda försiikringsavgiften framhåller 

KAK och Motor/iiramas hrli!rk1erhe1stiir/111nd som sjiilvklart. att de medel 
som flyter in till statskassan genom grundavgiften och den i tilliiggsavgiften 

ingående straffdelen skall återgå till trafiksektorn för finansiering av tra

fiksäkerhetsf"riimjande åtgiirder. Mo111rmä1111e11s rik.lfiirh1111d anser å andra si

dan att den del av försiikringsavgiften som utgör straffavgift över huvud 

taget inte skall tillföras statsverket utan i stället gottskrivas trafikförsäk

ringsanstalterna. så att avgiften åtminstone i viss utstriickning kommer de 
lojala försiikringstagarna till godo i form av premielättnader. Också Mo-
1orhra11sche11s riks/iirhund förordar att försäkringsavgil'tcns straffdel skall föras 

över på försäkringstagarkollektivet. 
Tra/iktörsäkrings/örc11i11ge11 bekriiftar att föreningen är beredd att uppbära 

den i försäkringsavgiften ingående riskdelen att avriiknas mot föreningens 
kostnader fOr skador genom oforsiikracle och okiinda fordon. Föreningen 
förklarar sig också villig att hålla kontakt med berörda myndigheter rörande 

en fortlöpande revision av avgifterna. 

5. 3. J A igi/tens s1orfek 

Betr;iffande l'rågan om den särskilda försäkringsavgiftens storlek utgår 

Folksam från att arbetsgruppens förslag är att betrakta som preliminära och 

alltså kommer att bli föremål för ytterligare överviiganclcn. 

I övrigt fram förs inte några synpunkter på grundavgi ftens storlek. Däremot 

riktas invändningar från olika håll mot den föreslagna berUkningen av den 

i tilliiggsavgiften ingående riskdelen. Frågan om en schablonisering av denna 

del måste enligt JK få en mer ingående belysning. 

Srea hol'rii11 anser att tilläggsavgiften bör beräknas på ett enkelt och lätt

l~lltligt sätt. inte minst med hiinsyn till att den enskilde fordonsiigaren bör 

kunna ges möjlighet att kontrollera avgiften. I enlighet hiirrned bör övervägas 

att göra tilliiggsavgiften enhetlig över hela landet och inte högre än att för-

3 Hil;sJa,I!•'" 1977/78 I Slltnl . . Vr 16. 
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sLikringsbolagen får tLickning för sitt premiebortfoll. 
Också KAK och 1\1010rf(irarnas he/m"kter/w1s/iirb1111d menar att elen fö

reslagna metoden för berLikningen av tilläggsavgiften Lir onödigt tillkrånglad. 

Det skulle vara enklare att helt slopa avgiftsdifferentiering efter premieklass, 

trots cle olägenheter som det skulle innebära nUr det gäller lastbilar. Man 
bör dock hålla i minnet att lastbilarna utgör en liten del (knappt 5 % ) av 

det totala antalet oförsiikrade fordon. varför den administrativa vinsten klart 
skulle uppvUga vissa marginella olägenheter. 

Lii11ss1yrclse11 i Örebro län framhåller att man för att undvika fclbllor 

i systemet bör tillskapa så få storleksbelopp som möjligt. Exempelvis bör 

alla motorcyklar föras till en grupp i stiillet för de fiireslagna t va. och möjligen 

bör traktorerna delas in i två grupper i stiillet rör de föreslagna tre grupperna. 

S\'enska mo101(rkcltörln111de1 tar bestiimt avstäm! från förslaget att mo
torcyklar skall hiinföras till den grupp fordon för vilka til!Liggsavgiften, be

räknad efter högsta förekommande 1 /6 årspremie. dknas upp med 20 % . 
Motivet för denna uppriikning iir uppenbarligen att utjUrnna de differenser 
som förekommer på hilsidan. diir niistan inga fordonsiigare betalar högsta 

årspremie. Förslaget kan synas enkelt från försäkringsadministrativ syn

punkt men uppfattas av förbundet som oriitt vist. Den hittills uppriitthållna 

principen att varje fordonsslag skall belastas enbart med sina egna kostnader 
bör tillämpas även i detta sammanhang. Det föreliggande förslaget innebiir 

emellertid att bl. a. motorcykel förare får betala avgifter som egentligen borde 
betalas av bilförarna. Förbundet förordar diirför att n[1gon uppräkning av 

avgiften inte sker för motorcyklarnas del. :\ vgiftsmiissigt skulle detta inte 
betyda så mycket för försäkringsbolagen. eftersom motorcyklarna utgör en 
mycket liten andel (endast 2 % l i förhilllande till bilarna. För motorcykel
förarna däremot skulle ett bortfall av det föreslagna tilliigget på 20 % betyda 

en hel del både av riittviseskäl och från ekonomisk synpunkt. framför allt 
om trafikförsiikringspremierna höjs kraftigt i samband med trafikskadelagens 
ikraftträdande. 

5.3.3 A1xi/ie11s dehi1eri11g 

Enligt.fiirsiikri11gsriit1skom111i11l;ll innebiir arbetsgruppens förslag till pi1min

nelse- och utredningsrutiner i fråga om oförsäkrade li:mlon. att den för

säkringspliktige får en i jiimförclse med nuvarande praxis betydligt forliingd 

respittid för premiebetalningen utan att drabbas av någon påföljd. Redan 

clet administrativa besvär som därigenom uppstitr synes motivera att sådant 

utnyttjande av rcspittid motverkas. För att det föreslagna piiföljdssystemet 
skall kunna bli iinnu mera effektivt kastar kommitten fram tanken att -

mecl förebild från taxeringsförfarandet - någon form av förseningsavgift 

införs. En sådan avgift. t. ex. pä 50 kr .. kunde - sedan försiikringstagaren 

redan i premieavin tydligt erinrats om att dröjsmål med premiebetalningen 

kan medföra förseningsavgift - debiteras av försiikringsbolaget i samband 
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med att p[1minnclsen om obetald försiikringspremie sänds ut. Avgiften bör 
enligt kommitt~n tillfalla statsverket. Om premien inte betalas före dagen 
för avanmlilan. hör förseningsavgiften avrliknas på den särskilda förslik
ringsavgiften. )\ven om införandet av en sadan förseningsavgift kan medföra 
ett visst administrativt merarhet.::. kan elen sammanlagda kostnaclshelast

ningen dock \"[intas bli mindre genom att hetalningsclisciplinen förhlittras 

genomsnittligt. 

I övrigt har arbetsgruppens förslag i fråga om debiteringen av elen slirskilda 

försiikringsavgiften föranlell påpekanden endast beträffande frågan om 

jiimkning av avgiften i vissa fall. Ui11sstyrclse11 i Örebro län ifrågasätter om 

en jiimkningsmöjlighet över huvud taget bör finnas. eftersom det ju ändå 

iir fråga om någon som har felat. Skall ell jämkningsförforancle finnas. bör 

det i varje fall utformas så enkelt som möjligt. Ju fler jämkningsgrunder 

som tillskapas desto fler felklillor uppkommer nlimligen i systemet. 

Afowrhramchrns riksfr}rb1111cl anser att elen slirskilcla försäkringsavgiften 

bör kunna jiimkas vid bagatellartade förseelser. exempelvis vid kortare be

talningsforsening eller då forclonsiigaren på grund av sjukdom inte har betalat 

avgiften inom föreskriven tid liksom då förmildrande omstiindigheter i övrigt 
föreligger. Också f\..1f<..· och Mo!Orfiiramas hel11yk1crhe1störb1111d framhåller 

att en möjlighet bör finnas till nedsiittning eller bortfall av den i försiik

ringsavgiften ingående straffctelen. om fordonsiigaren till följd av sjukdom. 

utlandsvistelse e. cl. inLe har betalat avgiften inom förelagd tid och kan 

visa att fordonet inte har begagnats under den tid då det varit oförsäkrat. 
Rikspoli.1s11n'lse11 vänder sig mot förslaget all bara tilläggsavgiften men 

inte grundavgiften skall kunna jämkas. Om skälet hiirtill Lir att jiimkning 

av straffavgift inte bör medges. framstår jiimkningsmöjligheten hetriiffande 

tilläggsavgiften. cliiri inbegripet elen ytterligare straffavgiften. som inkon
seb·ent. i\ ven ,l/o1or111ii1111e11s rikstörhund förordar att grundavgiftcn skall 
kunna jiimkas. 

5.3../ J\y mxifi 1·id .fi1rtsa11 .fiirs11111mclse 

Niigon kritik har i allmänhet inte riktats mot förslaget att forclonsägaren 
skall påföras en ytterligare avgift, om försiikringsfrågan alltjiimt är oreglerad 

vid tidpunkten for avsiindanclet av föreläggandet om särskild försiikrings

avgift. Lä11ss11Tef.1·c11 i Örebro län understryker all en möjlighet måste finnas 

att genom nya förhöjda avgifter förmå forclonsägaren att betala försiikringen. 

FCF framhåller dock att det i vissa fall kan vara omotiverat att fordons

ägaren redan då han får föreläggandet om särskild försäkringsavgift. vilket 

kan vara det första meddelandet i saken som kommer till hans kännedom. 

skall vara skyldig att betala yllerligare en låt vara j~imkad avgift. Enligt 

FCF framstår det vidare som sk~iligt att ny avgift inte tas ut. om elen tidigare 

faststiillda avgiften betalas innan ärendet i den delen övclämnas till kro

nofogdemyndighet för indrivning. 
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5.4 Deli;:irnini.: 

Remissinstanserna har i allmänhet inte framstiillt någon invändning mot 

arbetsgruppens förslag att meddelande om siirskilcl försäkringsavgift skall 

sändas till fordonsiigaren i vanligt lösbrev. A."O ifrågasföter dock om inte 

meddelandet bör delges fordonsiigaren. Enligt länsdklagarc11 i I "iis1111anla11ds 

län bör delgivning ske enligt dclgivningslagens bestiimmelser, om försiin

delsen återkommer med påteckning av posttjiinsteman att elen iir obestiillbar. 

Stark kritik riktas emellertid mot arbetsgruppens förslag niir det giiller 

delgivning av förelUggande om siirskild försäkringsavgift. Förslaget att fii

reliigganclet frtm början siinds ut i rekommenderat brev med mottagnings
bevis har visserligen ffaanlett påpekande endast från länsstyrelsen i Örehro 

län och kro110/i1gdemynciighercn i Örehro distrikt, som anser att det i detta 
fall bör anges på försändelsen att den får utlämnas bara mot kvitto av adres

saten personligen. Däremot framhåller nera remissinstanser att, om för

siindelsen inte löses ut, någon form av egentlig delgivning bör väljas framför 

utsiindandc av lösbrev. 

R·I betonar att den särskilda försäkringsavgiftens karaktiir av delvis påföljd 

gör det angcliiget att den som åliiggs sådan avgift verkligen blir personligen 

delgiven ett föreHiggande om avgiften innan exekutiva åtgiirder kan komma 

i fråga. Det m{1ste inte siillan inträffa fall diir tralikforsiikring har tecknats 

och premien har betalts. trots att bilrcgistret på grund av felaktighet eller 

försummelse hos försäkringsanstalt eller myndighet inte innehåller uppgift 

diirom. Enligt RA bör det inte få förekomma att den som har fullgjort 
sina skyldigheter och diirefter har varit bortrest skall utan delgivning kunna 
åläggas en exigibel avgift. 

Uinsåklagarl'll i I "iisrma11l1111cls län anför <ilt riittssiikerhetsintresset i detta 
fall måste tillmiitas större betydelse än kostnadssynpunkten. i all synnerhet 
om före!Uggandet om särskild försäkringsavgift skall kunna drivas in oavsett 

om talan förs mot förel;iggandet eller ej. Före!Uggandet bör diirför delges 
enligt bestiimmclserna i delgivningslagen ( 1970:428), om rekommenderad 
försiindelse med föreliiggandet återkommer med p<1teckning av posttjiin

steman att den iir obeställbar eller om försändelsen inte löses ut. Också 

länsåklagaren i Jii11kiipi11gs län anser att arbetsgruppens förslag på denna punkt 

iir otillfreclsstiillande från riittssäkerhetssynpunkt samt förordar att föreliig
ganclet om särskild försiikringsavgift delges forclonS:igaren pii samma Slitt 

som gäller om delgi\"ning av stiimning i brottmål. 

Liknande synpunkter anförs av liinsstyrelsen i Örehro län och krono/i1g

demy11dighete11 i Örebro disrrikt. som anser att stämningsmannadelgivning 

bör tillgripas niir fordonsiigaren inte löser ut rekommenderad försändelse 
med föreläggande om siirskild försäkringsavgift. Länsstyrelsen tilliigger som 

motivering för denna ståndpunkt att det många gånger kan röra sig om 

relativt stora belopp som skall påföras forclonsiigaren. Vidare erinrar 

länsstyrelsen om hur adressuppgifterna i bilregistret har kommit till. Dessa 
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uppgifter hiimtas från rnnsstyrelsens persondata, som i sin tur bygger på 

kyrkobok föri ngsad ressen. U ppgi fierna iir ofta föråldrade. De fordonsiigare 

som underlåter att betala sin tralikf'örsiikring iir ofta allmänt slarviga per

soner, och de försummar inte siillan att anmiila adressförändringar till pas
torsiimbctet. Med hänsyn härtill kan det vara svårt att nå dem under den 

adress som har antecknats i bilregistret. 

Inte heller .'fren).:es adroka1sa111/i111d anser att bilregistrets adrcssuppgifter 

kan antas vara helt tillförlitliga. På grund hiirav och iiven med hiinsyn till 

att felaktigheter kan förekomma under sjiilva postgången kan det inte und

\'ikas att åtskilliga försiindelser kommer på a\'viigar. Eftersom ett !Oreliig

gamle om siirskild IOrsiikringsavgirt i många 1~111 konstituerar en skyldighet 

för den enskilde att - i synnerhet niir det giiller de högre premieklasserna 

- utge ganska betydande belopp. anser samfundet att skälen J'ör personlig 

delgivning av dessa förcWggandcn iir lika starka som i fd\ga om delgivning 

av stiimning i tvistemål resp. ansökan om lagsökning eller bctalningsfö

reliiggandc. 

