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Prop. 1977/78: 77 

om vissa frågor rörande trafik med motorredskap och traktorer; 

heslutad den 8 december 1977. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

hifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

Pft regeringens vägnar 

THORBJÖRN F ÄLLIJIN 

BO TURESSON 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen förordas att motorredskap som används i vägtrafik för 
persontransport skall vara registrerat. besiktigat och beskattat. Vidare 
föreslås att sådant motorredskap som används bl. a. för persontransport i 
vägtrafik skall vara trafikförsäkrat. Dt:ssa regler. i förening med de krav 
hcträffande förarkompetensen som riksdagen har beslutat. bör kunna mot

verka vissa former av missbruk genom användning av motorredskap för 
ändamål som de inte är inrättade för. 

I anslutning härtill tas i propositionen också upp frågan om trafiknykter
hetsreglemas tillämpning på förare av traktorer utan släpfordon och mo
torredskap. Förslaget innebär att de s. k. promillereglerna skall tillämpas 
även på förare av sådant fordon under förutsättning att fordonet framförs 
på väg. 

I Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr 77 
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Förslag till 
Lag om ändring i trafikskadelagen (1975: 1410) 

Härigenom föreskrives att I * trafikskadelagen ( 1975: 14!0)' skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·w·1111clc /rc/d.11' Före.1-/agen lydelse 

* 
Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning 

frtin trafikförsiikring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon Ora
likskadecrsättning). Lagen tillämpas dock ej på 

I. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående. 
1. motordrivet fordon n~ir det användes för tävling. träning. övningskör

ning. uppvisning eller liknande ändamM inom inhägnat tävlingsomräde, 
3. motorredskap. 3. motorredskap som 1·11rh'11 iir 

eller hiir 1·arn rl'gis1rcm1 i hilregi.1·1-
rel. 

Har till mo1t1rdrivct fordon som omfattas av lagen kopplats fordon av 
annat slag. tilllimpas lagens bcsrnmmclser om skada i följd av trafik med 
motordrivet fordon pri fordonskombinationcn i dess helhet. 

Denna lag trLider i kraft den I maj 1978. 

1 Lagen omtryckt 1977: 949. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott 

Härigenom föreskrives i frilga om lagen ( 1951: 049) om straff för vissa 
trafikbrott 

dels att 4 * 1 och 2 mom. skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas ett nytt moment, 4 ~ 3 mom .. av nedan an

givna lydelse. 

N11raru1u/e /yde/.11' Fiirl'slage11 lydelse 

4 *' 
J mom.' Den som vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn varit 

sa påverkad av starka drycker. att det kan antagas, att han icke på betryg
gande sätt kunnat föra fordonet eller spårvagnen. dömes för rattfylleri till 
fängelse i högst ett ar eller. diir omständigheterna är mildrande. till höter. 
do1.:k lägst tjugofem dagsböter. 

Till samma straff dömes föraren. om han av annat berusningsmedel var 
så pttverkad som nyss sagts. 

Den som fört 111otor_f(1rdo11, ta
rii11g111ot111:fim/011, traktor med 
.1/ii1~fim/011 t:ller spårvagn dtcr att 
ha fö11ärt starka drycker i sådan 
m~ingd att alkoholkon1.:entrationen i 
hans blod under eller efter färden 
uppgick till 1 • .5 promille eller där
över. skall anses ha varit så pt1vcr
kad av starka drycker under fär-
1.kn. som i första stycket sägs. 

l 1110111. 2 Är det ej styrkt. att föra
re av 111otor.fim/011, terriingmotor
j(m/011. traktor med släpfordon el
ler sparvagn var så pnverkad. som i 
1 mom. första stycket sligs. men 
har han fört fordonet eller spårvag
nen efter att ha förtärt starka dryc
ker i sädan mängd att alkoholkon
centrationen i hans blod under eller 
efter färden uppgick till 0 . .5 men ej 
till 1 • .5 promille. dömes till böter. 
dock lägst tio dagsböter, eller fäng
else i högst sex månader. 

' Scnaslc lvdclsc 1975: h 11. 
' Senaste lydelse 1975: till. 
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Den som fört 111orord1fret jim/011 
eller spårvagn efter att ha förtärt 
starka drycker i sådan mängd att al
koholkoncentrationen i hans blod 
under eller efter färden uppgick till 
1..5 promille eller däröver. skall an
ses ha varit så pi\verkad av starka 
drycker under färden. som i första 
stycket sägs. 

2 1110111. Är det ej styrkt. att föra
re av 111otorchfret .fim/011 eller sp<'tr
vagn var så påverkad. som i I 
mom. första stycket sägs. men har 
han fört fordonet eller spärvagnen 
efter att ha förtärt starka drycker i 
sådan mängd att alkoholkoncentra
tionen i hans blod under eller efter 
färden uppgick till 0 . .5 men ej till 1 . .5 
promille. dömes till böter. dock 
lägst tio dagsböter. eller fängelse i 
högst sex månader. 

