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Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag 

av regeringsprolokoll för de åtgärder och iindamål som framgår av föredra

gandens hemställan. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås regeringen få bemyndigande att föreskriva att en 

myndighets beslut om högsta tillåtna färdhastighet inte behöver kungöras 

enligt lagen (1976: 633) om kungörande av lagar och andra förtattningar. 

Vidare föreslås att tingsrätterna i fortsättningen skall vara sista instans vid 

prövning av beslut om felparkeringsavgifter enligt lagen (1976: 206) om 

felparkeringsavgift. Slutligen förordas att verkställigheten av riksdagens 
beslut om mopedregistrering får anstå. 

I Riksdagen 1984185. I mm/. Nr 6 

Prop. 1984/85: 6 
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F<irslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1976: 6JJ) om kungtirandl.' a\ lagar m·h 
andra fi.irfattningar 

H<iril!enom flireskriv~ alt~ ,11:h lJ ** la!!en l 1976: 6:1.~l om kunl!öramk ~I\' 
lagar o~h andra forfattningar 1 skall ha n:dan ;111givna lydehe .• 

N111·1irc111cfr /ycld.11' 

.., ' - s 

hirc.1/ugc'll /_1·cld.1,, 

I fr{1ga om andra förfa1tningar iin lagar g.<illcr <1\l -1-lJ *~ inte tilhimpas pa 
en författning 

I. som pii grund av sd.:rett:sslagen I llJHO: llllll inte far liimnas ut till envar 
eller 

~- som endast reglerar en statlig myndighets inre fiirhallanden eller 
förhållandet mellan statliga myndigheter inhönks. förutsatt all fiirfallning
en inte innehiiller niigot som kan vara av viisentligt intresse för 11to111sti1en
de eller för herörda arbetstagares eller uppdragstagares ri1ttssUillning. 

Regeringen får föreskriva all 1,). 
kala trafikföreskrifter inte behöver 
kungöras på det sätt som anges i 
9~. 

Författning som heslutas av liins
styrelse eller av annan n::gional el
ler lokal statlig myndighet som ii_r 
underordnad regeringen och ej rill
hör försvarsmakten skall kungöras i 
författningssamlingen för det liin 
inom vilket myndigheten har sill 
säte. Dt.'lsa111111u skall gii/!u herri!f'. 
fande ji'i1:filll11i11g so111 heslurus a1· 
s/.:.oi;si·årdssryrelse. Länets förfat!
ningssamling utges genom länssty-
relsens försorg. 

9* 

Regeringen for föreskriva dd.1 all 
lobla trafikföreskrifter inte behö
ver kungöras pii det s<ill som anges 
i 9 *·elds llll./iirl's/..r!fler 0111 hiig.1/u 
rillc/11111 .fi"irc/1111.1·1igh1'/ i11ll' hd1li1·l'r 
J..1111giirt1.1 111/ dl'/ .1iill .10111 u11g1'.1 i 
6 ~-

Förfa!tning som hesluras av liins
styrelse eller av annan regional el
ler ilikal sta!lig myndighet s,1111 iir 
underordnad rt:gering.:n och ej rill
hör forsv<ll"smaktcn skall kungöras i 
förfa11ningssamlingt:n för det liin 
inom vilke! myndigheren har sill 
siite. Uiners förfall ningssamling 
urges genom liinsstyrclsens förstirg. 

Gör utomordenrliga förhållanden de! påkallat kan regeringen medge alt 
författning som avses i första sryckct kungöres pil anna! sii!t iin i Hine!s 
författningssamling. 

Om kungörande av författning som beslutas av regional eller lokal myn
dighet som tillhör försvarsmakten beslutar regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985. 

