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Förslag till 

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

Hiirigenom föreskrivs att I. 3. 6 och 16 **lagen ( 1976: 206) om felparke
ringsavgift skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11ra11dc lydelse 

Regeringen far förordna att den
na lag skall tillämpas i fråga om 
1!1·crrriidelse av .fi"ireskr(fi riira11de 
parkering eller stannande av fordon 
som iir 11r1ptager i bilregistret eller 
motsvarande utländska register om 
överträdelsen ej iir belagd med 
straff. 

Regeringen får ange det högsta 
och det liigsta belopp som felpar
keringsavgifter för fastställas till. 
Beloppen tär diirvid varieras med 
hänsyn till skilda slag av parke
ring~övertriidelser. 

I * 
Fiircslago1 lydelse 

Regeringen får förordna att den
na lag skall tillämpas i fråga om 
ii1·crrriidd1·cr av .fi!reskr(fier som 
rår parkering eller stannande av 

I. fordon som är 11pptag11a i bil re
gistret eller motsvarande utländska 
register. 

2. fimlon som iir 11ppt<1g11<1 i det 
111ilit iira fi mlonsrcgis /ref. eller 

3. Ji1rdo11 .l'illll hmkas med stiid 
m· s11l111·ag11s-, t11ri.1·11·agns-. export-
1·11g11s- eller i11tcri111slicens. 

om överträdelsen ill/e är belagd 
med straff. 

\lad som siig.1· i lagen il/Il iigare 
m· Ji1rdo11 gäller, i ji-åga il/11 fim/011 
som hmka.1· 111ed .1·tiid m· licens so111 
anges i 3, lice11si1111e/wrare11. 

Regeringen fär ange det högsta 
och det liigsta belopp som felpar
keringsavgifter för fastställas till. 
Beloppen för diirvid varieras med 
hiinsyn till skilda slag av parke
ringsövertriidclser. All heloppcr 
l1<!j.1· i 1·is.rn .fitll .fi'(//ngiir t/\' 6 * and-
ra stycket. 

I de kommuner som svarar för trafikövervakning enligt lagen t 1%4: 321) 
om kommunal trafikövervakning fastställer kommunfullmiiktige felparke
ringsavgiftens bdopp. I andra kommuner fastställs beloppet av länsstyrel-
sen. 

Betalas ej felparkeringsavgift 
inom föreskriven tid. skall fordo
nets iigarc erinras om betalnings
ansvaret och uppmanas att inom 
viss tid betala avgiften. 

Betalas inte en felparkeringsav
gift inom föreskriven tid. skall for
donets iigare erinras om betalnings
ansvarct och uppmanas att inom 
viss tid betala avgiften. 

1 l..yJelse enligt förslag i prop. 1979/80: 178. 



Prop. 1980/81: 21 

Numrande lydelse 

Betalas ej avgiften efter uppma
ning som m·ses i fiirsta stycket, ut
färdas ålägg;rnde för fordonets 
iigare att betala m·g(fien inom viss 
tid. l:.,jierkomme.1· ej åläggandet. 
skall avgiften indrivas. 

Har parkeringsanmärkning med
delats i kommun som svarar för 
trafikövervakning enligt lagen 
( 1964: 321 l om kommunal trafik
övervakning tillfaller felparkerings
avgiften kommunen. I annat fall till
faller avgiften statsverket. 

Vid utbetalning till kommun av 
erfogd ft'lparkeringsm·giji avdrages 
statsverkets kostnader med belopp 
som .fastställes av regeringen eller 
myndighet som regeringen bestäm
mer. 

3 

Fiireslage11 lydelse 

Betalas illfe avgiften efter upp
maning. skall l'tt åHiggande utfärdas 
för fordonets ägare att inom viss tid 
betala e11f('irhiijJ111·g(ff. /)et hdopp 
med 1·ilket m·g(fic11 skall l11"!jas .fr1st
stiills m· regai11ge11. Fii(js illfe åläg
gandet. skall avgiften indrivas. Re
geringen .får .fi"ireskrirn 0111 ytterli
gare m·gifl.1:fi'irliiij11i11g i .rn111ha11d 
med i11dril'lling. 