3 mom. 'v'ad som siigs i I mom. 
tredje stycket och 2 mom. Riiller i:i 
fårare 111· 

I. motordri1·et Ji1rdo11. som iir 
m·sell all föras m· gående, 
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N11l'lirt111de lydl'f.H· 

4 

Fiireslagen lyddse 

2. traktor utan släpfordon dll'I' 
motorredskap. niir .fimlonet .fi"irl'S 
annorstädes iin pil 1·iig. 

Denna lag träder i kraft den I m<\i 1978. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1976: 1090) om alkoholutandningsprov 

Härigenom föreskrives att 2 §lagen ( 1976: 1090) om alkoholulandnings
prov skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·aru11de lydelse Fiircslagc11 lydelse 

2 * 
Alkoholutandningsprov får rutinmässigt företagas på 
l. förare av 111otor..fi1rdon som I. förare av 111otordri1•et Ji1rdon 

stoppas vid i förväg bel•rdrad tra- som stoppas vid i förv~ig beordrad 
fikkontrnll. trafikkontroll. 

2. den som kan antagas under 
förande av 111otor.fi1rdon ha. med el
ler utan skuld. haft del i uppkoms
ten av trafikolycka. 

3. den som kan misstänkas för 
att under förande av motor.fimlon 
ha begått brott enligt 1-3 9 lagen 
(1951: 649) om straff för vissa tra
fikbrott eller sådan enligt vägtrafik
kungörelsen (1972:603) straflbe
lagd förseelse som avser 

a. färdhastighet. 
b. skyldighet att stanna fordon. 
c. skyldighet att ha föreskriven 

fordonslykta tänd. 
Bestämmelserna i första stycket 

om förare av motorjiJrdon gäller 
även förare av terrängmntorf{1r
don. traktor med släpfordon och 
spårvagn. 

2. den som kan antagas under 
förande av motordrivet Jiirdon ha. 
med eller utan skuld. haft del i upp
komsten av trafikolycka. 

3. den som kan misstänkas för 
att under förande av n1010rdri1•et 
Jimlon ha begått hrott enligt 1 -3 * 
lagen ( 1951: 649) om straff för vissa 
trafikbrott eller sådan enligt vägtra
fikkungörelsen ( 1972: 603) straflbc
lagd förseelse som avser 

a. färdhastighet. 
b. skyldighet att stanna fordon. 
c. skyldighet att ha föreskriven 

fordonslykta tänd. 
Bestämmelserna i första stycket 

om förare av 111otordri1·et .fi1rdo11 
gäller även förare av sparvagn. De 
gäller ej fiirare 111· motordriret .fi>r
do11. som 1"ir m·sell 1111 .fi"iras m· gtl
e11de, och ej heller.fömre m· traktor 
1111111 slii1~forilo11 eller motorred
skap, niir .fin·donet föres w111orstii
de.1· ii11 pil 1·iig. 

Denna lag träder i kraft den I m<~i 1978. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i körkortslagen (1977:477) 

Hiirigenom föreskrives att 23 * körkort slagen ( 1977: 477) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·11r111ufr frdd.1·,, Fiireslai:l'n lrde/.1·1· 

23 § 

Har ki.irkortshavare vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn 
gjort sig skyldig till grov vhrdsli.ishet eller visat uppenbar likgiltighet för 
andra m1inniskors liv eller egendom eller företett tydliga tecken ptl påver
kan av starka drycker eller annat ämne. eller saknar han till föl.id av sjuk
dom. skada eller dylikt förutsättningar att föra körkortspliktigt fordon pä 
ell trafiksliken slit!. omhändertages körkortet. 

Misstänkes att körkortshavare 
vid förande av motorfordon. ter
rii11i:motorji1rdo11, traktortår: eller 
sparvagn har brutit mot 4 * lagen 
(1951:649) om straff för vissa tra
fikhrott. och hade han före färdens 
slut förtärt starka drycker i sådan 
mängd att alkoholkoncentrationen i 
hans hlod uppgick till minst 0.5 pro
mille under eller efter färden om
händertages körkortet sedan ana
lysbevis har erhtillits. Är fräga om 
brott nlllt 4 * 2 mom. nämnda lag. 
men uppgick alkoholkoncentratio
nen ej till 0.8 promille. fär om om
st;indigheterna vid brottet kan an
ses mildrande. körkortet omhän
dertagas endast om körkortshava
ren tidigare har dömts för brott mot 
4 * nämnda lag. 

Misstiinkcs att körkortshavare 
vid förande av 1110t11rdrirc1 .fiiri/011 
eller spårvagn har brutit mot ..) * la
gen 11951:649) om straff för vissa 
trafikbrott. och hade han före fär
dens slut förtärt starka drycker i si'l
dan mängd att alkoholkoncentratio
nen i hans blod uppgick till minst 
0.5 promille under eller efter färden 
omhändertages körkortet sedan 
analysbevis har erhållits. Är frf1ga 
om brott mot 4 * :! mom. nlimnda 
lag. men uppgick alkoholkoncen
trationen ej till 0.8 promille. fä.rom 
omständigheterna vid brottet kan 
anses mildrande. körkortet omh~in
dcrtagas endast om körkortshava
ren tidigare har dömts för brott mot 
4 ~ nämnda lag. 