1 Lagen omtryckt 1982: 1254. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1975: 88) med bemyndigande att meddela 
föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer 

Härigenom föreskrivs att I* lagen ! 1975: 88) med bemyndigande att 
meddela föreskrifter om tralik. transporter och kornmunikationa 1 sbll ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·llrt111de lydei.1<' Fiire1/111<1·11 lvdelse 

I *2 
Regeringen bemyndigas alt meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 3 

eller 5 ~regeringsformen. om fön:skrifterna giillcr 
I. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten. 
2. sådan befordran i vägtrafik som ombesör:jes av järnviigsföretag till 

komplettering av eller som ersättning för jiirnvägsbefordran som avses 
under I, 

3. säkerheten i spårbunden trafik eller ordningens upprätthållande i 
samband med sådan trafik. 

4. postbefordran eller telekommunikationer, 
5. rätt alt driva sjöfart inom Sveriges sjiitcrritorium med utländskt far

tyg, 
6. trafikregler eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges 

sjöterritorium i.:ller för sjötrafiken mi.:d svenska fartyg, sjöflygplan och 
svävare utanför Sveriges sjöterritorium. 

7. skeppsmätning, 
8. trafik på väg eller i terriing. 
9. fordons bcskaffenhd och utrustning. 

IO. registrering eller annan kon
troll av fordon. 

10. registrering eller annan kon
troll av fordon, 

11 . .l'kyldiJ,:het fiir ko11111111nema 
att tilllw11JaluU/a föreskr(fier och 
andra 11ppg(firr som riir fiirhållan
Jenll i tri(/iken, 

12. rik.lfiirdtjiin.1·1. 

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för gransk
ning eller kontroll enligt bestämmelse som avses i första stycket 3, 9 eller 
10. Regeringen bemyndigas också att besluta föreskrifter om avgifter för 
farledsverksamheten samt om avgifter för skcppsmätning och avgifter för 
tillstånd enligt första stycket 5. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985. 

1 Lagen omtryckt 1978: 233. 
~Senaste lydelse 1982: 167. 
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3 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs all I. 3. 4. 10 och 11 §~ hlgen ( 1970: ::!06) om 
felparkeringsavgift 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nm·111"a11de lydelse 

I§~ 

Regeringen för förordna all denna lag skall tilliimpas i frilga om övi:rtri1-
delser av fört:skrifti:r som rör parkering eller stannamk av 

I. fordon som är upptagna i bilrt:gistrt:t eller motsvarande utliindska 
register, 

2. fordon som lir upptagna i det milit~ira fordonsregistret. eller 
3. fordon som brukas med stöd av s<tluvagns-. turist vagns-. exportvagns

eller interimsli1.:i:ns. 
om överträdelsen inte <ir belagd mt:d straff. 

Vad som siigs i /11ge11 0111 iigal"<' 
m· jimlo11 t-:iiller. i .fi·tlga 0111.fim/011 
som brukas med .Hihl ar licens som 
a11ges i 3. lice11si11neJ111 r11n•11. 

H 
Regeringen får ange det högsta och det Wgsta helopp som felparkerings

avgifter får fastställas till. Beloppen för diirvid varieras med hiinsyn till 
skilda slag av parki:ringsövcrtriidelser. Att beloppet höjs i vissa fall fram
går av 6 § andra stycket. 

I Je kom1111111er so111 .\Tarar .fi"ir 
trajikö1·en·ak11i11,.: e11ligt /11ge11 
(1964:321) 0111 kc111111111111il 1ra.fil;
ö1·e1Tak11i11g .fi1ststiilla kc11111111111-
f11llmiiktige felparkerings111 ·gif te11.1· 
belopp. I andra ko1111111111er .fi1.H
stiills beloppet 111· liinsstyre/sen. 

De11 som när ö1·erträdelse11 sked
de \'ar anteck11ad so111 fi!rdo11et.1· 
ägare i register som arses i I§ iir 
ann•nrig för att felparkeringsavgif
ten betalas. Detta gäller dock ej om 
omständigheterna gör det sannolikt 
att fordonet har frånhänts honom 
genom brott. 