Har en parkeringsanmiirkning 
meddelats i en kommun som svarar 
för trafikövervakning enligt lagen 
I 1964: 321 l om kommunal trafik
övervakning tillfaller felparkerings
avgiften kommunen. 

Vid utbetalning till en kommun 
av betalda fclparkeri11g.rn1·gifia 
avdrages statsverkets kostnader 
med belopp som .fi1ststiills av rege
ringen eller myndighet som rege
ringen bestiimmer. Om m·gifien har 
hiijts enligt 6 .li andra stycket skall 
dessutom hii(fie11 a1· det helopp 
som s1·arar mot hiij11i11ge11 tillji1lla 
stat.1·1·crket. 

I annat fall tillfaller avgiften 
statsverket. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestiimmer. 
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Utdrag 

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

4 

vid regeringssarnrnantriidc 

1980-10-23 

Närrnrandc: statsministern Fiilldin. ordfiirandc. och stalsr{idcn Ullsten. 

lfohman. Friggebo. Mogård. Dahlgren. Åsling. Söder. Kri.inrnark. 13uren

starn Linder. fohansson. Wirtcn. Holm. Andersson. Boo. Winherg. Adel

sohn. Dancll. Petri. 

Föredragande: stalsrtidet Adelsohn. 

Proposition om ändring i lagen <1976:206) om felparkeringsavgift 

Ar 1977 infördes ett nytt system for att beivra rarkeringsövertriidelser 

(rror. 197517<•: 106. TU 1975/70: 14. rskr 1975/70: 2401. Systemet innebar 

all de llcsta parkeringsfiirseelserna avkriminaiiserades 1h:h att parkerings

boten ersattes med en felparkeringsavgift. Bestiirnmebcrna finns i l<1gcn 

( 1976: 206) om felparkeringsavgift liindrad senast 1979: 5o2J och i en flir

ordnin!! i anslutning till lagen. Lagen tilliimpas pä övertriidelser av fore

skrifter om parkering eller stannande av fordon som iir urptagna i bil regist

ret dler motsvarande utliindska register. om Livertriidelsen inte iir belagd 

med straff I I*). Om en siidan föreskrift iivertriids skall fonlonsiigare11 

betala en felparkeringsavgift som kan variera mellan 50 och 150 kr.1.1 och 

4 ~* J. Handliiggningsordningen iir följande. En rarkeringsanrniirknin!! 

meddelas av en k11mmunal trafikövervakare eller en rolisman. Kommunen 

resp. polismyndigheten liinmar sedan urpgif"tcr om meddelade anrniirk

ningar till trafikstikerhetsverket ffSYJ. Om en avgift inte betalas inom den 

tid som anges i parkeringsanmiirkningen. erinras fordonsiigaren om betal

ningsansvan.:t lH.:h urpmanas att inom en viss tid betala avgiften. Om 

betalning iindil inte sker. fi'tr iigaren ett åliiggamk att betala. Om han inte 

giir det giir iirendet till indrivning (6 ~I. Har en felparkeringsavgift medde

lats i en kommun som svarar for trafikiivervakningen enligt lagen 

I 19M: 321 I om kommunal trafikövervakning tillfaller avgiften kommunen 

efter avdrag for statsverkets kostnader. I annat foll tillfaller avgiften sta

ten. Det kan ocks<'1 niimnas att en inviindning mot en parkeringsanrniirk

ning inte inverkar p:I skyldigheten alt betala avgiften. Avgiften itterhetalas 

dock om hetalningsansvarel undanröjs vid den riittslig.a prövning som 

fordonsiigaren kan hegiirn. 

I en framstiillning till regeringen begiirde Svenska kommunfiirbundet 

vissa iindringar i lagstiftningen om fclparkering..,avgift. Al. a. föreslog. ffir-
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humlet att lagstiftningen iindras s;i alt den omfattar ocksii fordon som iir 

upptagna i andra register iin hilregistrel och all det införs hestiimmelser om 

en förhöjd avgift vid försenad betalning av felparkeringsavgifter. 