Denna lag träder i kraft den maj 1978. 
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Utdrag 

KOM M LIN I KATIONSDEPARTE M ENTET PROTOKOLL 

vid regeringssammantriide 

1977-11-17 

'.'förvarande: statsritJet Ahlmark. ordförande. och statsraden Bohman. Ro· 

manus. Turesson. Gustavsson. Mogärd. Olsson. Asling. Söder. Troeds

son. Mumkbo. Krönmark. Ullsten. Burenstam Lim.ler. Wikström. Johans

son. Friggeho 

Fi)redragande: statsddet Turesson 

Lagriidsremiss om vissa frågor rörande trafik med motorredskap och trakto

rer 

Inledning 

Under senare tid har en del fri\.gor aktualiserats som rör motorredska

pens reglering i vägtrafiklagstiftningen. I det följande kommer jag att ta 

upp vissa av dessa frågor som främst från trafiksäkerhetssynpunkt fram

stftr som särskilt angeliigna att lösa oberoende av pågående reformarbete i 

övrigt betriiffande motorredskapslagstiftningen. 

I ;111slutning hiirtill skall jag också ta upp en näraliggande fråga. niimligen 

tratiknykterhetsbestiimmelsernas tillämpning pli förare av motorredskap 

och traktor utan sliipfordon. Det gäller här de s. k. promillereglerna i 4 * I 
mom. tredje stycket och 2 mom. lagen ( 19.'i I: 649) om straff för vissa tra

fikbrott tiindrad senast 1977: 478) (THL). Dessa regler gäller f. n. endast 

den som har fört motorfordon. terrängmotorfordon. traktor med släpfor

don eller spi\rvagn. 

2 Trafikförsäkring m. m. av vissa motorredskap 

Med motorredskap förstäs enligt vägtrafiklagstiftningen ett motordrivet 

fordon som iir inriittat huvudsakligen som arbetsredskap och som är kon

struerat för en hastighet av högst 30 km/tim. och endast med svårighet kan 

iindras till högre hastighet. 

Enligt bi\registerkungöre\sen I 1972: 599. omtryck\ 1976: 779) \BRK) fär 

motordrivet fordon som regel inte brukas utan att vara registrerat. De fles-
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ta motorredskapen iir dock undantagna frän registreringsplikt. Motorred

skap behöver niimligen vara registrerat endast om det används pä samma 
sätt som en trafiktraktor (8 ~ 2 BRKl. Med trafiktraktor avses enligt 11 ~ 

viigtrafikskattelagen t 1973: 601. iindrad senast 1977: 60) (VSl.I - med vis

sa undantag - traktor som används för transport av gods ptt sadan allmän 

viig, gata eller annan allmän plats som är upplåten för allmiin samfärdsel. 

Undantag görs bl. a. för befordran av gods som är lastat pit sjiilva traktorn. 
Av 2 ~ VSL följer vidare alt fordonsskatt skall utg~t för bl. a. sädant motor

redskap som enligt vad nu har sagts är eller bör vara registrerat och inte är 

avställt (skattepliktigt fordon). Enligt lagen ( 1973: 602) om särskild vägtra

fikskatt (ändrad senast 1975: 1408) utgär för bl. a. briinnoljedrivet motor

redskap y\terligare fordonsskall. S~1viil fordonsskatt som siirskikl fordons

skatt kan emellertid. när fordonet endast i mindre utstriickning har anviints 

p~1 allmän väg. sättas ned enligt lagen ( 1975: 2781 om nedsiittning av for

donsskatt pil traktllrer och släpvagnar m. m. 

Bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning finns bl. a. i for
donskungörelsen ( 1972: 595, omtryckt 1976: 7781 (FK). Enligt den grund

läggande regeln i 7 ~första stycket FK. som även gäller motorredskap. far 

fordon brukas i trafik endast om det är tillförlitligt frän säkerhctssynpunkt 
och i övrigt lämpligt för trafik. Särskilda föreskrifter om motorredskaps ut

rustning finns främst i 20 ~ FK. I jämförelse med vad som gäller för bilar iir 

kraven pa motorredskaps heskaffenhet och utrustning hegränsade. De yt

terligare föreskrifter som behövs om redskapens utrustning meddelas en

ligt 102 li f'K av statens trafiksiikerhetsverk. 

Kontrollen av att fordon är i föreskrivet skick sker friimst genom olika 

former av besiktning. bl. a. typ- eller registreringsbesiktning. Vid sådan 

hesiktning faststiills uppgifter som enligt BRK skall föras in i hilregistret 

06 ~ första stycket och 55 * första stycket FK ). Endast s;'1dana motorred

skap som skall registreras mitste vara registrcringsbesiktigade eller upptag

na i typintyg medan övriga motorredskap faller utanför detta kontrollsy

stem. Iakttas inte besiktningsbestämmelserna avstiills fordonet i samband 

med registreringen OH första stycket BRKJ. Enligt 91 li FK kan hl. a. mo

torredskap som antriiffas pa viig underkastas flygande inspektion och en

ligt 93 )i FK kan i samband med sadan inspektion i vissa fall meddelas före

läggande om kontrollhesiktning. 

För skadeståndsansvar i allmänhet gäller en regel som finns i 2 kap. I * 
skadeståndslagen ( 1972: 207, omtryckt 1975: 404, ändrad senast 1977: 272). 