Också Jfotorbranschens rik\tiirb1111d. l\.A K och .lfotor/iiramas hc/11rktl'l'

he1stiirhu11d förordar att de regler som giillcr om delgi\'ning av ansökan om 

lagsökning eller betalningsföreliiggande tillämpas bctriilfonde förcliiggande 

om siirskild försiikringsavgil't. Mowr111ii1111e11s riks/iir/J1111cl uttalar sig i lik

nande riktning. 

A«1111111arko//egie1. som enligt avskrivningskungörclsen ( 1965:921) utgör be

vakningsmyndighet för flertalet av statens civila fordringar. framhf11ler att 

det förfarande som tilliimpas betriiffandc dessa fordringar garanterar att giil

deniiren iir underriittad om kravet innan utmiitning iiger rum genom kro

nofogde. Detta förfarande skiljer sig alltså från det av arbetsgruppen IO

reslagna systemet. som ju innebiir att kronofogden kan erhfilla föreliiggande 

<>111 siirskild fiirsiikringsavgift för indrivning utan att f(1rdonsiigaren kiinner 
till kravet. Denne har inte möjlighet att utan vidare påminnelse betala för

siikringspremien utan måste vidkUnnas de kostnader som lliljcr med den 

siirskilda forsiikringsavgil'tcn. Fordonsiigaren kan inte heller undgå kost

naderna för indrivning genom kronofogden. Samma konsekvenser kan ocksä 

uppkomma på grund av felaktigheter i bilregistret. Om personlig delgivning 

inte skulle kriivas. uppstär alltså risk för riittsf'örluster. De möjligheter till 

riittelse. besviir och äterupptagantje som arhetsgruppen har föreslagit synes 

inte kunna eliminera denna risk. Kammarkollegiet iJ'rågasiitter diirfor om 

inte fiireliiggandc om särskild försiikringsavgift bör personligen delges for

donsiigaren innan det siinds till kronofogden för indrivning. Ett sådant för

farande kan givetvis innehiira vissa merkostnader och viss extra omgång. 

Dessa oliigenheter bör man dock enligt kollegiets mening linna sig i. 
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5.5 Rättelsemedel 

5.5.J Rii11clse 

Arbetsgruppens förslag att möjlighet bör finnas till rlittelse genom 
Wnsstyrelsens eller traliksäkerhetsverkets försorg har i allmlinhet llimnats 
utan erinran av remissinstanserna. Srea horrätt erinrar dock om att hovr~itten 
i annat sammanhang st~illt sig starkt kritisk mot ett av lagberedningen i 
be!Unkandet !SOU 1973:22) Utsi..ikningsbalk framlagt förslag till vidgade möj

ligheter fiir kronofogdemyndighet att s.ililv rlitta sina beslut. 
Vidare framhäller Srcrigc.1 adrokmsa111/i111d att arbetsgruppen borde nlir

mare ha övervligt vilka rutiner som fordras för att rlittelse skall kunna genom
föras snabbt och utan administrativt krångel. Samfundet frågar sig om det 
skall ankomma på myndigheten att beglira besked från det förslikringsbolag 
som fordonsligaren på svarskortet uppgett sig ha tralikförslikring hos. Vidare 
ifrågaslitter samfundet vilken utredning som skall göras. om fordonsägaren 
påstår exempelvis att han har överlåtit eller avstlillt sitt fordon och att han 
har avslint vederbörlig anmlilan hlirom utan att detta har registrerats i bil

registret. 

5.5.l Besl'iir 

Flera remissinstanser betonar att en möjlighet måste linnas till överkla
gande av felaktiga beslut om påförande av särskild försiikringsavgift. Det 
av arbetsgruppen föreslagna besvärsinstitutet godtas därvid allmänt. Bi/
registemiimnclen ifrågasätter emellertid om inte en ytterligare administrativ 
förenkling skulle kunna nås genom en tilllimpning av elen ordning som 
lir genomförd betrlilfande all viigtratikskatteuppbörd. I enlighet härmed skul
le elen slirskilcla försäkringsavgiften efter ett antal påminnelser kunna pMöras 
genom automatisk databehandling. Om fordonsiigaren anser att försäkrings
avgift oriktigt har påförts honom. skulle han kunna påkalla beslut hos 
länsstyrelse. Påkallas inte beslut inom viss tid. skulle elen automatiska på
föringen vinna laga kraft och elen slirskilda förslikringsavgiften cllirmed kun
na lämnas till indrivning om elen inte lir betald. Bil registernämnden tillligger 
att i de fall forclonsägare har invlindningar mot avgiften torde dessa inte 
siillan gå ut på all uppgifterna i bitregistret ~ir felaktiga. Möjligheten att 
påkalla beslut hos länsstyrelse har cliirför också elen fördelen att samma 

myndighet som har att utreda och besluta om innehållet i cle registrerade 
uppgifterna prövar förslikringsavgiften. 

Även andra remissinstanser ifrågasätter om inte llinsstyrelse bör vara be
svlirsmyndighet med kammarrätt,som överprövningsinstans. En sådan ord

ning motiveras av lii11ss1yrelse11 i Örehro län med all det skulle bli alltför 
tungarbetat och osmidigt med kammarrätten som enda besvlirsinstans. me
clanfiirsäkri11gsrättsko111111it1l;11 anser att hänsyn till r;ittssiikerhetsintresset kr~i-
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ver att Urenclen av aktuellt slag normalt kan prövas av två instanser. 
Ui11sdk/agare11 i .lii11kiipi11gs län hiinvisar för sin del till den ordning som 
giiller enligt 4 ~ lagen ( 1971 :52) om skatterUtt. fastighetstaxeringsrätt och 
liinsriitt. 

5.5.3 .4°1erupptaga11de 

Remissinstanserna godtar överlag att en möjlighet till återupptagande skall 
linnas sedan ett föreliiggande om siirskild försiikringsavgift har vunnit laga 

kraft. 

5.6 Betalningsskyldighet och indrirning 

Arbetsgruppens förslag att besviir över föreläggande om siirskild försäk

ringsavgift inte skall utgöra hinder för indrivning tillstyrks eller liimnas 

utan erinran av praktiskt taget samtliga remissinstanser. R.4 framhåller att 
det for effektivitetens skull iir liimpligt att avgiften på ett jiimförelsevis 

tidigt stadium iir direkt utmiitningsbar utan hinder av förd klagan. Tru

fikförsäkringssystemets i stor utsträckning offentligrättsliga karaktiir gör en

ligt RÅ en jämförelse med skattesystemet naturlig i detta hiinseende: 
l.äms1rre/se11 i Örl'hro län anser att en regel om att besviir inte stoppar in

drivningsllirfarandet ej är oskälig. Enligt liinsstyrelsens mening torde en 

sådan regel vara ett sturkt verkande medel i striivandena att bygga upp 

ett system diir fordonsiigaren inte genom obefogade besviir kan rubba ef
fektiviteten. Enligt riks~ka111'1'<'rkl'l möter förslaget i denna del inte heller 

någon invändning från indrivningssynpunkt. 

Uinsåklagaren i Kris1ia11s111ds län kan emellertid inte acceptera att indriv

ning skall kunna ske iiven om besvär anförs över föreliiggandet av siirskild 
försiikringsavgift. Liimpligheten av att bcsviir inte skall tillerbnnas stopp
ningseffekt ifrågasiitts iiven av KAK och ,\lmorfiiramas hel11rk1erlw1sfiirh1111d. 

som frumhilller att det inte synes föreligga något siirskilt skäl för att frångå 
den allmiinna principen om att besviir medför anstånd med straffverkstiil
lighet. 

Vidare påpekas från några håll att besviirsmyndigheten bör kunna besluta 

om inhibition niir det iir påkallat. FCF finner det naturligt att besvärsmyn
digheten ges en sådan möjlighet. l.iinsdklagarrn i .lii11kiipi11gs län åberopar 

28 ~ förvaltningslagen () 971 :290) till stöd for en sådan lösning. Sl'l'rfi.:cs 11d

mk11rs11111/i111d förordar all överprövningsmyndigheten - i likhet med vad 

som gäller vid tredskodom av allmiin domstol - får befogenhet att besluta 
om inhibition såviil ex officio som på yrkande diirom samt framhåller att 

en sådan möjlighet ter sig så mycket mera önskvärd. om arbetsgruppens 

förslag till förenklade delgivningsformer skulle godtas. Också rikssk111tl'l'erk1·1 

och Fiircningen Sl'er~i.:es krono/i1gdar anser att arbetsgruppen borde ha be

handlat frågan om anstånd med betalning av den siirskilda försiikringsav

giften sedan besvär anförts över avgiften. 
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Arbetsgruppens förslag att den siirskilda försäkringsavgiften skall kunna 
drivas in genom införsel tillstyrks av /änsåklagarc11 i Jij11/.:.ijpi11gs län samt 

lii11.1styf"f'lse11 i Örebro lä11 rn:h krom~/i1gdemy11dighete11 i Örebro distrikt. För
slaget liimnas utan erinran av flertalet övriga remissinstanser. Riksska11e

l'erket anser dock att förutsättningar f. n. saknas att ta ut avgiften genom 
inforsel, bl. a. med hänsyn till den i avgiften ingående enskilda delen. Inte 

heller Sl'eriges admkatsam/imd delar arbetsgruppens mening att indrivningen 

av trafikförsiikringsavgifter bör tilldelas ett sådant försteg framför övriga 

icke införselberättigade fordringar. Enligt samfundet torde utmätning i av

löning kunna anses tillfyllest, i den mån inte andra tillgångar står till buds 

för utmiitning. Motormä1111e11s riks/örh1111d framhåller att arbetsgruppens för
slag om införsel inte ligger i linje med den föreslagna avkriminaliseringen 

på detta område. Enligt JK har arbetsgruppen inte ägnat frågan huruvida 

införsel bör få ske den uppmärksamhet som problemet förtjiinar. 

6 Trafiksäkerhetsverkets promemoria 

I promemorian framhålls inledningsvis att statistiken tyder på att antalet 

oförsäkrade fordon som används är relativt litet. bortsett från den grupp 

som är oförsäkrade mycket kort tid eller endast skenbart är oförsiikraJe. 
Med en viss generalisering torde de oförsiikrade fordonen kunna delas in 

i två grupper. En stor grupp består av fordon diir försiikringsfrågan snabbt 
och enkelt kan lösas genom kontakt med fordonsägarna. Dessa fordon torde 

relativt ofta vara i bruk. En liten grupp består av fordon för vilka försäkring 

aldrig tecknas eller som endast tillfälligt försäkras i samband med kon
trollåtgärder. Mot dessa fordonsägare torde nuvarande sanktionsformer vara 
ineffektiva. En okänd andel av dessa fordon brukas i trafik. 

Problemet med oförsäkrade fordon i trafiken iir därför trots allt relativt 
begränsat.· Vid utformningen av ett sanktionssystem bör hiinsyn t<L<; i möj

ligaste mån till båda de nämnda grupperna. Mer konkret innebär detta att 
man bör sträva efter ett kontroll- och sanktionssystem som i inlednings
förfarandet är relativt mjukt utformat men som - sedan de ouppsåtliga fallen 

silats bort - tillhandahåller kraftfulla metcxler för den grupp som då återstår. 

Den första principen till grund för en annan utformning av tralikför

säkringskontrollen än den nuvarande iir att det inte skall vara möjligt att 

mer eller mindre ofrivilligt hamna i den situationen att ens fordon är oför

säkrat. Detta innebär att försäkringsplikten bör få en något annorlunda de
taljuttörmning. F. n. kan ett avtal om trafikförsäkring i princip siigas upp 

när som helst av endera avtalsparten. Den enda inskränkningen ligger i 

att avtalet inte upphör förrlin 30 dagar efter uppsägning från försäkrings
anstalt (avanmälan). I ett nytt system borde försäkringsplikten och därmed 

försiikringsavtalen i stlillet utform<L<; som ett verkligt obligatorium, dvs. för

säkringsavtal skall inte kunna upphöra förrän försäkringsplikten upphört. 

Giltigt sklil skulle endast vara överlåtelse av fordonet. avstlillning, avre-
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gistrering eller ny försäkring hos annat försäkringsbolag. Genom en sådan 
ordning skulle största delen nu uppkommande fall av oförsiikrade fordon 
aldrig uppstä - inte ens kunna uppstä. I stiillet skulle givetvis i viss ut
striickning uppkomma problem med premiebetalning och registreringsiiren
den. 