Regeringen iiverliimnade kommunfi:irhundcts frnrmUillninf:! till TSV och 

uppdrog iit verket all i_lverviif:!a de tekniska och admini~trativa miijlighcter

na att genomföra förbundets förslaf:!. Verket skulle ocksii undersöka andra 

{itgiirder som kan leda till en enklare och snabbare handliiggning av iiren

den om felparkeringsavgilkr. HI. a. borde man se pii möjligheterna att 

minska tidsåtgiingen för fiirfaranden enligt 6 ~ lagen om felparkeringsav

gift. Verket skulle qcks<i analysera kostnadskonsekvenserna av sina för

slag och Higga fram förslag till hur eventuella kostnadsiikningar skulle 

finansieras. Verket skulle samri'ida med berörda myndigheh:r och med 

Svenska kommunförbundet. 

TSV har i juli 1980 red1wisat uppdraget. Verket har sarnr:ltt med rikspo

lisstyrelsen. försvarets materielverk. riksskattcverkd. gencrallullstyrelso.::n 

och Svenska kommunförbundet. V o.::rket fiireslar att lagen om felparke

ringsavgift iindras <1 all den blir tilliimplig iiven pfi fordon som iir upptagna 

i andra register iin bilrqdstret. Vidar..:: fi.iresl~1s alt do.::t införs bestiimmelser 

om o.::n avgiftsforhiijning lllL'd 50 kr. i samband med att fonlonsiigare illiiggs 

att betala felparkeringsavgifter. Beloppet biir tillfalla slatsverket och kom

munen med hiilften vardera om parko.::ringsanmiirkningen har utfiirdats i en 

kommun som har kommunal trafikiivo.::rvakning. I annat fall bör do.::t tillfalla 

staten. Vo.::rket fiiresl<ir ocks<t alt obetalda felparkeringsavgifto.::r aviseras 

tillsammans med den ordinarie uppbiirden av fordonsskatt. Eventuellt hör 

obetalda avgifter utgöra hinder mot att ut förda konlrollmiirken för de 

berörda fordonen. Om en siidan bestiimmelse införs bör den komplelleras 

med ell tlirbud att anviinda fordonen redan niir man dröjer med betalning 

uti.iver den tidsfrist som anges i en erinran om betalningsskyldighet. Slutli
gen förcsliir man att kommunen skall f<i uppbiira felparkeringsavgiften i 

samband med all kostnader för tlyttning av fordon tas ut och alt avgifter 

som utfärdats for fordon vars iigare saknar adress i Svo.::rige restförs hos 

kronofogdemyndigheten i Stockholm. 

Av TSV:s redovisning av de foktiska förhiillandena niir det giillcr dröjs

mill med all betala felparkeringsavgifter framg:1r bl. a. följande: Under är 

1979 utfärdades totalt ca 1.2 milj. parkerinf:!sanrniirkningar. I fiirh;lllande 

till iir 1978 har antalet anmiirkningar ökat med 7 'i·. Var:ic ni.lnad ulfordas 

sflledes omkring 100000 anmiirkninf:!ar. Om man riiknar bort si.1dana an

miirkningar som har undanröjts. felskrivits etc. betalas 29'.>i utan piimin

nclse. 2!Vi:· efter erinran LlCh 19 r.;. efter aliiggande. LI ngefar 24 '.'i.· överliim

nas till kronofugd<'myndigheten för indrivninf:!. Nagra stiirre föriindringar i 

bcniigenheten att betala har inte skett undo.::r ilr 1979 jiimfiirt med <tr 1978. 

Vad först giillcr fri"igan om inl"örandel av besliimmdscr om en avgiftsfor

hi.ijning vill jag peka pi\ att den frftgan beriirdes redan i prop. 1975/76: 106 

med förslag till lag om felparkeringsavgift. m. m. ts. 37 od1 381. Hiirvid 
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anförde förcdragamlcn. dåvarande chefen för kommunikationsdeparte

mcntct. att skiil i och for sig talade för att införa sädana bcstiimmelscr. 