Denna innebär att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person

eller sakskada skall ersätta skadan. Regeln giillcr i och för sig också i fråga 

om skador som uppkommer vid trafik med motordrivet fordon. På detta 

område har de skadelidande emellertid ett förstärkt skydd genom bestäm

melserna i trafikskadelagcn <1975:1410. ändrad senast 1976:3581 CfSLI. I 

TSL finns regler om ersättning vid trafikskada och om trafikförsäkring. 

TSL tillämpas inte på motorredskap. på motordrivet fordon som är avsett 
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att fi_iras av g<1cndc eller ra motordrivet fordon när det används för tävling, 

triining. övningskörning. uppvisning eller liknande ändamäl inom inhägnat 

t~ivlingsomrf1de. Det hör dock ohservcras att fordon av typ gaffeltruekar 

och stenriijningsvagnar. vilka i vissa sammanhang hänförs till motorred

skap <SFS 1976: 363. 364). inte bchöwr betraktas som motorredskap vid 

tilliimpning av TSI.. 

I fraga om behörigheten att föra motorredskap har riksdagen (prop. 

1976/77: 113. TU 1976/77: 2.5. rskr 1976/77: 334) genom antagande av kör

kortslagen ( 1977: 477) hestiimt att Jet för förande av sildant fordon pä väg 

skall kriivas liigst traktorkort. Enligt förordningen ( 1977: 720) om ikrafttrii

dande av körkort slagen ( 1977: 477) skall de nya hehiirighetsreglerna tilläm

pas fran och med den I maj 1978. 

Fiir egen del vill jag efter samrnd med chefen för justitiedepartementet 

och chefen för hudgetdepartementet anföra följande. 

Bakgrunden till de nuvarande viigtrafikbestämmclserna om motorred

skap ärat t man inte har räknat med att dessa fordon skulle komma att an

v:indas annat iin som rena arbetsredskap och att de alltsil endast i obetydlig 

omfattning skulle förekomma i trafik. När det gäller reglerna om heskatt

ning har utgangspunkten varit att förhindra snedvridningar av transport

strukturen föranledda av att skattesystemet ruhbar konkurrensneutralite

ten mellan hiltransporter och transporter med andra fordon. Eftersom ett 

motorredskap inte ensamt i niimnvärd omfattning torde kunna användas 

för godstransporter har undantag fr~rn beskattning gjorts när gods beford

ras p;1 själva fordonet. Ni1gon särskild bestämmelse om beskattning av mo

torredskap som anviinds för persontransporter finns inte. Anledningen 

hiirtill torde vara att dessa fordon inte har ansetts användbara for si\dana 

transporter. 

De nuvarande bestämmelserna innebiir således att motorredskap med 

tillkopplat sfapfordon som anviinds i viigtrafik för godshefordran i princip 

skall registn:ras. besiktigas och beskattas. Används motorredskap för per

sontransport iir det undantaget fr~m dessa bestämmelser. Med person

transport avser jag fall där fordonet används med eller utan passagerare 

som ett fortskaffningsmedel för personligt hruk. Transporten har alltsä in

te nägot samband med arbete som skall utföras med fordonet. Vissa mo

torredskap har nu börjat användas pa vägarna för persontransport. Det är 

enligt min mening frim trafiksäkerhetssynpunkt värdefullt att även dessa 

fordon registreras och besiktigas. Om sä sker kommer de också enligt gäl

lande skattelagstiftning att heskattas pä i princip samma sätt som motor

redskap som anv;inds för godsbefordran. I häda fallen är det fräga om for

don som används för annat ändamäl än det för vilket de är inrättade. De 

Minsynstaganden som ligger bakom de nuvarande skattereglerna påverkas 

inte av mina förslag. 

En annan brist i gällande bestämmelser är att varken de motorredskap 

med tillkopplat släpfordon som används för godstransporter eller de mo-
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torredskar som används för persontransport omfattas av trafikskadclag

stiftningen. Som jag tidigare har anfört är det utmärkande för dessa fordon 
att de anviinds fi.ir transporter i vägtrafik. De utgör alltsä lika stor trnfiksii

kerhetsrisk som trafikförsiikringspliktiga fordon. Jag anser Jet därför 

angefäget att bestiimmclserna i TSL om trafikförsiikring och tratikskadeer

siittning blir tillämrliga även i dessa fall. 

Med de föriindringar som jag nu har förordat kan man motverka den sre

ciella form av missbruk av gällande bestämmelser som har uppmärksam

mats under senare tid. Det förekommer nämligen att företrädesvis äldre 

lastbilar byggs om sä att de i vissa fall kan klassificeras som motorredskap. 