För att rn garantier för att tralikförsiikring alltid linns skulle det enligt 
promemorian också vara nödviindigt att siikerstiilla att försiikring tecknas 
i samband med att försiikringsplikt uppstår. I fråga om nya fordon och 
fordon som skall tas i bruk efter avstiillning kan detta ordnas genom att 
ansiikan om registering/påstiillning godkiinns först niir bevis om trafikför

siikring Wmnas in. Svårare att kontrollera iir försiikringsplikten i fall då fordon 
överlåts till ny ägare. Det iir meningslöst att kriiva hevis om tralikflirsiikring 
fiir alt godkänna anmiilan om iigarbyte. eliersom man därigenom inte kan 
förhindra brukande av fordonet. Tviirtom skulle en sådan regel försiimra 

aktualiteten i bi/registret. 
Med de regler som giiller i dag intriidcr trafikförsiikringsföreningen för 

fordon som är oförsiikrade - dock först niir ett skadefall intriiffar. Det kan 
diirför inte vara orimligt att behandla ett fordon. för vilket försiikring inte 
har tecknats vid iigarbyte. som försiikrat hos föreningen med skyldighet 
för fordonsiigaren att betala premie dit. Detta betraktelsesätt bör iiven kunna 
genomföras inom den administrativa övervakningen. dvs. föreningen an
tecknas som försiikringsgivare i bilregistret. Rutinen skulle alltså vara att, 

om hevis om tecknad tralikförsiikring inte lämnats in inom en vecka från 
dagen for iigarbyte. fordonet anses försiikrat hos trafikförsiikringsllireningen 

och meddelande diirom skickas från traliksiikerhetsverket till föreningen. 
Enligt den beskrivna ordningen skulle varje försiikringspliktigt och re

gistrerat fordon alltid vara försäkrat. Någon offentligriittslig sanktion mot 

oförsiikrade fordon skulle diirmed inte behövas. Genom biittrc information 
borde vara möjligt att liira fordonsiigarna spelreglerna. Någon stiirre skillnad 
mot nuvarande regler skulle det inte hli fräga om. och dessutom skulle 
tillkomma starkare ekonomiska skiil att l. ex. anmiila fl.irsiil.ining eller att 
hegiira avstiillning för fordon som t.v. inte skall anviindas. 

I stiillet for prohlem med oforsiikrade fordon skulle dock i någon ut
striickning uppstå problem med premiebetalning för giillande försiikrings
avtal. Antalet fall diir premie inte betalas bör dock rimligtvis hli avseviirt 

mindre iin det antal fordon som i dag iir oförsäkrade. I vart fall bör detta 
giilla om fiirsiikringsholagen histår fordonsiigarna med upplysningar om vad 
som fordras får att fårsiikringsavtal skall kunna upphöra. 

En annan princip för den här föreslagna utformningen av tralikförsiik
ringskontrollen iir enligt promemorian att premier för giillande avtal måste 

kunna kriivas in. I och för sig har försiikringsanstalterna miijlighet till detta 
redan nu genom att ansöka om betalningsförcliiggande mot den som inte 
betalar frivilligt. Hiir kan dock diskuteras olika viigar för att effektivisera 

indrivningsförfarandet. För försiikringsholagen och tralikförsiikringsför-
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eningen skullc i()renklingar kunna göras om premierna vore omeLlclbart 
exigibla. Vissa rationaliscringsvinster torLle också kunna göras om inLlriv
ningsuppdragen samlades ,genom exempelvis tralikforsiikringsföreningen. 

Fiir kronofogdemyndigheterna iir enskilda mål grundade på bctalningsfö

rcliigganden rclativt betungande. Avsevärt effektivare iir hanteringen av all

miinna mål (typ skaller). Siirskilt om införsel f<lr anviind<LS. 

En sa efTcJ.;tivt förfarande att alla mål leder till full betalning kan emellertid 

knappast uppnås. I allmiinna mål hos kronofogdemyndigheterna avskrivs 

i genomsnitt 25-30 "11 av restfört belopp. Diirför torde hehiivas någon möj

lighet att mer definitivt avsluta iirenden diir forsiikringsplikten kvarstår men 

päförda preniier inte betal<L<;. 
Som forut mrordats skall det inte vara möjligt for försiikringsbolag att 

säga upp forsUkringsavtal på grund av bristande betalning. Skiilet hiirför 

iir all s[1 Jiinge ett fordon brukas måste det finnas n[1gon som ansvarar för 

skador i följd av tratik med fordonet. Detta leder till att det enda slutgiltiga 
siittet att lösa problemet med bristande betalning iir att forhindra brukandet. 
I och llir sig finns andra möjligheter såsom vite eller bötesstraff, men -

bortsell från en eventuell preventiv verkan - finns inte niimndrt större 

möjligheter ;tlt göra sådana sanktioner effektivare iin indrivning av pre

miefordran. Som tidigare niimnts torde de oforsiikrade fordonen kunna delas 

upp i två grupper. i stort sett efter en griins mellan fordonsiigare med eller 

utan uppsät all underlåta forsiikringsplikten. Under förutsiittning att det 

i promemorian beskrivna systemet leder till en effektiv sållning mellan grup
perna skulle det vara motiverat med relativt hårda åtgiirder i syfte att för
hindra brukande av fordon som ägaren viigrar att betala trafikförsiikrings
premie för. En förutsiinning måste dii vara all åtgiirder med indrivning 
prövats under viss tid men inte lett till resultat. I promemorian redovisas 
inte något nirdigl förslag hctriiffande de slutliga åtgiirder som sedan skulle 

sättas in. Det ll.irordas dock all dessa åtgiirder inriktas på fordonet eftersom 
detta utgör en sorts "hjiilpmedel vid brott". Alternativ som kan diskuteras 

iir t. ex. brukandeförbud. obligatorisk avsUllning, utmiitning av fordonet 

eller - mest drastiskt - förverkande av fordonet. För det fall fordonsiigaren 

inte har kunnat nås under det foregående förfarandet bör iiven kunna dis
kuteras en möjlighet att försiikringsavtalet får siigas upp. Diirvid skulle för

siikringsavtalel flynas över på trafikfiirsiikringsföreningen. men inga vidare 

fögiirdcr vidt<IS. En nödviindig fiirutsiittning iir i så fall alt fordonsiigaren 

har sökts genom delgivning. 

Sammanfattningsvis innebiir promemorian att forsiikringsavtal i!lle skall 

kunna siigas tipp förriin giltigt skiil därtill finns. Som sådant skall inte riiknas 

utebliven premiebetalning. Övervakningen av försiikringsplikten blir då niir

mast en fråga om att kriiva in försiikringspremierna. Indrivningen biir i 

princip f'iirsiikringsbolagen själva svara for, eventuellt med hjiilp av trafik

fiirsiikringsföreningen niir förfarandet nått sä längt all indrivningsåtgiirder 
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måste vidtas. Betriiffande fordon diir tratikförsiikring aldrig tecknats skall 

föreningen triida in som försiikringsgivare. I sista hand bör finnas möjlighet 
att ingripa med Mrdare sanktion. Först i det skedet skulle allts[1 offent

ligriittsliga sanktioner behöva anviind~L'>. 

I promemorian framhålls slutligen att det foreslagna systemet i viss mån 

iir beroende av att fordonsiigarna kiinner till - rn:h följer - registrerings
bestiimmclserna. Det administrativa mrfarandet bör emellertid kunna byggas 

upp så att fordonsiigaren alltid vänder sig till liinsstyrelsen i sina fordons

iirenden. Pä grundval av uppgifter i bilregistret kan sedan uppgifter liimnas 

till försiikringsbolagen och avtal avslutas eller hållas vilande. På sikt linns 

hiirigenom biittre möjligheter att uppfostra fordonsiigarna i aktuella avse

enden iin som nu st[1r till buds. 

7 Föredraganden 

Niir någon tillfogas skada i trafiken har han i allmiinhet en gynnsam 

stiillning i ersättningshiinseende. Enligt trafikskadclagen (] 975: 141 OJ. som 
triidde i kraft den I juli 1976 (ändrad senast 1976:358), utgår full ersiittning 

för alla personskador som uppkommer i följd av trafik med motorfordon. 

oberoende av om någon kan anses vållande till skadan eller ej. Detsamma 
giiller i fråga om sakskador som vid en trafikolycka tillfogas utomstående 

tredje man, dvs. framför allt fotgiingare och cyklister. Ersiittningen till den 

skadelidande utgår ur en siirskild försiikring, s. k. trafikförsiikring. som varje 

fordonsiigare iir skyldig att ha för sitt fordon. Men iiven om tralikförsiikring 

skulle saknas i ett visst fall rnr den skadclidande sin ersiittning. Då svarar 

niimligen samtliga försiikringsanstalter. som har tillstånd att meddela tra

tikförsiikring, solidariskt för den ersiittning som skulle ha utgått om för
siikring hade funnits. Frsiittningcn utges i delta fall av tralikmrsiikrings
ll:ireningen. som iir ett gemensamt organ för tralikförsiikringsanstalterna. 

Fr[m de skadelidandcs synpunkt iir det alltså av underordnad betydelse. 
om fordonsiigarna fullgör sin skyldighet att ha sina fordon tratikförsiikrade. 
Diiremot har de fordonsiigare som lojalt har tagit trafikförsiikring ett starkt 
intresse av att reglerna om tralik!Orsiikringsplikten inte å"idosiitts av andra 
fordons(igare. Detta iir en förutsiittning för att de kostnader som uppkommer 
vid trafikskador skall kunna mrdclas mellan fordonsiigarna p[t ett riittvist 

siitt. Om vissa fordonsiigare som i och for sig omfattas av tralikforsiik

ringsplikten å"idosntter sin skyldighet, innebiir det att kostnaderna for de 

skador som deras fordon kan komma att orsaka slås ut på de lojala för

siikringstagarna. Dessa l vingas diirigenom att betala högre tralikförsiikrings

prcmier iin de annars hade behövt göra. 

Genom det datamaskinella bilregister som infördes fa 1973 har forut

siittningar skapats för en fortlöpande och effektiv komroll av trafikforsiik

ringarna betriilTande fordonsbeståndct i landet. Datatekniken har också kun
nat utnyttjas för påminnelser till fordonsiigarna och for rapportering om 
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oförsiikrade fordon till berörda myndigheter. Antalet o!Orsiikrade fordon, 
som tidvis har varit mycket stort. har hiirigenom kunnat nedbringas avsevärt. 
De oforsiikrade fordonen utgör emellertid fortfarande ett betydande problem. 

Enligt uppgifter i bilregistret uppgår antalet oforsiikrade fordon f. n. till bortåt 

70 000, och registreringsmyndigheterna handliigger årligen ca 250 000 ären
den om sådana fordon. Trafikförsiikringsföreningen fick förra året anmälan 

om drygt I 900 skador som hade orsakats av oförsiikrade fordon, och för

eningen betalade ut 6,7 milj. kr. i ersiittning för sådana skador. 

Samtidigt med det ny~1 bil registret infordes iiven ett system med ett siirskilt 

kontrollmiirke som utfärdas en gäng om året för varje fordon som iir be

skattat, tralikförsiikrat och besiktigat. Niir det giiller kontrollen av tralik

försiikringspliktens fullgörande iir detta system dock inte effektivt. Kon
trollmiirkets giltighetstid har niimligen - till skillnad rrän vad som iir fallet 

beträffande fordonsskatt och kontrollbesiktning - inte samordnats med den 

tid för vilken fordonets trafikförsiikring giiller. En sädan samordning har 
inte kunnat genomföras med hiinsyn bl. a. till att försiikringen följer for

donets iigare och inte - som t. ex. fordonsskatten - sjiilva fordonet. Kon

trollmiirket utvisar alltså bara att tralikförsiikring giillde vid den tidpunkt 

då miirket utfärdades. Om försiikringen upphör under miirkets giltighetstid 

pä grund av bristande premiebetalning e. d. eller om fordonet överläts till 
ny ägare som inte sjiilv tecknar försiikring, inverkar detta inte på fordons

iigarens möjligheter att ha kontrollmiirket kvar på sitt fordon. Undersök

ningar visar ocks<l att 40--50 "11 av hela antalet oförsiikrade fordon, dvs. 

f. n. drygt JO 000, har giltigt kontrollmiirke. 
Den som inte fullgör sin skyldighet att ha sitt fordon trafikförsiikrat kan 

enligt trafikskadclagen straffa~ med böter. Han kan också föreHiggas vid 
vite att fullgöra sin försiikringsplikt. Motsvarande sanktionssystem giillde 
enligt de tidigare reglerna om trafikförsiikring. 

Frägan om en reformering av det sanktionssystem som tilliimpas niir 
trafikforsiikringsplikten å5idosiitts har behandlats i olika lagstiftningssam

manhang, bl. a. vid tillkomsten av tralikskadelagen. Ett f!irslag som dis
kuterats har varit att den försumlige fordonsiigaren skulle vid sidan av ett 

bötesstraff åliiggas en siirskild straffavgift motsvarande den undandragna 

försiikringspremicn. Detta förslag har dock inte lett till lagstiftning. I sam

band med att tralikskadclagen infördes uttalades att frägan om vilka påföljder 

m. m. som bör giilla för försummelse att fullgöra tralikförsiikringsplikten 

fick tas upp i sin helhet i ett senare sammanhang ( prop. 1975176: 15 s. 93). 

Problemet meJ de olC:irsiikrade fordonen har sedan liinge varit tl"iremål 

för s~irskild uppm~irksamhet också bland berörda myndigheter och andra 

intressenter pä trafikförsiikringsområdet. År 1973 tillsatte försiikringsinspek

tionen i sa111r<'1d med dåvarande bilregisterniimnden, trafikförsiikringsanstal

terna och trallkförsiikringsföreningen en arbetsgrupp for att överv~iga frågan. 