1 Lagenomtryckt1981: 142. 

A 1·g(ftt·11s hdt1pp .fi1.11.1tiills 111· l"t'

.r.:eri11gc·11 <'ll<'r dC'11 111v11dight•f ,.11,.,. 
t:cm11111111 .\11111 rt'geri11gt·11 ht'sliim

llll'r. 

Fordonets iigart' 1111s1·11r111· för att 
felparkeringsavgifti:n bi:talas. Äg11-
ren 11mr11rnr dock i11te om omst;in
digheterna gör det sannolikt att for
donet frånhänts honom genom 
brott. 

Med.fi!rdonet.1· ii.1:11re 111'st'.\ 

I. den som 11iir c'ii"t"rtriidelsc11 
sked1)e rar antecknad so111 .fi1rdo-
11ets ägare i 11ågot 111· de register 
mm tll".H'S i I § I eller 2 eller 

2 Ändringen innebär att andra ~tycket upphävs. 
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N11n1ra11dc lrdclsc 

Mot heslut enligt 9 ~ som innehiir 
att hetalningsansvaret undanröjts 
får ta/1111 i:i.fi'iras. 

Talan 111t1t 111111111 heslut enligt 9 § 
.fi'ircs genom hesviir hos den tings
riitt inom vars domkrets övertr;idd
sen har iigt rum. Vid prövning av 
hesviiren tilHimpas lagen ( 1946: 807) 
om handliiggning av domstolsiiren
den om ej annat anges i denna lag. 
Diirvid giillcr i fr:°1ga om hesviir vad 
i den lagen siigs om ansökan. Be
svär skall dock alltid anföras skrift
ligen. 

Talan 11101 ti11gsriitt.1· h1•s/111 .fi'in•.1· 
g1•110111 hc.n-iir i h01Tiittl'/I. 

Mot h01Tiitts hcs/111 .får ta/1111 c:i 
{i'ira.1. 

I 1i11gsriit1 och hmn'itt for allmiin 
åklagare det allmiinnas talan. 

5 

Fiir1's/agc11 /rdclsc 

:! . i fri/ga 0111 .fordon som hml.:as 
med stiid m· licens so111 anges i I* 
3. den som 1·id samma tid i11111'11ade 
licc11.l'l'll. 

Beslut enligt 9 § som innehiir att 
hctalningsansvaret undanröjts f?ir 
i11t1• ii1·ak/agas. 

Andra hcslut enligt 9 § .fi/r ii1·er
klagas genom bcsviir hos den tings
riitt inom vars domkrets överträdel
sen har iigt rum. Vid prövning av 
hesviiren tilHimpas lagen ( 1946: H07) 
om handliiggning av domstolsären
den om ej annat anges i denna lag. 
Diirvid giillcr i M1ga om hesviir vad 
i den lagen siigs om ansökan. Be
sviir skall dock alltid anföras skrift
ligen. 

Il § 

Ti11g.1Tiit1c11.1· hes/ut får inte 
ii1·erklagas. 

\!it/ ti11gsriittc11 för allmän t1klaga
rc det allmiinnas talan. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1985. I fråga om överträdelser som 
skclt före ikrafttriidandct giiller iildre hestiimmelser. 

J Ändringen innehär bl. a. alt fjärde stycket upphävs. 
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Utdrag 

KOM Ml !NI Ki\Tf(JNSDEl'AIHL\1 ENTET PK< JTOKOLL 

vid rcgcring"ammantriide 

19X4-0:'i · I 7 

Niirrnrande: statsministern Palme. ordförande. och statsr[idcn Lundkvist. 

Sigunlscn. (iu.,tal"sson. l.cijlln. Hjl·lm-Wallen. Anders-,on. Bostriim. Bod

st1:iirn. (iiirans'llll. (iradin. ();1hl. R. Carls.,on. l-lolmhcrg. Thunhorg. 