Fordonen anviinds sedan för persontransport. främst i samband med nö

jeskörning. Syftet är säledes inte att bruka dem som arbetsredskap. Fordo

nen kan framföras i trafik utan att vara registrerade, besiktigade. beskatta

de eller försiikrade. Det torde finnas heaktansviirda behov av att fä bygga 

om fordon s;·I att de kan brukas som arbetsredskap. Det iir däri"ör enligt min 

mening inte liimpligt att förhindra det missbruk som förekommer genom 

att förbjuda si1dana fordon. I de fall fordonen används för rersontransport 

bör i stället Je regler om registrering, besiktning. försäkring och beskatt

ning tilliimras som jag har förordat. Dessa t1tgän.kr i förening med de av 

riksdagen nyligen beslutade kompetensreglerna för föraren hör vara till

riiddiga för att undanröja de fril.n tratiksäkerhetssynpunkt största betänk

ligheterna mot dessa fordon och deras användning. De föreslagna reglerna 

hör ocksä kunna leda till att ombyggda lastbilar tas ur bruk och att nya st1-

dana för användning annat än som arbetsredskap inte tillkommer i nägon 

niimnviird omfattning. 
Mina överväganden kräver änuringar i BRK och TSL. Det ankommer pn 

regeringen att meddela de bestämmelser som behövs om registrering och 

jag illerkommer senare med förslag till fö1fattningsändringar i uen delen. 

Jag vill emellertid översiktligt redovisa de ändringar i BRK som blir aktuel

la och göra nt1gra kommentarer i anslutning därtill. 

Registreringsskyldigheten enligt BRK hör i linje med vad jag har anfört 

utvidgas till att avse iiven motorredskap som används för persontransport 

- med eller utan passagerare - pä väg som ej är enskild. Genom detta ut

tryckssätt fhr man en ön sk värd anpassning till den i vägtrafiklagstiftningen 

använda terminologin. Någon saklig skillnad avses inte i förhhllande till 

det i 11 ~ YSL anviinda uttryckssättet. Om färden är begränsad till endast 

passage över vägen bör registrering dock inte krävas. Inte heller bör kör

ning kortaste sträcka till eller fril.n arbetsställe för fordonet eller liknande 

kriiva registrering. Används fordonet däremot - annat än undantagsvis 

vid färd kortare sträckor - för persontransporter som inte har samband 

med det arbete för vilket fordonet är inrättat bör det vara registreringsplik

tigt. Vid bedömningen om ett motorredskap används på s~1dant sätt att re

gistrering krävs hör givetvis hänsyn tas till samtliga omständigheter i fal

let. Vid en sf1dan sammanvägning bör bl. a. syftet med fordonsinnehavet 
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!-.unna frarnga nd1 tillmiitas betydelse niir det galler all avgöra om ell for

don anviinds för sill q:entliga iindam;il eller irlle. 

1-'inns i ell enskilt fall behov av yllerligare undantag. t. ex. för vissa mera 

regelbumkt förekommande kortare kiirningar. far delta tillgodoses dis

pensviigen. 

Det kan givetvis hiivdas all reglerna borde göras mer restriktiva lin vad 

jag nu fi.ireslar. Hiirvid m;'1ste emellertid - s{1som jag har niirnnt i det före

g;1ende ·- upprniirksanunas all det kan finnas beaktansviirt behov av att 

anviinda etl motorredskap för viss person- eller godsbefordran. Avgriins

ningen for enligt min mening inte giiras si\ sniiv all delta legitima behov inte 

kan tillgodoses. Jag vill i detta sammanhang ocks;'1 framhälla all jag med 

mina i.iverviiganden sjiilvfallct inte tar ställning i frt1gan hur ell visst fordon 

- ombyggt eller inte -· skall klassifa:eras enligt de definitioner som gäller 

fiir motorfordon resp. moto1Tedskap. Det kan mycket viil förhalla sig sil all 

exempelvis de av mig ~1syftade ombyggda lastbilarna i vissa fäll är all be

trakta som motorfordon och inte som motorredskap. Det är en fråga som 

kan avgöras endast efter en bediimning i det enskilda fallet av vederböran

de myndigheter. Jag vill ocksi1 anmiila all jag avser föreslti regeringen att 

uppdra {it statens trafiksiikerhetsverk all - i samband med en mera allmän 

översyn av motorredskapslagstiftningen - siirskilt beakta om nuvarande 

klassificeringsregler iir rationella med hiinsyn till de fall av missbruk som 

har uppmiirksammats. 

Av BRK och FK följer all registreringspliktigt fordon skall registrerings

besiktigas eller i fi.irekllmmande fall typbesiktigas. Registreringsplikten 

medför att fordonet blir skallepliktigt enligt VSL och i vissa fall ocksa en

ligt lagen om särskild viigtrafikskall samt all för registreringspliktigt mo

torredskap giillande särskild skalleskala skall tillämpas. 

Enligt I ~ TSL tillämpas lagen inte pi1 motorredskap. Denna bestämmel

se bör i överenssliimmelse med de riktlinjer som jag har angett ändras pa 

s;i siill att fran lagens tilliimpningsomräde undantas endast sådant motor

redskap som varken är eller bör vara registrerat. Undantas ett visst fordon 

dispensviigen tbn registreringsplikt faller diirmed ··- liksom skatteplikten 

iiven trafikforsiikringsplikten. 

Det iir angeliiget att de nya bestiimmelserna triider i kraft snarast möjligt. 