Arbetsgruppen a\'lämnade i oktober 1974 en rapport rörande oförsiikrade 

fordon med förslag till ett nytt pMöljdssystem. Rapporten har av försiik-
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ringsinspektionen överHimnats till justitiedepartementet och tHirefter remiss

behandlats. 
Enligt arbetsgruppens förslag skall de nuvarande påföljderna för under

låtenhet att fullgöra trafikförsiikringspliktcn i l"råga om fordon som iir re
gistrerade och inte Ur avstiillda ersiittas av en offentligriittslig avgift, hcnämml 
siirskild försiikringsavgift. Avsikten är att detta nya avgiftssystem skall an
knytas till bilregistret och alltså baseras på automatisk databehandling. Av
giftssystemet skall administreras av trafiksUkerhetsverket. som dUrigenom 

tar över arbetet med påföljdsfrågorna vid Ö\'ertriidelse av reglerna om tra
fikförsiikringsplikten. Avgifterna föreslås bli omedelbart cxigibla och kunna 

ias ut genom inflirsel. Av avgifterna skall en viss del tillfalla staten för 
att !Licka dess kostnader för administrationen av avgifissystemet och för 
att utgöra ett slags straffavgift. Återstoden av avgifterna skall tillfalla tra
fikförsLikringsföreningen för att tiicka försäkringsriskcn och forcningens ad
ministrativa kostnader under den period fordonet iir oforsiikrat. I fall då 
försiikring har funnits men senare har upphört på grund av att premie inte 

har erlagts skall avgifterna täcka iiwn förlusten av denna premie. 
Arbetsgruppens fiirslag har i sina huvuddrag tillstyrkts av praktiskt taget 

samtliga rcmissinstanser. Dessa betonar allmiint att den nuvarande situa
tionen inte iir tillfredsstiillande och att det datamaskinella bilregistrets möj
ligheter bör utnyttj<L~ för att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem 

iin det nuvarande. Enligt några remissinstanser bör det dock utredas nUrmare 
om inte en effektivisering går att åstadkomma redan inom ramen för det 
pMöljdssystem som giiller i dag. Från nera håll påpekas att riittssiikerhets
aspekterna måste beaktw> vid utformningen av ett påföljdssystem dLir avgifter 
tas ut i administrativ ordning. Niir det giiller avgifternas fördelning förordar 

ett par remissinstanser att den del som enligt förslaget skall tillfalla stats
vcrket anv:inJs till finansiering av trafiks:ikerhetsfr:imjanJc åtg:irdcr. medan 
andra remissinstanser menar att :iven denna del bör tillfalla trafikförsiik
ringsmreningen. 

Sedan remissbehandlingen av arbetsgruppens förslag avslutats har tra
fiksiikerhetsverket till justitiedepartementet över!Hmnat en den 28 april 
1977 dagtecknad promemoria med vissa förslag till iindrade sanktionsforrner 
i fråga om oförs:ikrade fordon. I promemorian framhälls att man vid ut
formningen av ett sanktionssystem i möjligaste mån bör ta hänsyn till att 
de oförsiikrade fordonen består dels av en stor grupp fordon betrii!Tande 
vilken f(irsLikringsfrägan snabbt och enkelt kan lösas genom kontakt med 
fordonsiigarna. dels av en liten grupp fordon betriiffande vilken f'örsUkring 

aldrig tecknas eller tecknas endast tillfälligt i samband med kontrollätgLirder. 
Enligt promemorian bör man dLirför striiva efter ett kontroll- och sank

tionssystern som i inlcdningförfarandet Lir relativt mjukt men som - sedan 
de ouppsätliga fallen har gallrats bort - tillhandahåller kraftfulla metoder 
för den grupp som återstår. Med hUnsyn hiirtill föreslås ; promemorian all 
avtal om trafikförsiikring inte skall få siigas upp förriin giltigt skLil föreligger. 
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Som sådant sUI skall inte riiknas utebliven premiebetalning. Betriiffande 
fordon for vilka iigaren inte har tecknat trafikförsiikring bör enligt prome
morian trafikförslikringsfiireningen betraktas som förs1ikringsgivare med ver
kan att fordonsiigaren blir skyldig att betala premie till föreningen. 

Under lagstiftningsiirenJets beredning i justitieJepartementet har över
liiggningar hållits med företriidare i'ör fbrsäkringsbranschen. vissa motor

organisationer och berörda statliga myndigheter. 
För egen del vill jag till en början understryka vikten av att tralikför

siikringsplikten iakttas. Trots att övervakningen av denna skylJighet har 
kunnat intensifieras på senare tiJ med hjiilp av det datamaskinella bil registret 
brister Jet fortfarande miirkbart i efterlevnaden av traliktlirsiikringsreglerna. 
Det iir alltså tyJligt att man måste tillgripa anJra metoder iin dem som 
hittills har prövats för att komma till rlitta meJ Jet problem som de oför
siikraJe forJnnen utgör. I fortsiittningen kommer jag till en början att uppe
hälla mig vid frågan om lämpliga åtgiirJer niir det glillcr fordon som iir 
registreraJe och inte iir avställda. 

Ett siitt att angripa detta problem. som viJ något tillfälle har föreslagits 
i den allmänna debatten. skulle vara att liigga om det nuvarande trafik
försiikringssystemet så att trafikförsiikringen i fortsiittningen kom att följa 
det försiikringspliktiga forJonet i stiillet för att knytas till forJonets iigare. 
Genom en sådan omliiggning skulle det bli möjligt att samorJna indriv
ningen av premierna med den årliga uppbörden av forJonsskatten. Detta 
skulle givetvis leJa till ett effektivare inJrivningsförfaranJe iin Jet nuva
ranJe. Samtidigt skulle man få garantier för att den som förviirvar ett forJon 
har traflklörsiikring för fordonet redan från början. 

\1ot en omliiggning av trafikförsiikringssystemet av denna innebörd kan 
emellertid riktas fler;1 inviindning;1r. Först och friimst skulle omläggningen 
uppenbarligen medföra att försiikringspremierna i fortsiittningen inte kunde 
faststiillas efter ett bonussystem som gynnar den som inte utnyttjar sin 
försiikring. Visserligen skulle bonussystemd kunna ersiittas med ett själv
risksystem med liknande verkningar. men detta skulle medföra avseviirda 
komplikationer. ViJ tillkomsten av tralikskadelagen framkom också en stark 
opinion f'ör att behålla ett bonussystem av hiivdvunnet slag. Redan detta 
talar starkt mnt den lösning som nu har berörts. 

Det ter sig viJare diskutabelt meJ en ordning diir staten tar över för
siikringsanstalternas uppgift att driva in trafikförsiikringspremierna samtidigt 
som man behåller systemet meJ att trafikförsiikringar tecknas hos enskilda 
försiikringsbolag. Helt allmHnt synes det friimmande att staten på sådant 
siitt skulle meJverka till att driva in fordringar åt privata organ. En sådan 
orJning skulle också medföra administrativa komplikationer niir Jet gäller 
redovisningen av premierna till l(irsiikringsanstalterna. Hiirtill kommer att 

tralikförsiikringen ofta ingår i Jen samlade forsiikringsliisning som motor
fordonsförsiikringen utgör. Att låta tralikforsiikringspremierna betalas på an
nat siitt iin de premier som utgår för övriga moment i motorfordonsllir-
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siikringen (t. ex. vagnskadeförsiikring) skulle kunna innebiira ökade kost
nader m:h oU.igenhcter för häde försiikringsholagcn och de enskilda fordons

Hgarna. 
All samordna indrivningen av tralikf!.irsiikringsprcmierna med uppbörden 

av fordonsskallen skulle alltså knappast mcdf1ira några palagliga fördelar. 

om inte staten samtidigt tog över hela den försiikringsverksamhel på tra

likskadeområdet som f. n. bedrivs av de enskilda trafikl'iirsiikringsimslal
terna. Det skulle bl. a. innebiira all ell statligt organ fick svara för ska

deregleringen. Ett sådant statligt iivertagande hiir emellertid inte komma 

i fråga. 
Ett annat förslag, som ofta återkommer i diskussionen om de oförsäkrade 

fordonen. gär ut på att trafikförsiikringens giltighetsperiod bör samordnas 

med den tid för vilken kontrollmHrke utliirdas for fordonet. Tanken bakom 

detta förslag lir all kontrollmiirkessystemet d;irigenom skulle kunna utnyttjas 

på ett biittre siill iin nu vid kontrollen av all fordonet iir trafikförsiikrat. 

Bortsett från att det kan bli tekniskt komplicerat att genomföra förslaget 

har jag emellertid svårt att se några direkta f(irdelar med en sådan omliiggning 
av det nuvarande trafikforsiikringssystemet. Alla uppgifter som behövs för 

att kontrollera, att den som ;iger ett registrt:ral fordon fullgör sin trafik

försiikringsplikt. finns niimligen Hitt tillgiingliga redan i det datamaskinella 

bilregistret. Diirvid iir all m;irka att denna skyldighet forcligger oberoende 

av om fordonet anviinds eller illle. 

Jag kan alltså inte finna att det skulle vara Himpligl att lösa problemet 

med de oförsiikrade fordonen genom all liigga om det nuvarande trafik

försiikringssystemet på nägot av de siitt som nu har berörts. Enligt min 

mening hör man diirför söka sig fram på andra vHgar. Innan jag går niirmare 

in på spörsmälet om vilken lösning som bör viiljas för att upprätthålla för
s~ikringspliktcn vill jag dock ll.'irst ta upp en fråga som har samband h;irmed. 
niimligen hur man kan siikcrstiilla all den som har tagit trafikförsiikring 
också betalar premierna för försiikringen. 

Skyldigheten all betala trafikförsiikringspremier följer av försiikringsav

talet. Även om försiikringsbolagen har riittsliga möjligheter all driva in de 
premier som inte betalas godvilligt. torde de dock hittills endast mera siillan 
ha ulnyl!jat dessa möjligheter. 

Om en del fordonsiigare som i och mr sig har fullgjort sin försiikringsplikl 

genom att teckna trafikförsiikring undg{tr att betala premierna for försiik

ringen, förfelas i viss män syftet med trafikf'örsiikringsreglerna. För de för

siikringstagare som lojalt betalar sina premier blir resultatet Jetsamma som 

om de fiirsumliga premiehetalarna inte hade tagit nägon försiikring. Det 

finns dock inte någon anledning att. som arbetsgruppen synes ha varit inne 
p[1, effektivisera indrivningen av obetalda premier genom all l{na staten 

till en del ombesörja denna uppgift f()r försäkringsbolagens räkning. Som 

jag förut Ilar sagt bör inte staten i sädan ordning medverka till att driva 

111 fordringar åt privata organ. Liksom hittills hiir det alltså ankomma p<'1 
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försiikringsbolagen att svara för inkasseringen av de premier som har förfallit 
till betalning. Av vad jag nyss har anfört framgår emellertid att det iir an

geWget att dessa krav verkligen fullföljs så långt det iir ekonomiskt för

svarbart. Erfarenheterna från ett försiikringsbolag, som sedan länge har till

liimpat siirskilda efterkravsrutiner för att få in obetalda premier. visar också 
att redan ganska enkla åtgärder kan ge förhållandevis goda resultat. 

Frågan om liimpliga åtgiirder för att förhindras. k. premiesmitning i tra

fikförsäkringssystemet har diskuterats vid de överliiggningar som justitie

departementet har hållit med bl. a. trafikförsiikringsbolagen. Dessa har diir
erter nyligen enats om att införa ett centralt system för att infordra obetalda 

trafikforsiikringspremier. Avsikten iir att detta system skall administreras 

av trafikflirsiikringsföreningen med utnyttjande av bilregistrets datamaski

nella resurser. Ett sådant system skulle - under förutsiittning av datain

spektionens tillstånd - kunna genomförw; inom det niirmaste året. 
Med hiinsyn härtill synes frågan om betalningen av tralikförsiikringspre

mierna kunna få en tillfredsstiillande lösning. Kvar står då problemet med 

de fordonsiigare som helt underlåter att hålla tralikförsiikring. Någon skyl

dighet finns f. n. inte al! betala ersiittning för det ansvar tralikförsäkrings

föreningen st[1r medan ett fordon iir oförsiikrat. Föreningen kan visserligen 

med stöd av trafikskadclagen ta ut ett visst sjiilvriskbelopp av den försumlige 

fordonsiigaren i fall dä tralikskadecrsiittning har betalats ut. Denna möjlighet 
att kriiva ut sjiilvriskbelopp går emellertid inte liingre iin motsvarande möj

lighet för tralikförsiikringsanstalterna att viinda sig med krav mot lojala 

försiikringstagare. Man har alltså f. n. enbart det stra!Triittsliga sanktions
systemet att lita till, om man vill hindra fordonsiigare från all göra en obe
hörig vinst genom att inte ha tralikförsiikring. Erfarenheterna visar emel
lertid. som jag tidigare har antytt. att detta system inte fungerar tillriickligt 

effektivt. Ofta hinner de riittsvärdande organen inte utreda och lagföra för
seelser mot tralikförsiikringsplikten innan dessa har preskriberats. I andra 
fall liiggs utredningen ned sedan ägaren sent omsider har tecknat försäkring. 

Och om en fordonsiigare bötfälls för brott mot reglerna om trafikförsäk

ringsplikten. understiger böterna ofta de premier som han skulle ha fått 

betala om han i stiillet hade haft tralikförsiikring. 

Det iir naturligtvis möjligt att genom en straffskiirpning markera den 

vikt samhiillet !:ister vid att reglerna om trafikfi:irsiikringsplikten efterlevs. 

Enbart en siidan åtgärd skulle emellertid knappast leda till några påtagliga 

förbiittringar jiimfi:irt med dagens Hige. Av vad jag nyss har sagt framgär 

att den J'ör all rn avsedd effekt mi~te kombineras med betydande förstiirk

ningar av framför allt polisens men ~iven åklagarnas och domstolarnas möj

ligheter att snabbt och effektivt handliigga iirenden om övertriidclser av 

tralikförsiikringsreglcrna. En inte obetydlig del av riittsviisendets resurser 

skulle alltså beh(iva avdelas för att utreda och lagföra dessa i ell större 

sammanhang sett mindre allvarliga gärningar. En sådan utveckling är inte 

förenlig med striivandena under senare år att i ökad utstriickning koncentrera 
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de dittsvårdamle organens verksamhet till den allvarligare brottsligheten. 
Som jag har anfört i årets budgetproposition 1 prop. 1976177: 100 bil. 4 s. 