N{1got förslag lades dock inte fram. eftersom man ansiig att man först 

hordc se på erfarenheterna av det nya avgiftssystemet och klarlägga beho

vet av regler om avgiftsförhöjning. Enligt min mening visar nu vad TSV 

har redovisat om det stora antal felparkeringsavgifter som inte hetalas 

inom föreskriven tid att det finns ett klart behov av att det vidtas tt!giirder 

for att väsentligt öka heniigcnheten att hetala utan dröjsmål. I likhet med 

TSV anser jag att en lämplig sådan åtgärd iir att införa bestämmelser om en 

avgil"tsförhöjning for dem som dröjer med betalningen utöver den tidsfrist 

som anges i erinran om betalningsskyldighet. Jag vill understryka att det 

enligt min uppfattning är fullt rimligt att de betalningsskyldiga i sådana fall 

filiiggs att hetala en - med nödvändighet schabloniserad - ersiittning for 

de extra kostnader som uppstiir. Såsom TSV angett torde ersättningen r. n. 

hehöva uppgä till 50 kr. Beloppet kan emellertid framdeles successivt 

hehöva höjas. En lämplig ordning är därför att regeringen för hestiimma 

beloppets storlek. Niir det sedan gäller frågan vem beloppet skall tillfalla 

anser tiven jag att det bör fördelas pä statsverket och kommunen med 

hillfkn vardera. Kommunförbundet har invänt att statsverket redan får 

sina kostnader tiickta genom det siirskilda avdrag som görs redan i dag. 

Avdraget iir emellertid avsett att täcka de kostnader som uppstf1r för staten 

när systemet fungerar på ett normalt sätt. Jag avser med det bl. a. att 

avgifterna i stort sett betalas i rtitt tid och att indrivning bara behöver 

tillgripas i undantagsfall. Avdraget är alltså inte avsett att täcka de kostna

der som uppkommer genom all indrivning måste skt: i större omfattning än 

som iir normalt. Inte hdler iir avdraget avsett att täcka de ränteförluster 

som stals verket och kommunerna orsakas genom att avgifterna betalas för 

sent. Enligt min mening bör statsverket och kommunerna ha ersiittning 

också för dessa förluster. Vad jag nu har sagt gäller sådana kommuner som 

har kommunal trafikövervakning. I övriga kommuner bör statsverket upp

biira hela beloppet. 
Utövt:r vad jag ovan har anfört vill jag föreslå att regeringen får möjlig

het att besluta om ytterligare höjning av felparkeringsavgifter i samband 

med indrivning. 

Av vad jag nyss har anfört framgår att jag således tillstyrker ett genomfö

rande av TSV :s förslag om en avgiftsfiirhöjning. Däremot vill jag avstyrka 

att det införs bestämmelser om att fordon inte får användas om den 

hetalningsskyldige dröjer med betalningen. Sådana bestämmelser är enligt 

min uppfattning alltför ingripande. I de allra flesta fallen torde det nämligen 

röra sig om mindre belopp som är ohetalda. omkring 100-300 kr. 

Liksom TSV anser jag att lagen om felparkeringsavgift bör ändras så att 

den omfattar även fordon som är upptagna i det militära for<lonsregistret 

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

eller interimslicens. Vad därefter gäller frågan om att uppbära felparke-
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ringsavgiften i samband med ersättning för tlyttningskostnader anser jag en 

lämplig ordning vara att det står kommunen fritt att göra detta. om den 

betalningsskyldige är beredd att medverka därtill. Såsom TSY har föresla

git bör vidare felparkeringsavgifter som hänför sig till fordon vars ägare 

saknar adress i Sverige indrivas av kronofogdemyndigheten i Stockholm. 

Sistnämnda två förslag föranleder inte någon lagändring. 

De ändringar i felparkeringsavgiftssystcmet som jag ovan föresltir med

för att vissa blanketter. rutiner och vcrkstiillighetsföreskriftcr m. m. behö

ver ändras. Hur lång tid detta kan ta i anspråk iir nu inte möjligt att ange 

exakt. Det bör därför ankomma rå regeringen att besluta att de föreslagna 

bestämmelserna skall träda i kraft. Ett ikrafttriidande i början av år 1981 

förefaller inte orealistiskt. 

Enligt min mening iir de ändringar som jag föreslår i lagen om felparke

ringsavgift så okomplicerade och bcgriinsade att lagrädets yltrande över 

dem inte behöver inhämtas. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att antaga inom kommunikationsderartementet uprrättat förslag till 

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

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som har lagts 

fram. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1980 