Visst förberedelsearbete - mt:d bl. a. information till berörda fordonsiiga

re - krävs emellertid. Med beaktande hiirav föreslår jag att ikraftträdande

tidpunkten hestiirns till den I maj 1978. Därmed far man också en tidsmäs

sig samordning med ikrafttriidandet av de regkr som riksdagen redan har 

beslutat niir det gäller behiirighetcn att föra motorredskap. 
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3 Trafiknykterhetsreglernas tillämpnin~ på traktor utan släpfor
don och motorredskap 

(jiillande hes1;immdser om lraliknyk1erhetsbro11 linns i 4 ~ TBI.. Lag

rummet skiljer mellan t vtt hrollstyper. ett gri.ivre hrott som regleras i I 

mom. 01.:h ett lindrigare som regleras i 2 rnom. 

Enligt I morn. forsla styd.:et intriider ansvar för rattfylleri niir förare av 

motordrivet fordon eller sp;trvagn har varit sa piivcrkad av starka dry.:ker 

all det kan antas all han inte har kunnat föra fordonet pi1 etl hetryggande 

siitl. I tredje sty.:ket finns en presumtionsregcl som innebiir att den som 

har fört motorfordon. terrängmotorfon.lnn. traktor med släpfordon eller 

sp~irvagn efter att ha föniirt starka drycker i sitdan miingd att alkoholkon

centrationen i hll1det under eller efter färden uppgick till minst I .'i'." skall 

anses ha varit si1 paverkad under färden att det kan antas all han inte har 

kunnat fi.ira forJonet p<I ett hetryggamle siitt. Straffskalan för ratlfylleri 

omfattar fängelse i hiigst ell ilr eller. diir omstiindigheterna iir milJranJe. 

hiiter. dock liigst tjugofem Jagsbötcr. 

.'\ns\'ar enligt 2 mom. inträder niir förare har framfört motlllfordon. ter

riingmotorfordon. traktor med släpfordon eller sp~trvagn efter att ha föniirt 

starka drycker i sadan miingJ att alkoholko1Kentratil1nen i hlodet under el

ler efter farden uppgick till minst 0 . .5 men ej till I y,,. Denna hrottstyp, 

~om i praxis kallas rattonykterhet. iir alltsa konstruerad uteslutande som 

en pnimilkregcl och ~ir subsidi~ir till det sviirare brnllet rattfylleri. Straffet 

iir dagshöter. fagst titi. eller fängelse i högst sex mänader. 

Av det anförda framgi1r att promilleregeln i I mom. tredje stycket och 2 

mom. inte griller förare av motorredskap eller traktor utan sllipfordon. 

Diiremot kan ansvar för rattfylleri som grunda~ p~1 det allmlinna p;tver

kansrek visitct i I moni. adömas ocks~t förare av s;\dana fordon. 

Fr~1gan om Jen nu berörda avgränsningen i fr:iga om promillereglernas 

tilfämplighct ;ir bel"ogad har sedan liinge varit förcm<'tl för diskussion. Re

dan 1957 ars traliknykterhetskommitte föreslog i sitt betänkande (SOU 

1%3: 72) Nykterhet i tralik (s. 102-10.'il att samtliga ansvarsbcstämmclser 

i traliknykterhetslagstiftningen skulle bli tilfampliga p:i traktorer utan släp

fordon och motorredskap. Motsvarande förslag lades fram av 19hh :lrs tra

tiknykterhetskommittc i dess betänkande <SOU 1970: hl I Traliknyktcr

hctshrott - Förslag 1970'. Frägan har ocks~1 uppmärksammats i andra 

sammanhang. bl. a. under innevarande riksmöte (mot. 1976/77: 329. JuU 

1977/78: 3). 

Till stöd för förslaget att traliknykterhetslagstiftningcn i sin helhet borde 

omfatta alla slag av motordrivna fordon ttbcropade I %6 ars tratiknykter

hetskomrnittc - i det följande kallad trafiknykterhetskommitten - bl. a. 

att traktorer. även om de förs utan släpfordon. samt motorredskap kan in-

' Ang~1enJe ledamöter och experter i 1%6 tirs 1rafiknykterhetskommille samt Je re
missinstanser som hiirdcs över kommittens betänkande hänvisas till prop. 1974: 154 
s. '\-b. 
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nebiira r:\tagliga risker i trafiken trots att de iir konstruerade fiir relativt 1:1-

ga hastigheter. Detta beror enligt kommillcn särskilt pli det fiirh:illandet alt 

traktorerna och m;mga av motorredskapen, t. ex. grävskopor. mobilkranar 

oi.:h 1r11ckar. har en avseviird storlek och tyngd. Visserligen fors dessa for

don i stor 111striickning rt1 andra platser iin i den allmänna trafiken. varvid 

olyi.:ksrisken iir r;11agligt mindre. Men kommillen framhöll all denna i och 

för sig beaktansviin.la synrunkt knappast kan motivera all förare av säda

na fordon tas undan fnin promillereglerna. 

Traliknykterhetskommillcns förslag i den nu aktuella delen tillstyrktes 

eller famnades utan erinran av det helt övervägande antalet remissinslan

ser. Bl. a. riksi1klagaren ( RA) framhöll. all traktorer och motorredskar kan 

utgöra ett avseviirt riskmoment i den nutida trafiken pä grund av sin stor

ll:k och tyngd. Enligt hovrätten för Övre Norrland torde raprort- eller 

atalsundcrlätclsc kunna tillämpas i de mindre straffvärda fall som skulle 

omfattas av strafföesrnmmelserna. Även R.i\ hiinvisade i sitt yttrande till 

reglerna om i1talsunderlätelsc. 