3) framstär det inte minst mot denna bakgrund som nödviindigt att fört
löpande pröva i vad mån det linns frirutsiittningar att undanta vissa forseclser 
från det kriminaliserade området eller att på annat siitt begriinsa de straff

riittsliga ingripandena. 
En annan rättspolitisk utvecklingslinje, som till stor del löper parallellt 

med den nyss beskrivna, iir att helt eller delvis ersiitta straffriittsliga påföljder 

med avgifter och andra former av sanktioner som inte har straffrättslig 

karaktär. Som exempel på sådana avgif'ter kan niimnas överlastavgifter enligt 

lagen t 1972:435) om överlastavgift tiindrad senast 1975: 1413), varselav

gifter enligt lagen ( 1974: 13) om vissa anstiillningsfrämjande ätgärder 1iind
rad senast 1975:743), felparkeringsavgifter enligt lagen t 1976:206) om lcl
parkeringsavgift (Undrad 1976: 1124) och byggnadsavgifter enligt lagen 

t 1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. Dessa 

avgilier iir alla av offentligriittslig art. Exempel finns emellertid iiven på 
att straffriittsliga sanktioner i viss utstriickning har fått träda tillbaka for 

privatriittsliga avgifter. Jag kan hiir peka på de avgifter som kan utgå enligt 

lagen ( 1977:67) om tilliiggsavgift i kollektiv persontralik. 

Arbetsgruppens förslag till ett olTentligriittsligt avgiftssystem på trafik

försUkringsornrådet ligger i linje med denna ut veckling. Enligt min mening 

har ett avgiftssystem också klara fördelar niir det gäller överträdelser av 
reglerna om trafikfcirsiikringsplikten. Det rör sig ju i detta fall om förseelser 

som i allmiinhet kan konstateras utan någon ingående utredning och diir 

ett naturligt underlag för att beriikna avgiften finns i de försiikringspremier 

som fordonsiigarna kan komma undan genom att inte ta tralikförsiikring. 

Genom att utnyttja det datamaskinella bi I registrets möjligheter vid påförande 
av avgitierna bör man iiven kunna uppnä avscviirda administrativa för
enklingar. Siirskilt om avgifierna görs omeddbart exigibla och införselbarn, 

får man otvivelaktigt ett mycket effektivt medel för att förmä fordonsiigarna 
att fullgöra sin tratikförsiikringsplikt. 

Som trafiksiikerhetsverket har framhållit bör emellertid beaktas att för
summelsen att hålla tralikförsiikring inte alltid behöver innebiira ett med

vetet försök att undandra sig premierna t<.ir denna fi.irsiikring. Tvärtom torde 

försummelsen olia bero på slarv e. d. Många försummelser brukar vidare 

pågå endast en kortare tid. I dessa fall iir det inte nödviindigt eller ens 

liimpligt med n[1gra mera ingripande sanktioner. I liinsyn måste iiven tas 

till att det i det föreslagna avgiftssystemet kan intriilTa att någon som inte 

iir försiikringspliktig drabb<t~ av avgift. Även om möjlighet till riittelse införs 

ter det sig mot denna bakgrund väl drastiskt med avgifter som iir omedelbart 

exigibla. Under alla förhållanden blir de siirskilda riittssiikerhetsgarantier 

som då må5te byggas in i systemet ganska kostsamma. Bl. a. ~ir det med 

en sådan ordning nödviindigt att samtliga avgil'tsbeslut delges i enlighet 

med föreskrifterna i dclgivningslagcn 11970:428. iindrad 1972:725). Med hiin

syn till det stora antal iirenden om ofiirsiik radc fordon som t rali ksiiker-

4 !~iksdag,.,1 ]<)77/78 i sa////. Yr fli. 
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hetsverkct och liinsstyrclscrna f. n. hanJliigger - ca 250 000 om {iret - torde 

kostnaderna för ett sådant delgivningsförfarande komma att uppgå till av
sedrda belopp och medföra en betydande belastning på den redan nu hårt 
anstriingda dclgivningsverksam het en. 

De synpunkter som jag har angett talar mot att man genomfi.ir arbets
gruppens förslag till ett offentligriittsligt avgiftssystem. lförtill kommer en 

annan viktig omstiindighet. I och med att försiikringsbolagen numera har 

enats om att trafikförsiikringsföreningen centralt skall ombesörja inkasse
ringen av obetalda tralikförsiikringspremier framstår det som mindre liimp
ligt att vid sidan hiirav införa ett avgiftssystem som administrer<L~ av offentlig 
myndighet och som avser bl. a. samma kategori tlirsumliga fordonsiigare. 

En sådan ordning kan inte anses rationell och skulle med all sannolikhet 
upplevas som förvirrande av dem som kom att utsiittas lur betalningskrav 
fr[m olika håll. 

De betiinkligheter mot arbetsgruppens förslag som jag nu har redovisat 
leder tankarna över till ett system där tralikförsäkringsföreningen ges en 

lagreglerad. civilriittslig befogenhet att kriiva gottgörelse av de försumliga 
fordonsiigarna för den tid deras fordon har varit oförsiikrade. allts:1 för den 
tid foreni ngen har stått ansvaret för skador som fordonen kan orsaka. Genom 
en sädan lösning. som också traliksiikerhetsverket har varit inne på. uppnår 

man en tillfredsstiillande samordning med tralikförsiikringsföreningens upp
börd av obetalda trafikförsiikringspremier. Samtidigt tillgodost:s det öns
kemäl som en del remissinstanser har fört fram om att avgifterna för över
triidelser av reglerna om trafikförsiikringsplikten skall i sin helhet tillfalla 
tralikforsiikringsföreningen och därmed indirekt komma de lojala försiik
ringstagarna till godo. 

En förutsiittning mr ctt avgiftssystem av detta slag är att trafikförsiik
ringsfrireningen vcrkligen utövar sin riitt att kräva avgifter så långt det iir 
motiverat. Förcningen har ocksä förklarat sig villig hiirtill samt har utfäst 
sig att ta in en bestiimmelse i sina stadgar om att föreningen skall verka 
för att avgifterna tas ut. 

Mot denna bakgrund förordar jag att tralikförsiikringsföreningen får riitt 
att kriiva avgilkr av dem som inte fullgör sin trafiktlirsiikringsplikt i fräga 
om fordon som iir registrerade och inte Ur avställda. Av vad jag tidigare 
har sagt framgår att dessa avgifter. som liimpligen kan kallas trafiktlirsiik
ringsavgifter. bör motsvara minst de försiikringspremier som dcn försiik
ringspliktige skulle ha betalat om han hade hafi tralikförsiikring. En full
stiimlig anpassning till llirsiikringsprcmierna iir dock inte möjlig. Sädana 

pä premierna inverkande faktorer som antal körda mil. självriskavdrag samt 
bonus- eller nykterhetsrabatt kan av naturliga skiil inte beaktas vid bcstiim
mandet av trafikförsiikringsavgifterna. I stället bör man enligt min mening 
i princip utgå fr[m högsta llirsiikringspremien för fordon av samma bcskaf
lcnhet och med samma anviindningssiitt och geograliska anknytning som 
det oflirsiikrade fordonet. 
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Genom att avgifterna hestlims på detta siitt hlir de för de flesta fordonsiigare 
i verkligheten högre än de försiikringspremier som faktiskt har undandragits. 
Enligt min mening hör en viss ytterligare förhöjning kunna ske. förslagsvis 
med tio procent. Med denna avgiftsnivå torde traliklOrsäkringsföreningen 
fä ersiittning för sin administration av avgiftssystemet. Systemet får samtidigt 
en preventiv effekt genom att de försumliga fordonsiigarna får intresse av 
att så snart som möjligt ta trafikförsiikring, så att de undgår de högre tra
fik försiikri ngsav gifterna. 

Trafikfiirsiikringsföreningen biir i princip kunna kriiva avgift för varje dag 

som ett fordon iir oförslikrat. Givetvis iir det dock inte någon mening med 
att ta ut alltför låga avgifter. Å andra sidan kan det finnas anledning att 
låta Uven den so111 har haft sitt fordon oförsiikrat endast en kortare tid 
drahbas av något slags förseningsavgift. Enligt min mening bör trafikför
siikringsföreningen diirför ges rlitt att ta ut en minsta avgift på 50 kr., liven 
om avgiften enligt den nyss förordade beriikningsmetoden skulle uppgå till 
liigre bdopp. 

Vad jag nu har sagt betyder inte att avgift behöver kriivas ut i varje 
enskilt fall. En siirskild fördel med ett civilrättsligt avgiftssystem iir att av
giftsuttagen smidigt kan anpassas till omständigheterna. Framför allt under 
den l<irsta tiden elier avgiftssystemets ikraftträdande kan det finnas an
ledning att bortse från olika smiirre förseelser och inrikta sig på de mera 
allvarliga försummelserna. Avgiften hör liven därefter kunna sättas ned eller 
hdt falla bort om den med· hänsyn till omständigheterna skulle framstå 
som oskiiligt hård. S[1 kan t. ex. vara fallet om den försiikringspliktige på 
grund av sjukdom e. d. inte har kunnat fullgöra sin försiikringsplikt och 
avgiften avseviirt överstiger vad han faktiskt skulle ha erlagt i förslikrings
premier om fordonet hade varit trafikförsäkrat. Det kan förutsiittas att tra
fikförsiikringsf(.ireningen kommer att utnyttja sin rätt att ta ut avgifter med 
den varsamhet som iir motiverad. Genom en uttrycklig bestämmelse bör 
iiven do111stolarna få en möjlighet att jämka avgiften. 

Det förhållandet att avgifterna beslutas av trafikförsiikringsföreningen, 
som är en privatriittslig organisation, gör att avgiftsbesluten inte giirna kan 
vara omedelbart exigihla. Om avgifterna inte betalas frivilligt. får föreningen 
alltså viimla sig till uomstol och framstiilla sitt krav. i regel genom en ansökan 
om hetalningsföreliiggande. I överensstii111111clse med vad jag tidigare har 
sagt iir det angeliiget att kraven fullföljs i denna ordning så långt det iir 
ekonomiskt forsvarbart. Annars iir det risk för att avgiftssystemet inte får 

avsedd effekt. 
Fiir all avgiftssystemet skall bli så effektivt som möjligt kunde det i 

och för sig finnas skiil all tillåta att de avgifter som har faststiillts av domstol 
drivs in genom införsel. Med hiinsyn bl. a. till avgifternas privaträttsliga 
karaktiir lir detta emellertid knappast lämpligt. Skulle prohlem uppkomma 

med att driva in avgifterna. får i sliillet andra metoder prövas. Det finns 
dock inte någon anledning att ta stiillning till denna fråga forriin närmare 
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erfarenheter har vunnits om hur avgilissystemet fungerar i praktiken. 
Utsikterna att det förordade avgiftssystemet skall lcl:a till en avscviirt 

frirbiittrad efterlevnad av trafikförsiikringsreglerna är enligt min mening 
goda. Till ett gynnsamt resultat bör kunna medverka en målmedveten in
formation till den fordonsiigande allmiinhctcn om systemets innebörd och 
konsekvenser. Trots det sagda får man riikna med att systemet inte får 

effekt på alla fordonsiigare. Eftersom avgiftssystemet innebiir att de for
donsägare som viigrar att ta trafikförsäkring iir s. a. s. automatiskt försiikrade 
i trafikförsiikringsföreningen föreligger visserligen inte någon risk för att 
de skall tjiina på sin underlåtenhet att ta trafikförsiikring. Allmiint sett iir 
det dock inte tillfredsstiillande om trafikförsäkringsföreningen betrMfande 
vissa fordonsiigare mera stadigvarande övertar de vanliga försiikringsbola
gens uppgift att meddela trafikförsäkring. Dessutom torde det i praktiken 
ofta vara svårt att driva in trafikförsäkringsavgifterna av dessa fordonsägare. 
För dem behövs tfärför även andra och kraftfullare sanktioner. 

Enligt min mening är det med tanke på dessa fall Himpligt att beh[1lla 

den nuvarande möjligheten att framtvinga tralikförsiikringspliktens fullgö
rande genom vitesföreläggande. Ett sådant föreläggande innebär att den 
försäkringspliktige hotas med en sanktion som kan avpassas efter graden 
av hans tredska. fämförd med det nya avgiftssystemet iir vitessanktionen 
effektivare iiven på det sättet att ett utdömt vite, som tillfaller det allmiinna, 
kan drivas in genom införsel. 

Det finns diiremot inte någon anledning att behålla den nuvarande bö
tessanktionen vid sidan av det nya avgiftssystemet. Jag kan inte heller se 
något direkt behov av att, i enlighet med traliksäkerhetsverkets förslag, 
komplettera avgiftssystemet med åtgärder som innebär att de nuvarande 
möjligheterna att siiga upp gällande avtal om trafikförsiikring begränsas till 
vissa särskilt angivna situationer. 

Sammanfattningsvis förordar jag att det nuvarande bötesstraffet för un
derlåtenhet att hålla trafik försäkring för ett registrerat och inte avstiillt fordon 
ersiitts av ett privaträttsligt avgiftssystem av det slag som jag nyss har re
dovisat. Som jag redan har sagt innebär detta avgiftssystem att ingen for
donsiigare kan räkna med att göra någon ekonomisk vinst genom att låta 
bli att ta trafikförsäkring. Samtidigt torde avgifterna utgöra ett verksamt 
påtryckningsmedel på flertalet fordonsiigarc att fullgöra sin trafikförsäkrings
plikt så snart som möjligt. Det förordade avgiftssystemet har vidare den 
fördelen att det måste anses uppfylla högt stiillda rättssäkerhctskrav. 

För att avgiftssystemet skall kunna bli effektivt till rimlig kostnad bör 
det baseras på automatisk databehandling. Trafikförsäkringsföreningen avser 
också att anviinda sig av denna teknik. Datainspektionen har förklarat sig 
kunna meddela tillstånd för föreningen att inriitta och föra det personregister 
som behövs för iindamålet. Vidare har trafiksäkerhetsverket utfäst sig att 
ställa bilregistrets resurser till föreningens förfogande i den utstriickning 
som behövs för att avgiftssystemet skall kunna fungera tillfredsstiillandc. 
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Datateknisk expertis vid trafiksiikerhetsverkel och trafikförsäkringsanstal
terna har även förklarat all något hinder från datateknisk synpunkt inte 
föreligger mot ell avgiftssystem som lir utformat efter de linjer jag förut 
har förordat. 