Wii:kbom 

Fiiredrai.:andL•: statsriidct Bostriim 

Propo~ition med förslag till lag om ändring i lagen ( 1976: 6JJ1 om kungii

ranck a\· lagar och andra författningar, m. m. 

Inledning 

I en framstiillning den 6 december 1983 till regeringen har traliksiikcr

hetsverket. TSV. hemstiillt om sildana författningsiindringar att verkets 

föreskrifter om högsta tiWltna hastighet inte skall hchöva kungöras i ver

kets författningssamling. Jag avser nu all hehandla de friigor om iindring 

hl. a. i lagen ( 1976: 6331 om kungörande av laga1 01.:h andra fö1fattningar 

som TSV: s framstiillning aktualiserat. Jag vill 01.:ksii i sammanhanget 

aktualisera en smiirre iindring i samma lag med anledning av skogsvilrds

styrelsernas förstatligande. Vidare anht1ller jag om att fii ta urr vissa friigor 

om ~indring i lagen ( 1976: :?.06) om felrarkeringsavgift och om registrering 

av mopeder. 

2 Lagen om kunJ?t>rande av lagar och andra författningar 

2.1 Traliksäkerhetsverkets framstiillning 

Enligt M * viigtrafikkungörelscn ( 197:?.: 603. omtryckt 197X: 1000. iindrad 

senast 1984: 781. VTK. iir högsta tilh\tna färdhastigheten inom tiitthchyggt 

omrf1dc '\O km/lim. Enligt 6'\ *forsla stycket VTK ~ir högsta tilbtna hastig

heten utom tiillhehyggt omrilde 70 km/rim. I 65 * andra sryckct har dock 

TSV fött hemymlignnde alt hcsluta att den högsta tilliitna hastigheten skall 

vara 90 eller 110 km/lim. eller ril motorv~ig 90. 110 eller l.~O kmitim. 

Särskilda föreskrifter om fanlhastighet kan 01.:ksii meddelas genom lo

kala trafikföreskrifter. Enligt 147 och 14X ** VTK fiir kommunen llCh. i 
fråga om viigar som iir avsedda flir genomfartstrafik. liinsstyrclscn mcddi:-
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la föreskrifter 0111 fordha,tighet med a\Yikel'<e fr;in h4 ~ elkr med begriins

ning till l;igre hastighet iin som fiil_in a\ hl. a. "" * l'lkr he,1111 som har 

rnl'dddafs med sliid a\· fl." *· 
Hur beslut enligt h5 eller 147 * VTK 'kall tillki1nnagl·s finn' det hc'<tiim

melser om i viigmiirkesfiiwrdningen ( l'l7X: 1001. iindrad senas! 19X4: 7'1). 

Vl\·1F. VTK och lagen ( 1976: 6.~Jl 0111 kungiiramk av lagar och andra 

fiirfattningar !omtryckt l9l(!: I 254. iindrad sena"t 19X4: ~ 11 ). kungiiramk

lag..:n. 
I <i* Vl\IF fiir..:,krivs att s;i\·iil lokala trafikfiir..:,krifler \Om andra h..:slut 

l'm hastigh..:hbegriinsningar sk;1l1tillkiinnage'111..:d Yiigmiirk..:n. 

Enligt kungiirandelagcn skall f\irf;1llningar som he,lulas av ..:n central 

fiirvaltning..;myndighel urllkr reg..:ring..:n kungöras i förfatlnings-amling 

som m\-rnlighL'l..:n enligt rcg..:ringcns h..:,1111 1;i1L'r utge. Om l'n fiirfaltning 

har gcngrafiskt hegr;insad giltighet kan myndigheten heslura att forfatr

ningen i stiillet skall kungiiras i h..:riinla liin' fiirfar rningssamling. 6 *. En 