Hovriitten över Sbne och Blekinge tillstyrkte i princip förslaget men 

framhöll all fall kan uprkomma diir det kan le sig mindre rimligt all ansvar 

skall ;1dömas. sf1som niir en traktor nyttas rä en t1ker eller en motorgriis

klirpare anviinds pii en villatomt. För si'tllana fall skulle man kunna tänka 

sig all :ital underlitts rt1 grund av en särskild Malsregel eller p~1 grund av 

i1talsunderlälelse enligt 20 kap. 7 * riittegimgshalken. Hovriitten ri'1rekade 

emellertid all det ~ir oHimpligt fr[m principiell synrunkt att korrigera alltför 

vida hrot1sheskrivningar genom :italsunderlhtelse. I stiilld föreslog hovrät

ten en ansvarsfrihetsregel med starkt begränsad tillämplighet. Regeln skul

le exempelvis kunna innehiira ansvarsfrihet för fall där färden uprenharli

gen inte har meufört eller kunnat medföra trafikolycka. För att yllerligare 

begr~insa en sfHlan regels tillämplighet skulle enligt hovrätten kunna tilläg

gas all !lin.len inte far ha skett pa viig. 

Vissa inviindningar mot utformningen av förslaget framfördes ocksft av 

rikspolisstyrelsen. överi1klagaren i Malmö och Föreningen Sveriges flkla

gare. vilka pekade r:I alt motorgräsklippare och andra liknande mindre 

motorredskap. ihlanu avsedda att föras av g11ende. skulle komma att om

fattas av promillereglerna. Överåklagaren i Malmö föreslog att man skulle 

örpna möjlighet att unuerläta åtal i ringa fall av rattonykterhet vid förande 

av motorredskap. 

För egen del vill jag efter samrad med i.:hefen för justitiedepartementet 

fram ha Ila följande. 

De nesta traktorer och motorredskap har - som trafiknykterhetskom

mitten framhöll - en avsevän.l storlek och tyngd. Detta medför att ett fel

aktigt framförande ofta kan inncbiira en pil.laglig fara för person och egen

dom. Dessutom hör framh11llas att det numera förekommer en rad olika ty

per av tunga motorredskap - exempelvis grävmaskiner. mobilkranar. gaf

fcltruckar - och att s:1väl traktorer som motorredskap nu används i langt 
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sllirrc utstr~ickning lin när nuvarande trafiknykterhetsbestämmelscr kom 
till. Olyckor med säJana forJun kan få allvarliga skadcvcrkningar. Det är 

diirför enligt min mening mindre följdriktigt att lindrigare trafiknykterhets

bcstiimmelser gäller för dessa fordon än för mopeder. som redan r. n. är 

underkastade traliknyktcrhetslagstiftningcn i dess helhet. Vidare bör fram
hiillas att trafiknykterhetsbestämmelserna i Danmark. Norge och Finland 

lir tillämpliga pä alla motordrivna fordon. Jag anser därför övervägande 
skäl tala för att samtliga trafiknykterhetsbestämmelser i princip görs till

liimpliga ocksa på traktor utan släpfordon och pä motorredskap. 

Om promillereglerna i enlighet med trafiknykterhctskommittens förslag 

hlir generellt gällande för motordrivna fordon utan någon begränsning. 

skulle de emellertid kunna träffa vissa fall där trafiksäkerhetssynpunkterna 

inte motiverar att de tillämpas. Enligt min mening når man den från olika 

synpunkter mest rimliga avgränsningen. om det nu förordade utsträckta 

ansvaret för förande av traktor eller motorredskap efter alkoholförtäring 

begränsas till att avse fall där si1dant fordon framförs pä väg. Begreppet väg 

bör därvid tilläggas samma innebörd som begreppet i övrigt har i TBL (jfr 
prop. 1972: 137 s. 29-30). 

I ytterligare ett avseende blir emellertid enligt min mening en begräns

ning nödvändig. Jag tänker pi1 sädana motordrivna fordon som är avsedda 

att föras av gi1e111.lc. Som exempel kan nämnas gräsklippningsmaskiner. 

snöplogar och jord fräsar. I trafikregleringen har motordrivet fordon som är 

avsett att föras av gående i åtskilliga avseenden undantagits frän vad som 

gäller i övrigt. Vad som föreskrivs i FK om fordons beskaffenhet och ut
rustning och om kontroll av fordon gäller sålunda enligt I * andra stycket 
kungörelsen inte fordon av detta slag. Detsamma är förhMlandct med reg

ler om registrering. besiktning. förarkompetens m. m. Sådana fordon hör 

enligt min mening helt undantas frän promillereglernas tillämpningsområ

de. 
Genom en lagstiftning i enlighet med de linjer som jag nu har angett be

aktas fullt ut de önskemål om begränsningar av tillämpningsomradet som 

har framförts under remissbehandlingen samtidigt som trafiksäkerhetssyn

punkterna tillgodoses. Härtill kommer att avgränsningen med de av mig 

förordade reglerna hlir avsevärt enklare än om den skulle ske genom ex

empelvis en prövning i varje enskilt fall med tillämpning av särskilda regler 

om ansvarsfrihet. 
De föreslagna ändringarna bör lämpligen ske genom att 4 !i I mom. tredje 

stycket och 2 mom. TBL görs tillämpliga på förare av motordrivet fordon. I 

ett nytt 3 mom. hör föreskrivas att I mom. tredje stycket och 2 mom. inte 

gäller förare av motordrivet fordon som är avsett att föras av gående och 

inte heller förare av traktor utan släpfordon eller motorredskap. när for

donet förs annorstädes än pä väg. 