Meningen lir all själva utredningen av överträdelserna av trafikförsäk
ringsreglerna liksom hillills skall ombesörjas av länsstyrelserna i egenskap 
av regionala registreringsmyndigheter för bil registret. Bl. a. med hänsyn här
till finns det skiil all i fortsiittningen låta llinsstyrelse handha uppgiften 
att meddela de vitesförnigganden som enligt vad jag nyss har anfört kan 
behöva tillgripas mot de fordonsiigare som inte låter sig påverkas av av
giftssystemet. Om föreliiggandena i111e efterkoms bör dock som hittills de 
förelagda vitena dömas ut av domstol på talan av allmän åklagare. 

Jag har hittills talat enbart om fordon som är registrerade och inte är 
avstlillda. När det gäller oregistrerade eller avställda fordon är situationen 

delvis en annan. Betriiffande dessa fordon. bl. a. mopeder och s. k. områ
desfordon. föreligger trafikförsäkringsplikt bara när de brukas i trafik hlir 
i landet. Skulle fordonet brukas utan trafikförsäkring, går det inte att utnyttja 
den i bilregistret inbyggda datatekniken för att ålägga fordonsägaren tra
fikförsiikringsavgift. Vidare bör beaktas att det i allmänhet inte finns någon 
annan utredning om hur länge eller hur många gånger fordonet har använts 

än fordonsiigarens egna uppgifter diirom. Om avgifterna grundas på dessa 
uppgifier föreligger stor risk för all avgifterna kommer att understiga de 
försiikringspremier som fordonsägaren i verkligheten skulle ha betalat. Med 
hiinsyn hiirtill anser jag att det nya privatriittsliga avgiftssystemet inte bör 
omfatta dessa fordon. Det kan inte heller komma i fråga att införa ett siirskilt 
offe111ligrättslig1 avgiftssystem enbart för dessa fall. Man bör diirför i stället 
behålla det nuvarande bötesstraftet som sanktion mot den som underlåter 
att fullgöra sin trafikförsäkringsplikt bctriiffande ett oregistrerat eller avsWllt 
fordon. Även den som åsidosäller sin rörsäkringsplikt enligt lagen ( 1976:357) 
om motortiivlingsförsiikring bör liksom hillills drabbas av denna sanktion. 

En siirskild fråga är om liven annan än den förslikringspliktige bör träffas 
av någon sanktion när han anviinder ell fordon som han vet saknar tra
fikforsiikring. Det nuvarande sanktionssystemet på trafikförsäkringsområdet 
innebär all han kan stramt5 i ell sådant fall. Syftet med denna påföljd lir 
all hindra att fordon används i trafiken utan att vara trafikförsäkrade. Vill 
man nå ett sådant syfte är det emellertid enligt min mening naturligt att 
i första hand vidta åtgärder mot den försiikringspliktige, dvs. i allmänhet 
fordonets iigarc. Det system som jag har förordat i det föregående när det 
gäller fordon som är registrerade och inte är avställda innebär att man tar 

bort stramanktionen mot de försäkringspliktiga och i stället inför privat
r~ittsliga avgifter. Som jag har anfört torde ett sådant system vara iignat 

att leda till förbällrad efterlevnad av trafikförsiikringsreglerna. Härtill kom
mer all trafikförsiikringsföreningen genom de nya avgifterna får täckning 
för det ansvar som föreningen står nlir det gäller skador som orsakas genom 

:'> Niksdagc11 1977/78 I sam! .. \'r 16. 
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fordon av den berörda kategorin. Det sagda innebär att skälen för att ha 
en sanktion mot utomstående som anviinder fordonet till stor del faller 
bort. En straffriittslig sanktion i dessa fall skulle f. ö. inte rimma siirskilt 
viil med det privatriittsliga avgiftssystem som samtidigt giiller för fordons
iigarna. Jag anser alltså att man åtminstone när det giillcr registrerade och 

ej avställda fordon bör ta bÖrt den nuvarande sanktionen beträffande an
vändare av fordon. Gör man det, finns det inte heller anledning att behålla 

det nuvarande bötesstraffet mot den som anviinder annans oregistrerade 
eller avstiillda fordon utan all trafikförsäkring finns. 

En övergång till ett privatriittsligt avgiftssystem av det slag som jag har 
förordat kommer att medföra kostnadsbesparingar för det allmiinna genom 
all polisen. åklagaren och domstolarna avlastas uppgiften att utreda och 
lagföra iirenden om överträdelser av reglerna om trafikfårsäkringsplikten. 
Möjligt iir dock att denna kostnadsbesparing kommer att åtminstone till 
viss del uppviigas av kostnaderna för ett ökat antal mål om utdömande 
av förelagda viten. Även i övrigt kan vissa kostnader uppkomma för det 
allm1inna. Från trafiks1ikerhetsvcrket har jag inhämtat att kostnaderna får 
det system- och programmeringsarbete som måste utföras för det kommande 
samarbetet mellan bilregistret och trafikförsiikringsföreningens dataregister 
kan beriiknas uppgå till drygt 100 000 kr. 

Det nya avgiftssystemet kan även viintas medföra ett inte oväsentligt 
antal ansökningar om betalningsföreliiggandcn. F. n. torde expeditionsav
giften flir sådana ansökningar inte täcka hela den kostnad som dessa ärenden 
mcclför för staten. Sannolikt skulle inte heller nuvarande cxekutionsavgifter 
tiicka statens kostnader för indrivning av de trafikförsäkringsavgifter som 
inte betalas godvilligt. Principen är emellertid att expeditions- och exeku
tionsavgifterna skall ge full kostnadstiickning. Översyn pågår i syfte all bringa 
avgifterna upp till en sådan nivå att detta resultat uppnå~. 

Sammantaget torde kostnaderna för det allmänna bli blygsamma. särskilt 
om man jämför med vad det skulle kosta all med straffriittsliga eller andra 
offentligrättsliga sanktioner uppnå samma resultat som med det nu förordade 
avgiftssystemet. Detta gäller framfår allt sedan avgiftssystemet har varit 
i kraft någon tid och hunnit fä full genomslagskraft. 

Det iir givetvis önskviirt att det nya avgiftssystemet siitts i kraft utan 
dröjsmål, så att man snarast möjligt kan komma till r1illa med det problem 
som de oförsäkrade fordonen utgör. Emellertid måste beaktas att ett genom

förande av systemet kräver förberedelsearbete hos framför allt trafikf(irsäk
ringsföreningcn m:h trafiksiikcrhetsverkct. Det iir också viktigt att allm~in

heten får ordentlig information om avgiftssystemet innan det genomförs. 
På grund av dessa omständigheter bör de nya reglerna om trafikförsiik
ringsavgift inte träda i kraft förrän den l november 1978. 

Bestiirnmclserna om trafikfårsiikringsförcningens riitt att kriiva trafikför
siikringsavgift bör tas in i trafikskadelagen. diir de får ersiitta den nuvarande 

bcstiimmclscn om bötesstraff för underlåtenhet att fullgöra trafikfrirsiikrings-
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plikten betriilTande fordon som iir registrerade och inte är avställda. Den 
nuvarande pMöljdsbestämmelsen bör dock tillämpas iiven efter ikraftträ
dandet, i den mån försummelsen att hålla trafikförsiikring avser tiden före 
denna tidpunkt. Som jag tidigare har förordat bör den nuvarande bestäm
melsen i trafikskadelagen om påföljd för den som utan att vara försäk
ringspliktig har använt annans oförsäkrade fordon upphävas utan att ersättas 
av någon annan påföljdsbestämmelse. 

De nya avgiftsreglerna föranleder också en iindring i 6 ~ trafikskadclagen 
och 2 ~ lagen ( 1971 :965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands. 
Jag återkommer till detta i specialmotiveringen. 

8 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justititedepartementet 

uppr~ittats förslag till 

I. lag om iindring i tratikskadclagen (]975: 14 IO), 
2. lag om iindring i lagen (] 971 :965) om straff for trafikbrott som begåtts 

utomlands. 

riirslagen bör fogas till regeringsprotokollct i detta ärende som bi/af:a. 1 

9 Specialmotivering 

9.1 Förslaget till lag om ändring i trafikskadelagen 

paragrafens första stycke föreskrivs f. n. att avtal om trafikförsäkring 
normalt upphör att gälla tidigast en månad efter det att myndighet som 
regeringen bcstiimmer har fått anmälan från forsiikringsanstalten om att 
avtalet har blivit uppsagt eller att annan anledning till dess upphörande 
har intriitt. Sådan s. k. avanmiilan skall enligt 16 ~ trafikförsäkringsforord
ningen ( 1976:359) gör<L'> hos trafiksäkerhetsverket eller, betriiffande fordon 
för vilket interimslicens har utfärdats, hos tullmyndighet som har utfärdat 
licensen. 

Enligt min mening är det angcHiget att den som inte betalar premie for 
sin trafikförsUkring så snart som möjligt kan utsättas för det påtrycknings
medel som det nya avgiftssystemet utgör. Detta önskemål motverkas emel
lertid. om försäkringsavtalet består under en månad efter det att avtalet 
har avanmiilts på grund av bristande premiebetalning c. d. Det finns diirför 
skiil att ta bort denna månadsfrist, så att den försäkringsskyldige kan bli 
skyldig att betala trafikförsiikringsavgift så snart försiikringsavtalet har avan
mälts. 

Avanmälningsskyldighcten enligt första stycket gäller f. n. även oregi-

1 Bilagan har uteslutits h:ir. Förslagen iir likalydande med dem som :ir fogade till 
prnposit ionen. 
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strerade fordon, l. ex. mopeder. Denna ordning har tidigare kritiserats från 
försäkringshåll. Man menar bl. a. all en avanmlilan i detta fall inte fyller 

någon funktion så länge det inte finns någon motsvarande anmiilnings

skyldighet i samband med all tralikförsiikring tecknas för dessa fordon. 

Jag delar denna uppfattning och anser diirför au försiikringsavtalen för mo

peder och andra oregistrerade fordon skall kunna bringas all upphöra ome

delbart efter uppsligning utan all avtalen behöver avanmälas till viss myn

dighet. 
I enlighet med vad jag nu har sagt har första stycket lindrats så att det 

bara avser registrerade fordon och all avtal om tralikförsiikring för sådant 

fordon kan upphöra all giilla redan när avanmiilan har skett. 

31 ~ 

I denna paragraf regleras del nya avgiftssystem som jag har förordat i 

den allmiinna motiveringen. Reglerna härom ersiitter den nuvarande be

sUimmelsen i första stycket om bötesstraff för underlåtenhet all fullgöra 

tralikförsäkringsplikten betriiffandc fordon som iir registrerat och inte lir 

avställt. Den nuvarande bestämmelsen i andra stycket om bötesstraff för 

underlåtenhet att hålla tralikförsiikring för annat försiikringspliktigl fordon 
har förts över till 33 ~. Slutligen har den nuvarande hestiimmelsen i tredje 
stycket om på!()ljd för den som har anviint annans oförsiikrade fordon upp

hiivts utan att ersättas av någon annan påföljdshestiimmelse. 

Enligtjifrsw stycker kan tralikförsiikringsavgift tas ut niir tralikförsiikring 
saknas for dl fordon som är registrerat här i landet och inte iir avställt. 
De fordon som kommer i fråga för sådan avgift iir alltså personbilar, lastbilar. 
bussar, motorcyklar. traktorer och tcrriingmotorfordon. 

Avgifterna påverkas inte av om det oförsiikrade fordonet anviinds eller 
ej. En sådan omstiindighet kan svårligen beaktas i ett avgiftssystem diir 
avgifterna tas ut automatiskt på grundval av de uppgifter som linns i det 
datamaskinella bil registret. Bl. a. med hiinsyn härtill finns det i fortsiittningen 
inte nägon anledning för polispersonal som påtriiffar ett o!Orsiikrat fordon 

alt göra någon anteckning om detta eller att anmiila saken till annan myn

dighet. Det sagda gäller emellertid bara fordon som avses i forevarande 

paragraf. Betriiffande oregistrerade eller avsUillda fordon, vilka är l'lirsiik

ringspliktiga bara niir de används. må~te polisen alltjiimt kontrollera alt 

tralikförsiikring finns. I dessa fall iir också underlatenheten att hålla för

säkring forti"arande straffbar (33 ~). 

Trafikfcirsiikringsavgift tas ut av den som skulle ha fullgjort försiikrings

plikten, dvs. det försäkringsp\iktiga fordonets ägare eller den som har för

v~irvat fordonet genom avbctalningsköp eller i övrigt under iigander~ilts

förbehåll (se 2 ~ tra!ikskadelagenl. Med fordonets ägare avses den verklige 

ägaren, oavsett om han har registrerats i bilregistret som fordonets iigare 

eller ej. Skulle det visa sig all denna ordning vållar problem i olika hän

seenden kan det bli aktuellt au - på samma siilt som i fråga om felpar-
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keringsavgiften - liigga ansvaret för att fbrsiikringsplikten fullgörs enbart 
p[t den registrerade iigaren. Jag vill dock erinra om att den som har !Orviirvat 
ett fordon iir skyldig att inom en vecka från förviirvet göra anmiilan hiirom 
till liinsstyrelsen och att denna skyldighet är straffsanktionerad (se 51 och 
90 ~~ bil registerkungörelsen). 

Tratikforsiikringsavgift utgår siirskilt för varje tralikförsiikringspliktigt for
don som saknar trafikfiirsiikring. Den som iiger nera ofiirsiikrade fordon 
kan alltså komma att påföras flera avgifter samtidigt. Detta kan framför 
allt bli aktuellt.. om en s. k. flytande försiikring - dvs. en försiikring som 
giillcr kollektivt för samtliga fordon host. ex. en bilforsiiljare - upphör utan 
att ersiittas av en ny försiikring. 