fiirfatrning som hcslutas av liinsstnel,en skall enligt 9 * kungiiras i liinets 

författningssamling. Regeringen far dock enligt 2 *andra stycket fiire,kri

va all lokala trafikfiireskrifter inte hehiiv..:r kungiiras ra det siitt som anges 

i 9 ~-

Lokala 1rafikriireskriflcr skall enlig! l.~2 * VTK tas in i en siirskild liggare 

som förs av kommunen. Llikal;i tralikföre-..krifler som inte tillk:inna!!es 

med viigmiirken skall diirulliver kungiiras i fiirfattningssamlin!!. 152* inne

hiilkr ocks[i hesliimmelser om heriirda mymli!!heters ·skyldighet att siirskilt 

underriilta varandra. Slutligen skall Hinsslyrclsen enlig! 157 ~ VTK före 

mars miinads utg;ing varje iir utförda en kun!!ilrt:lse om viigar och lokala 

trafikfiireskrifter inom l:inel. Kungiirelsen skall införas i l;inels fiirfall

ningssamling. 

I enlighet med de hcsUimmclser jag n11 har redogjort for lillk:innages 

hilde TSV: s hesl11t enlig! 65 * VTK och lnkala trafikfiireskrifter med has

tighctshestiimmelser med viigmiirken. TSV: s heslut kungörs diirutiiver i 

verkets fiirfattningssamling. TSVFS. medan de lokala trafikfiireskrifterna 

tas in i kommunens liggare. 

Den nu hcskrirna ordningen for att tillkiinnage lokala trafikföreskrifter 

infördes 1978. I sam hand med att rik 'dagen hehamllade rrorosilionen om 

vissa kommunala trafik- och trafiksiikerhetsfr{igor !rror. 1977178: 81) tog 

trafikutskottet urr friigan om kungiirandel av lokala trafikföreskrifter (l"U 

1977/78: 20l. Utskottet redogjorde inledningsvis fiir en framstiillning fn°in 

hl. a. liinsstyrelsernas llf{!anisationsniimnd om att lokala tralikforeskrifler 

som tillkiinnages med viigmiirken inte skulle hehöva kungöras i liinets 

författningssamling. Utskottet konstaterade hiirefter hl. a. ;il! förc-;kriftcr

na skall la-; in i en siirskild liggare och i liinsstyrelsen' iirskungörelse -;amt 

antingen utmiirkas med viigmiirken eller kungöras i ortstidning. Mot hak

grund h;irav fann utskottet all det thlvarande kungörelseförfarandet i hincts 

författningssamling starkt kunde ifriigasiittas. Pii utskottets hemställan an-
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tog sedermera riksdagen en ändring i 2 * kungörandclagen som innebar att 

regeringen hemyndigades att i vissa fall föreskriva undantag från 9 § (rskr 

1977178: 226). 

I en framställning till regeringen den 6 december 1983 har TSV hemställt 

att sådana författningsändringar genomförs att v1:rkcts beslut enligt 65 § 

andra stycket VTK kan hchandlas på samma sätt som kommunernas och 

länsstyrelsernas beslut om lokala trafikföreskrifter. Verket har anfört hl. a. 

följande. 

Besluten om hastighetsgränscr som verket meddelar med stöd av 65 § 

VTK kungörs alltsedan lagen om kungörande av lagar och andra författ

ningar tillkom år !977 i TSVFS. Sedan 1977 har besluten ändrats ett stort 

antal gånger p;' ~rund av att nya vägar tillkommit eller gamla hyggts om. 

Varje ändringshcslut har föranlett en ny författning. Fram till den 1 sep

tember 1983 har sammanlagt 327 författningar med hastighetshestäm

melser införts i TSVFS. - Genom att hastighetsbesluten tas in i TSVFS får 

de onödigt stor spridning - en prenumerant i norra Sverige får också 

besluten som avser södra Sverige och vice versa. Det är givetvis möjligt att 

distribuera besluten mer differentierat. En differentierad distribution blir 

dock administrativt tungarbetad. - Den enda skillnaden mellan de beslut 

om färdhastighet som TSV meddelar och de som meddelas av länsstyrel

sen är att verkets beslui verkar höjande och länsstyrelsens sänkande. 