Även om det si'tlunda inte behövs nägon särskild straffrihetsregel av det 

slag som fr~in nagra häll förordades vid remissbehandlingen av trafiknyk-
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terhetskommillens hetiinkanJe hör dock konstateras att trafiknykterhets· 

brot1 vid framförande av traktor utan släpfordon eller motorredskap i vissa 

fall kan betraktas som mindre allvarliga än hrott av detta slag som hegi1s 

vid framförande av bil. Detta iir framför allt fallet i fråga om fordon av lät

tare eller enklare heskaffenhet. t. ex. vissa mindre sopmaskiner och mini

traktorer. Grundas ansvaret i sädana fall på den utvidgade promilleregeln i 

4 * 1 mom. trt:dje stycket TBL kan det finnas anledning all jämföra med 

rattfylleri pt1 moped. Jär enligt stadgad praxis omständigheterna i normal

fallen anses vara mildrande. vilket innebär att böter kan användas som på

följd. En tillämpning av reglerna om atalsunderlätelse bör däremot enligt 

min uppfattning förutsätta att mera speciella omständigheter föreligger. 

De ~inJringar i TBL som jag nu har förordat bör leda till följdändringar i 2 

* lagen (1976: 1090) om alkoholutandningsprov och i 23 ~ körkortslagen. 

Genom hänvisningar i 31 * sistnämnda lag och övergångsbestämmelserna 

till Jagen -· intagna i körkortsförordningen ( 1977: 722) - blir de för körkort 

giillande reglerna tillämpliga även i fråga om traktorkort respektive trafik

kort. Ikraftträdandet hör liksom beträffande övriga av mig förordade regler 

siittas till den I maj 1978. 

4 Upplysning om upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommunikationsdeparte-

mentet upprättats förslag till 

I. lag om ändring i trafikskadelagen (1975: 1410) • 

.., lag om ~indring i lagen ( 1951: 649) om straff för vissa trafikbrott. 

:I. lag om ändring i lagen (1976: 1090) om alkoholutandningsprov. 

4. lag om iindring i körkortslagen ( 1977: 477). 

De under 1 - 3 angivna förslagen har upprättats i samråd med chefen för 

justitiedepartementet. 

Förslagen fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som hilaga.' 

5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrädets yttrande inhämtas över lagförslagen. 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

' Bilagan har uteslutits här. Frånsett en redaktionell ändring är förslagen likalydande 
med dem som är fogade till propositionen. 
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LAGRAOET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid sammanträde 

1977-11-24 

16 

Närvarande: justitierådet Hesser, regeringsrådet Hamdahl, justitieråden 

Höglund och Hcsslcr. 

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 17 november 1977 har 

regeringen på hemställan av statsrådet Turesson beslutat inhämta lag

rådets yttrande över förslag till 
J. lag om ändring i trafikskadelagen (1975: 1410). 

2. lag om ändring i lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott, 

3. lag om ändring i lagen (] 976: 1090) om alkoholutandningsprov, 

4. lag om ändring i körkortslagen (1977: 477). 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Hans 

Bengtsson. 

Lawådet lämnar förslagen utan erinran. 
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Ctdrag 

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1977-12-08 

När\'arande: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsraden Bohman. 

Ahlmark. Rom~mus. Turesson. Gustavsson. Antonsson. Mogärd. Olsson. 
Dahlgren. Asling. Söder. Troedsson. Mundebo. Krönmark. Ullsten. Bu

renstam Linder, Wikström, Friggebo 

Föredragande: statsrådet Turesson 

Proposition om ,·issa frägor rörande trafik med motorredskap och traktorer 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande' över förslag till 

I. lag om ändring i trafikskadelagen ( 1975: 1410). 

2. lag om ändring i lagen ( 1951: 649) om straff för vissa trafikbrott. 

3. lag om ändring i lagen ( 1976: 1090) om alkoholutandningsprov, 

4. lag om lindring i körkortslagen ( 1977: 477). 

Föredraganden upplyser att lagrådet har famnat lagförslagen utan erin

ran och hemställer att regeringen. efter viss redaktionell ändring. föreslår 

riksdagen 
att antaga förslagen. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviiganden och beslutar 

att genom pwposition förcslt1 riksdagen att antaga de förslag som föredra
ganden har lagt fram. 

' Beslut om lagrtu.Jsrerniss fattat vid regeringssarnrnanträde den 17 novcrnher 1977. 

Norstedts Trycken, Stockholm 1977 