Riitt att ta ut tralikförsiikringsavgift tillkommer trafikförsiikringsförening
en. Som jag har sagt i den allmänna motiveringen har försiikringsbolagen 
nyligen enats om att föreningen för bolagens riikning iiven skall driva in 
förfallna premier i fall då betalningsförsummelsen har lett till att en för
siikring har avanmiilts. Avsikten är att föreningen skall infordra såviil avgifter 
som förfallna premier med utnyttjande av bilregistrets datamaskinella re
surser. Föreningen, trafikförsiikringsanstalterna och traliksäkerhetsverket 

har redan börjat överliigga om hur detta samarbete närmare skall utfornHL<;. 
De avgifter som in nyter till tratikförsiikringsföreningen bör givet vis kom

ma trafikf(irsiikringsanstalterna till godo. Den del av avgifterna som inte 

går ät för att tikka administrationskostnaderna för avgiftssystemet bör alltså 
anviindas för att reducera anstalternas bidrag till föreningens skaderegle
ringsverksamhet. Frågan hur innutna medel skall redovisas kan liimpligen 
regleras i föreningens stadgar. 

Trafikf(irsiikringsavgift utgår för den tid då trafikförsiikring sakn<L<;. Utan 
slirskild föreskrift torde det stå klart att avgiften forfaller till betalning vid 
anfordran och kan kriivas ut mr redan flirllutcn tid oberoende av om un
derlåtenheten fortsiittcr därefter. 

Det nya avgiftssystemet lir avsett att fungera i huvudsak på följande siitt. 
Ungef:.ir en vecka efter det att ett fordon har noterats som oförsiikrat i 
bil registret tillstlills fordonsiigaren ett meddelande från trafiksiikerhetsverket. 
I detta uppmanas han att snarast ta trafikförsHkring, samtidigt som han 
erinras om vad som annars kan hiinda. Efter ytterligare några veckor rap
porterar tratiksiikerhetsverket til I trafikförsäkringsforeningen att fordonet har 
varit oförsiikrat under den tid som då har förflutit (eller någon del diirav). 

I förekommande fall Himnas också uppgift om att fordonsiigaren resterar 

i skuld för förfallna försäkringspremier. Föreningen kräver sedan fordons
iigaren på trafikfi:irsiikringsavgift för den tid fordonet har varit oförsiikrat 
samt p[1 obetalda premier. Har fordonsiigaren inte tagit försäkring niir detta 

krav siinds ut, kriivs han efter en m{mad på ytterligare tralikförsiikringsavgift 
mr den månaden (eller den del diirav som fordonet har varit oförsiikrat). 
Om fordonsiigaren två veckor senare inte har betalat de kriivda beloppen, 
ansöker fiireningen om betalningsföreliiggande. Fullgör fordonsiigaren trots 
gjorda krav inte sin fiirsiikringsplikt, kriiver föreningen efter ytterligare ca 
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tre månader på ny trafikförsäkringsavgift. Om den nya avgiften inte betalas, 

prövar föreningen om det Ur ekonomiskt försvarbart att ansöka om betal
ningsföreHiggande iiven för denna avgift. Denna prövning får göras mot 
bakgrund av erfarenheterna från det tidigare betalningsförcliiggandet. Sam
tidigt prövar föreningen om det Ur meningsfyllt att fortsiitta med krav på 

avgifter. Om så inte Ur fallet, får man lita enbart till vitesf(ircliiggande för 
att framtvinga att försiikringsplikten fullgörs. Jag äterkommer hiirtill i spe
cialmotiveringen till 32 ~. 

Enligt vad jag har inhämtat kommer tratikförsiikringsanstalterna att fort
siitta med sina nuvarande rutiner i fall då en fordonsiigare som har tecknat 
trafikförsiikring för sitt fordon försummar att betala premien för denna för
siikring. Det innebär att försiikringsavtalet, efter en påminnelse som i regel 
giiller också som uppsägning av avtalet, avanmiils hos trafiksiikerhetsverket 
omkring 35 dagar eller, om försiikringsanstalten i undantagsfall tilliimpar 
manuella rutiner, 42 dagar från premiens förfallodag. Den som på grund 

av bortovaro eller förbiseende har försummat att betala premie har därför 
goda möjligheter att reparera sin försummelse innan någon avgift blir aktuell. 
Om han trots detta låter sin försiikring förfalla, bör den underriittclse som 
traliksUkerhetsverket siinder ut till honom omkring en vecka efter det att 

hans fordon har antecknats som oförsäkrat bidra till att den tid för vilken 
avgift utgår blir så kort som möjligt. 

De avgifter som trafikförsiikringsföreningen tar ut grundar sig alltså på 
uppgifter som föreningen erhåller från bilregistret. Med tanke bl. a. på att 
registret är omfattande och tillförs uppgifter från flera skilda håll kan det 
inte uteslutas att avgift i något fall p<~förs någon som inte iir skyldig att 
betala elen. Som exempel kan nämnas det fallet att den som har tecknat 
ny trafikförsäkring för ett registrerat fordon underlåter att ge in det nya 
trafikförsiikringsbevisct till Hinsstyrelsen. Fordonet kommer då att i bilre
gistret vara antecknat som oförsäkrat, och fordonsiigaren kan på grund hiirav 
komma att påföras en trafikfårsUkringsavgift trots att han har fullgjort sin 
fårsäkringsplikt. Situationer kan också tiinkas då en avgift på grund av fel
aktiga uppgifter i bilregistret eller av annan orsak påförs någon som över 

huvud taget inte Uger det försäkringspliktiga fordonet. 
Om någon som har påförts trafikförsiikringsavgift anser att han inte Ur 

skyldig att betala avgiften, bör han i första hand vända sig till den regionala 

registreringsmyndighetcn - dvs. liinsstyrelsen i det Hin diir han har sin adress 
enligt bil registret - för att fä felet riittat. Om detta bör han upplysas i samband 
med kravet. Givetvis Ur det inget som hindrar att han i stiillet viinder sig 

till trafikförsäkringsföreningen eller till sitt försiikringsbolag. Föreningen 
resp. försiikringsbolaget bör emellertid då ta kontakt med liinsstyrclsen för 

att få frågan utredd. Finner liinsstyrelsen att anmiirkningen Ur riktig, skall 
den snarast underrätta trafikförsiikringsföreningen om detta. Föreningen 
upphör då att kriiva avgift och återbetalar de avgifter som eventuellt redan 
har erlagts. 
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Det kan iiven hiinda att avgiften för ett visst fordon av misstag har bc
riiknats för högt eller att den som har påförts avgift anser att Jet föreligger 
sådana speciella förhållanden att avgiften bör siittas ned eller efterskUnkas. 
I ett sädant fall bör han viinda sig till trafikförsUkringsföreningen for att 
fä en iindring till stånd. 

Om nägon som anser att han inte iir skyldig att betala påförd trafik
försiikringsavgift inte rnr gehör hos llinsstyrclsen eller trafikförsiikringsför
eningen för sina invändningar, kan han visserligen inte överklaga förening
ens avgiftsdebitering. Avgiften kan emellertid inte, lika litet som andra 
civilriittsliga fordringar i allmiinhet, tas ut tvångsvis utan att ha blivit fast

stiilld av domstol. Den som kriivs på avgift kan diirför i sista hand få sina 
inviindningar prövade av domstol. Skulle han förlora sin sak vid domstolen, 

kan han bli skyldig att betala trafikförsiikringsföreningens riittegångskost
nader. Enligt 4 ~ första stycket räntelagen ( 1975:635) kan han iiven under 
vissa förutsiittningar kriivas på riinta för tiden efter det att en månad har 
förflutit från kravet på avgift. 

Enligt andra srvcker bestäms trafikförsiikringsavgift på grundval av de års
premier för traflkforsiikring som har tilHimpats hiir i landet under den tid 
tratikförsiikring har saknats. Hiinsyn tas alltså inte till de högre tariffer som 
tilliimpas vid prcmies1ittningen niir försiikringsavtalet ingå<; endast för kortare 
tid . .Ä.ven om avgifterna alltså baseras på årspremien fiiljer av första stycket 
att avgili utgår bara för den tid som den fiirsiikringspliktige har underlåtit 
att fullgöra sin trafikförsiikringsplikt. Endast den del av en [1rspremie som 
belöper på denna tid rnr således lliggas till grund för avgiftsberiikningen. 
Skulle premien höjas under denna tid, färden högre premien beaktas endast 
för tiden efter denna förhöjning. 

Enligt huvudregeln får avgift tas ut med ett belopp som med tio procent 
överstiger högsta forsiikringspremie för fordon av samma bcskaffcnl'ct och 
med samma anviindningssiitt och geografiska anknytning som det oför
siikrade fordonet. Det innebiir till en början att avgifterna differentiercL~ med 
hiinsyn till fordonsslag och geografiskt område. Inom flertalet fordonsslag 
må5te vidare en ytterligare differentiering ske, t. ex. efter fordonets vikt 
och anviindningssiitt. BetrUffande personbilar och Hitta lastbilar påverkas 
avgifterna iivL:n av de skillnadL:r i premiesiittningen som beror av fordonets 

fabrikat och f1rsmodell. 
Att avgiliem1 skall hestiimmas med utgångspunkt i den högsta försiik

ringspremien för det aktuella fordonet innebiir emellertid att vissa faktorer 

som i det siirskilda fallet kan inverka på försiikringspremierna inte skall 
beaktas. Sålunda skall hiinsyn inte tas till bonus- eller nykterhetsrabatt som 
fordonsiigaren skulle ha kunnat rn om han hade tagit tratikförsiikring. Vidare 

skall bortses !'rån sådana variationer i premierna som hiinlör sig till fordonets 
beriiknade körstriicka. Till grund för avgiften får i stiillet Higgas premien 
i den högsta körstriickcklassen. Avgiften bestiims dessutom efter den för
siikringspremie som tas ut niir fordonsiigaren inte har avtalat om sj~ilvrisk. 



Prop. 1977/78:16 60 

Att den försäkringspliktige tidigare kan ha haft trafikförsäkring för fordonet 
med premie enligt en fördelaktigare tariff har inte någon betydelse i detta 

sammanhang. 
För försäkringstagare, som utgör en större risk i trafiken än som kan 

accepteras inom det vanliga premiesystemet, tilliimpar försiikringsanstalterna 

f. n. vissa siirskilda regler som grundar sig på föreskrifter av försiikrings
inspektionen. Enligt dessa regler skall försiikringstagaren betala dubbel pre
mie under två år, om hans tralikförsiikring har tagits i anspråk tre gånger 
under ett försäkringsår i sämsta bonusklassen eller om han vid en trafikskada 
har gjort sig skyldig till vissa allvarligare trafikbrott. Att den högsta för
siikringspremien för ett visst fordon skall liiggw; till grund för tralikl(ir
siikringsavgiften för detta fordon bör inte medföra att sådan dubbel premie 
alltid skall beaktas niir avgiften bestäms. Enligt andra punkten i andra stycket 
skall man utgå från den dubbla premien bara niir de speciella förutsiittningar 
som uppstlills för denna premie föreligger i det siirskilda fallet. 

Försiikr;ngspremierna varierar i viss mån mellan de olika trafikförsiik
ringsanstalterna. Trafikförsäkringsavgifterna får då grundas på de högsta 
försäkringspremier som tillämpas av någon av anstalterna. Med en tiopro
centig förhöjning av de högsta årspremier som tilliimpas i dag uppgår 

tralikmrsiikringsavgiften för en personbil i normalklassen som iir oförsiikrad 
en månad till mellan ca 130 och 185 kr., beroende på var den försiikrings

pliktige är bosatt. 
Tabeller för beräkning av trafikförsäkringsavgifterna i olika fall kan med 

ledning av lagtexten faststmlas av tralikförsäkringsföreningen utan med
verkan av myndighet. Jag förutsiitter dock att försiikringsinspektionen inom 
ramen för den tillsyn över föreningens verksamhet som framgår av för
eningens stadgar kontrollerar att de avgifter som föreningen kriiver grundas 
på riktiga bcriikningar. Jag anser mig också kunna riikna med att föreningen 
på hegiiran tillstiiller den som krävs på avgift den avgiftstaxa som iir tilliimplig 
för fordonet. En sädan taxa torde vidare Wmpligcn böra fogas till ansökningen 
om hetalningsföreliiggande. 

Trafikförsiikringsavgift utgår för varje dag som ett fordon är oförsiikrat. 

Enligt trec/je stycker tar dock trafikförsiikringsföreningen alltid ta ut 50 kr. 
i avgift för hela den tid fordonet har varit oforsiikrat. iiven om avgiften 

skulle bli liigre enligt de beräkningsmetoder som har angetts tidigare. 
Att trafikförsiikringsföreningen har rätt att ta ut trafikförsiikringsavgift 

innebär inte att föreningen behöver kräva sådan avgift i varje siirskilt fall. 
Som jag har niimnt i den allmänna motiveringen kan det framför allt under 

den första tiden efter det att avgiftssystemet har trätt i kraft finmL~ anledning 
att bortse från olika smärre förseelser och inrikta sig på de mera allvarligare 
försummelserna. Föreningen är också oförhindrad att ta ut liigre avgift än 
den som framgår av denna paragraf. Sålunda kan avgiften sättas ned eller 
helt falla bort om den med hänsyn till omständigheterna skulle framstå 
som oskäligt hård. Ett exempel pä ett sådant fall har jag gett i den allmiinna 
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motiveringen. Ett annat exempel Ur att den försiikringspliktige kan visa 
all det försiikringspliktiga fordonet har förvarats på sådant siitt all det inte 

har kunnat anvUndas under den aktuella tiden. Himkning kan också bli 
aktuell niir en bilförsiiljare försummar att förnya sin Oytande försiikring 
och på grund hiirav blir skyldig att betala trafikförsiikringsavgifler som sam· 
manlagt avseviirt överstiger premien för den flytande försiikringen. 