Denna skillnad motiverar inte olikheterna i kungörelseförfarandet. Om 

verkets framställning skulle bifallas. behöver förutom berörda kommuner 

endast den som svarar för väghållningen underrättas särskilt. Detta skulli: 

innebära en väsentlig administrativ förenkling. 

2.2 Föredraganden 

Likheten mellan de beslut som trafiksäkerhets verket fattar enligt 65 § 

VTK och de som kommuner och länsstyrelser fattar om lokala trafikföre

skrifter om färdhastighet är mycket stor. Rättsverkningarna av de båda 

typerna av beslut är desamma. 

Den omständigheten att de lokala trafikföreskrifter som tillkännagi:s 

med vägmärken inte kungörs i någon författning har såvitt känt inte vållat 

några problem från rättssäkerhetssynpunkt. Detta är. enligt min mening. 

inte särskilt förvånande. Allmänhetens behov av information om gällande 

hastighetsbegränsningar torde nämligen tillgodoses genom vägmärkena. 

Har ett beslut om färdhastighet inte utmärkts med vägmärke på föreskrivet 

sätt kan straffrättslig påföljd inte utgå för den som överskridit den besluta

de hastigheten (167 § VTK). Berörda myndigheters - främst polis och 

väghållare - behov av särskild information om hastighetsbesluten kan 

tillgodoses håde säkert och enkelt på annat sätt än genom att besluten 

kungörs i författning. Det är också uppenbart att TSV: s administrativa 

rutiner med hastighetsbesluten kan förenklas väsentligt om besluten inte 
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hehöver kungöras i föifattning. Jag föreslår därtör att TSV: s framställning 

bifalls. Ett bifall till framställningen förutsätter att regeringen får ett be

myndigande alt föreskriva undantag från 6 § kungörandelagen i fråga om 

beslut om tillåten färdhastighet. 

Min tanke är alltså att hastighetsbesluten enligt 65 § VTK skall inlemmas 

i det system för tillkännagivande som gäller för lokala trafikföreskrifter. 

Lokala trafikföreskrifter skall, som jag tidigare nämnt, tas in i en särskild 

liggare som kommunerna för. Förslaget medför därtör vissa nya arbets

uppgifter för kommunerna, eftersom också TSV: s heslut avses bli intagna 

i liggaren. Regeringen har i lagen ( 1975: 88) med bemyndigande alt meddela 

föreskrifter om trafik. transporter och kommunikationer (omtryckt 

1978: 233. ändrad senast 1982: 167), hemyndigandedelagen, tillerkänts en 

rad befogenheter på trafiklagstiftningens område. Något direkt hemyndi

gande all föreskriva skyldighet för kommunerna att föra liggare över 

trafikföreskrifter har emellertid inte lämnats. Jag förordar att regeringen nu 

får ett sådant bemyndigande. Ett sådant bemyndigande bör formuleras så 

att inte den nuvarande formen för att tillhandahålla uppgifter låses. I 

sammanhanget vill jag också framhålla att det måste ankomma på TSV att 

utforma sina beslut så att de nya arbetsuppgifterna inte blir betungande för 

kommunerna. 

Om det förslag som jag nu lägger fram leder till lagstiftning. avser jag att 

återkomma till regeringen med förslag till följdändringar i VTK. 

Riksdagen har godkänt riktlinjer för den fortsatta verksamheten med 

riksfärdtjänst (se prop. 1983/84:100 bil.8. TU 1983/84:23, rskr 1983/ 

84: 289) som innebär bl. a. att ersättning kan lämnas till den -som svarar för 

befordran av personer som har tillstqnd att anlita riksfärdtjänst. För att det 

inte i något hänseende skall råda tvekan om regeringens kompetens att 

meddela de. föreskrifter som. behövs föreslår jag ett tillägg (p. 12) i I § 

bemyndigandelagen med den lydelse som framgår av förslaget till lag om 

ändring i denna lag. 