Om nägon som har påförts avgift anser att skäl för jUmkning föreligger 
men inte lår gehör hos trafikförsiikringsföreningen för sina inviindningar. 

kan han, som jag tidigare har anfört, få saken prövad vid domstol. Enligt 

en ullrycklig regel i/iiirde stycke/ har domstolen möjlighet all, om siirskilda 

skiil föreligger, siilla ned den avgift som föreningen har debiterat. 

I ljiirde stycket föreskrivs vidare att den preskriptionstid som giiller enligt 

28 ~ första stycket betriiffande riitt till ersiittning enligt tralikskadelagen eller 

fordringsriill i övrigt på grund av avtal om tratikforsiikring skall iiga mot

svarande tilliimpning i fråga om tralikförsiikringsavgift. Det innebiir att en 

trdrig preskriptionstid börjar löpa niir föreningen genom rapporteringen från 

bilregistret får kiinnedom om att fordonet har varit oförsiikral. Den treåriga 

preskriptionstiden kompletteras av en tioårig, som iir att riikna från den 

dag fordringen tidigast hade kunnat göras giillande. Föreningen kan avbryta 

preskription endast genom all viicka talan mot den försiikringspliktige om 

avgiften. Till skillnad l'rån vad som giiller i fråga om privatriittsliga l'ordringar 

i allmiinhet kan preskriptionsavbrott alltså inte ske genom ett vanligt be

talningskrav. 

32 ~ 

Paragrafen innehåller bcstiimmelser om vitesföreliiggande mot den som 
iir skyldig all ha tralikförsiikring för motordrivet fordon som iir registrerat 
hiir i landet och inte iir avstiilll. BeslUmmelserna ersätter de motsvarande 
föreskrifter som r. n. finns i paragrafens första stycke. Den nuvarande regeln 
i paragrafens andra stycke om brottsllerhcl har flyttals över till 33 ~ andra 

stycket. 
Som jag har sagt i den allmiinna motiveringen kan del i vissa l'all vara 

nödviindigt att tillgripa kraftfullare sanktioner iin tralikförsiikringsavgifter 

för att förmä den l'örsiikringspliktige att ta trafikförsiikring. De fordonsiigare 
som trots att de har påförts avgifter viigrar att fullgöra sin försiikringsplikt 

skall diirför, liksom tidigare. kunna föreläggas vid vite att ta försäkring. 

Avsikten iir dock att denna möjlighet skall tillgrip<L5 först niir avgifterna 

har visat sig verkningslösa. Enligt min mening kan det i regel vara liimpligt 

att viillla med vitesföreliiggandel till dess all det blivit nödviindigt att ansöka 

om betalningsllircliiggandc for att rn in de första avgifter som har pål'örts 

den lörsiikringspliktige. Det innebiir att vitesförcliiggande i allmiinhet bör 

komma i fråga först sedan ungefär tre :1 fyra månader har förnutit rrän 

det att fordonet noterades som oförsiikrat i bitregistret. 
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Till skillnad från vad som g~iller f. n. skall vitesföreliiggandc meddelas 
av den liinsstyrelse som iir regional registreringsmyndighet för det aktuella 
fordonet. Härigenom kan bl. a. bilregistrets datoranliiggning utnyttjas niir 
vitesföreläggandena utfärdas. 

Om vitesföreliiggandet inte efterkoms, får liinsstyrelscn hemstiilla att all

män <lklagare för talan vid domstol om att döma ut det förelagda vitet. 
Enligt 18 ~ lagen 11946:804> om införande av nya riittegängsbalken skall 
i fråga om sådan talan tilliimpas bestämmelserna i riittegångsbalken om 
åtal för brott för vilket inte kan följa svårare straff iin böter. Samtidigt med 

denna talan bör liinsstyrclsen meddela nytt föreläggande vid förhöjt vite. 
En individuell prövning får diirefter göras hur liinge det kan vara verk
ningsfullt med fortsatta vitesföreliigganden. 

33 ~ 

Paragrafen innehåller regler om bötesstraff i fall niir ett oregistrerat eller 
avstiillt fordon brukas i trafik utan föreskriven trafikförsiikring. Reglerna 
har l"lirts över från 31 ~ andra stycket och 32 ~ andra stycket. 

De förclon som avses i denna paragraf iir enligt 2 ~ trafikskadelagen tra
fikforsiikringspliktiga bara när de brukas i trafik här i landet. Till denna 
kategori hör, f()rutom avstiillda fordon, dels fordon som i och !Or sig iir 
registreringspliktiga men som har avregistrerats eller inte har hunnit bli 
registrerade, dels vissa fordon som inte iir registreringspliktiga. Rland dessa 
senare rordon miirks framför allt mopeder och fordon som anviinds ute
slutande inom inhiignat område (S. k. områdesfordon). Hit hör även fordon 
för vilkas. k. interimslicens eller salu vagnslicens har utl1irdats, I iksom fordon 
av typ gaffeltru.:kar och hjullastare vilka i andra sammanhang ~in i fräga 
om trafikförsiikringsplikten behandlas som motorredskap 1betriillande dessa 
fordon se prop. 1975176: 15 s. 104, 252 och 269 I). 

Enligt 2 ~ trafikskadclagen iir det för trafikförsiikringsplikten i dessa fall 
likgiltigt om fordonet brukas av den som iir l"lirsiikringspliktig <dvs. i regel 
fordonets iigare) eller av annan. Aven när det giiller påföljdsfrågan saknar 
det i princip betydelse vem som har brukat fordonet. Den försiikringspliktige 

kan salunda dömas till böter såväl niir han sjiilv har brukat fordonet som 
niir annan har gjort det med hans tillstånd. Till skillnad mot vad som nu 
g~iller kan emellertid den utomstående aldrig ådömas påföljd. Vidare undgår 
den försiikringspliktige påföljd, om den utomstående har använt fordonet 
utan hans tillstånd. Tillståndet behöver inte ha Wmnats uttryckligen utan 

kan framgå av omständigheterna. 

Överg<'mgsbcstiimmelserna 

I enlighet med vad jag har förordat i den allmiinna motiveringen skall 
det nya avgiftssystemet triida i krafi den I november 1978. Trafikfors~ik-
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ringsavgift skall dock inte utgå i den mån försummelsen att hålla trafik

fors1ikring för ett registrerat och inte avst1illt fordon avser tid före ikraft
tr1idandet. I sädant fall g1iller i stiillet de iildre päföljdsbestiimmelserna i 
J I ~ första stycket. Om försummelsen att hålla trafikförsiikring har inträtt 
fore ikrafttr1idandet och Uven fortgår efter d1.:nna tidpunkt, kan den för
s1ikringspliktige alltsä drabb<L~ både av straff och av tralikförsiikringsavgift 
för sin försummelse, lat vara för skilda tidsperioder. Vid den straffriittsliga 
bedömningen bör i sådant fall viss hiinsyn kunna tas till att den förs1ik

ringspliktige har påförts avgift. Påpekas bör vidare ;lit 31 ~ tredje stycket 

i sin iildre lydelse inte skall tilliimpas efter ikrafttr1idandet 1iven om sådan 

förseelse som avses med den best1immelsen - dvs. att annan [in den för

säkringspliktige anv1imler ett oförs1ikrat fordon - har begåtts före denna 

tidpunkt. 

Enligt 32 ~ i dess nya lydelse skall i fortsiittningen liinsstyrelse i st[illct 

för domstol utfärda vitesföre11iggamlc mot den som försummar att hålla 

trallkförs1ikring för ett fordon som iir registrerat och inte avstiillt. Ändringen 
innebiir att det inte blir aktuellt för domstol att efter lagens ikraftttriidande 

besluta om vitesföreläggande, detta 1iven om domstolen handliigger mål 

om ansvar för underlåtenhet att hålla försiikring som h1inför sig till tiden 

före ikraft t r1idandet. 
När det giiller ändringen i 6 ~ 1ir det av praktiska sk1il angeläget att den 

avanm1ilningsskyldighet som nu föreskrivs betr1iffande mopeder och andra 

oregistrerade fordon kan upphöra så snart som möjligt. På grund h1irav 

och då denna fråga inte har något egentligt samband med införandet av 

det nya avgiftssystemet, bör avanm1ilningsskyldigheten upphöra vid en ti

digare tidpunkt. Detsamma bör då gälla ändringen av 6 ~ i övrigt. Med 

hiinsyn h1irtill har föreskrivits att de förordade ändringarna i denna paragraf 
triider i kraft den l januari 1978. 

Vid bedömningen av frågan huruvida ett avtal om trafikförsiikring gäller 
efter ikrafttr[idandet av de nya best[immelserna tillämpas 6 ~ i dess nya 

lydelse. iiven om avtalet har triiffats fore den l januari t 978. Om det har 

intrHtt anledning till att ett sådant iildre avtal skall upphöra och avtakt 
har avanm1ilts före denna tidpunkt upphör det alltså att g[illa niimnda dag, 

oa\'sett om den månadsfrist som föreskrivs f. n. då har löpt ut. Vidare giiller 
att. om avtal om tralikforsiikring för ett oregistrerat fordon, t. ex. moped, 

har sagts upp före ikralitr~idandet men inte avanmiilts. avtalet upphör utan 

avanm:ilan den l januari 1978. 

9.2 Förslaget till lag om ändring i lagen om straff för trafikbrott som begåtts 
utomlands 

I 2 ~ lagen om straff f()r trafikbrott som begc'uts utomlands foreskrivs 

f. n. att bestiimmelse om straff f'ör övcrtriidelse av bl. a. sådan föreskrift 

i lagen ( 1929:77) om trafikförsiikring ä motorfordon (trafikförsiikringslagenl 
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som avser förbud mot brukande av motorfordon utan f(ireskriven försiikring 
tilliimpas iiven i fråga om giirning varigenom någon utomlands har övertriitt 
motsvarande föreskrift som giillde på giirningsonen. 

Hiinvisningen till trafikmrsiikringslagen syftar bl. a. på en bcstiimmclse 
enligt vilken den som har brukat annans oförsiikrade fordon har kunnat 
dömas till böter. Denna bestiimmclse har f. n. sin motsvarighet i 31 ~ tredje 
stycket trafikskadelagen. Eftersom den bestiimmelsen nu föreslås upphiivd, 
skall sädant brukande i fortsiittningen inte kunna bestraffas hiir i landet, 
oavsett 0111 brukandet har skett inom eller utom landet. 

Med hiinvisningen till tralikförsiikringslagen torde vidare avses en bc

stii111melse i den lagen 0111 bötesstraff för underlåtenhet att hålla trafik
f\.irsiikring for fordon som inte iir registrerat hiir i landet eller som iir avstiillt. 
En motsvarande bestiim111else finns f. n. i J 1 ~ andra stycket tratikskadcla
gen. Enligt vad jag tidigare har förordat skall den bestiimmelsen i huvud
sakligen oforiindrat skick foras över till 33 ~- Hiinvisningen till tratikfrir
siikringslagen har diirför nu bytts ut mot en hiinvisning till denna paragraf. 

I 2 ~lagen om straff för trafikbrott som begåtts utom tands hiinvisas vidare 
till straftbestiimmelser i vissa viigtrafik författningar som har upphiivts genom 
1972 ärs reform av viigtrafiklagstiftningen. Dessa hiinvisningar har ersatts 
av en hiinvisning till de motsvarande strafföestiimmelser som giiller i dag. 

10 Hemställan 

Jag hemsliiller att lagrådets yttrande inhiimtas över förslagen till 

t. tag om iindring i tratikskadelagen (! 975: 1410), 

2. lag om iindring i lagen ( 1971:965> om straff för trafikbrott som 
begåtts utomlands. 

11 Beslut 

Regeringen beslutar enlighet med föredragandens hemställan. 
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Närrnrandr: f. d. justitierådet Brunnbcrg,justitierädet llcsser. regeringsrådet 

Rcutersw~ird. justitierådet Hessler. 

Enligt protokoll vid regcringssammantriide den 8 september 1977 har re

geringen på hemstiillan av statsrådet Romanus beslutat inh~imta lagrädets 
yttrande över förslag till 

I. lag om lindring i trafikskadclagen l 1975: 141 OJ. 

2. lag om lindring i lagen l 1971 :965) om straff för trafikbrott som begåtts 

utomlands. 
Förslagen. som finns bilagda detta protokoll. har inför lagrådet föredragits 

av hovr~ittsasscssorn Edvard Nilsson. 

Lagrddet liimnar förslagen utan erinran. 
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Närrnrande: statsministern Eilldin. ordförande. och statsräden Ahlmark. 
Romanus. Turesson. Antonsson, Mogård. Dahlgren. Åsling. Troedsson. 
Mundebo. Krönmark. Ullsten. Burenstam Linder. Wikström 

Fiiredragande: statsrådet Romanus 

Proposition om ändring i trafikskadelagen (1975:1410). m. m. 

Föredraganden anmiiler lagrädets yttrande 1 över förslag till 
I. lag om iindring i trafikskadelagen < 1975: 1410). 
2. lag om iindring i lagen< 1971 :965) om straff for trafikbrott som begåtts 

utomlands. 
Föredraganden upplyser att lagrådet har !Hmnat lagförslagen utan erinran. 
Föredraganden uppger vidare att datainspektionen den 27 september 1977 

har lämnat trafikförsäkringsföreningen principtillstånd att inriitta och föra 
personregister för indrivning av obetalda trafikfiirsiikringspremier och tra
fik försiikri ngsav gi fler. 

Föredraganden hemstiiller att regeringen föresl<lr riksdagen 
att antaga de av lagritdet granskade lagförslagen. 

Regcringen ansluter sig till föredragandens i.iverviiganden och beslutar 
att genom proposition föresl{1 riksdagen att antaga de förslag som föredra
ganden har lagt fram. 

I Beslut 1>111 lagrådsremiss fattat vid rcgcringssammantriidc den 8 scptemher 1977. 
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