Avslutningsvis vill jag anmäla. att vägverket och länsstyrelsernas or

ganisationsnämnd. LON, i en gemensam framställning till regeringen den 

26 mars 1984 föreslagit vissa ändringar i VTK. De ändringar som föreslås 

avser huvudsakligen befogenheten att fatta beslut om lokala trafikföre

skrifter. men också att besluten om färdhastighet enligt 65 § VTK i fortsätt

ningen skall fattas av väghållaren i stället för av TSV. Inom kommunika

tionsdepartementet pågår f. n. en översyn av vägtrafiklagstiftningen i bl. a. 

de avseenden som vägverket och LON tar upp i sin framställning. De 

lagändringar som jag nu förordat bör enligt min mening genomföras obero

ende av denna översyn. 

Skogsvårdsstyrelserna är sedan den I juli 1981 statliga myndigheter. 

Den särskilda bestämmelsen om skogsvårdsstyrelsernas föifattningar som 

nu finns i 9 § kungörandelagen är därtör överflödig och bör upphävas. 
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3 Lagen om felparkeringsavgift 

3.1 Besvärsinstanser 

Bestämmelser om rättelse av felaktiga beslut om felparkeringsanmärk

ningar och om fullföljd av talan mot beslut om betalningsansvar för felpar

keringsavgifter finns i 8-11 *~ lagen ( 1976: 206) om felparkeringsavgift 

(omtryckt 1981: 142. ändrad senast 1982: 19.5). Best~\mmelserna innebar i 

korthet följande. 

Anser en fordonsförare eller ägare att en parkeringsanmärkning inte 

hade hort meddelas. får han ansöka om rättelse hos polismyndigheten. Om 

denna ansökan bifalls. skall polismyndigheten undanröja betalningsansva

ret. Beslut med anledning av en ansökan om rättelse kan inte överklagas. 

Fordonsägaren kan också skriftligen hos polismyndigheten bestrida be

talningsansvaret. Detta gäller även om han har fått avslag pr1 en ansökan 

om rättelse. Han skall då ange grunden för hestridandet. Polismyndigheten 

verkställer den utredning som hehövs. Om det beslut som polismyndighe

ten meddelar med anledning av bestridandet innebär att betalningsanwan:t 

undanröjs. kan beslutet inte överklagas. I annat fall får beslutet överklagas 

genom besvär hos tingsrätten. Tingsrättens beslut kan i sin tur överklagas 

genom besvär i hovrätten. Allmän [1klagare för det allmiinnas talan i 

tingsrätt och hovrätt. 

I prop. 197.5176: 106 med förslag till lag om felparkeringsavgift föreslog 

regeringen att tingsrätt skulle vara sista instans vid prövning av betalnings

ansvar för felparkeringsavgifter. 

Med anledning av en motion i ämnet anförde trafikutskottet i sitt betiin

kande (TU 197.5176: 14) över propositionen emellertid följande Is. Dl. 

Med hänsyn till behovet av prejudikat på området finner utskottet det 
erforderligt att i varje fall under en övergångstid talan mot ifrågavarande 
ärenden kan föras i hovrätt. Skulle det visa sig att det blir en stor tillström
ning av ärenden av ifrågavarande slag till hovrätterna hör denna överklag
ningsmöjlighet efter övergångstiden kunna avskaffas. Utskottet vill ocks{1 
erinra om att enligt propositionen behandlingen av ärendena i fr{1ga t.v. 
förlugts till polismyndighet och allmän domstol i avvaktan på hur andra 
liknande frågor om övergång till avgiftssystem kommer att rn sin lösning. I 
sam hand diirmed torde - mot bakgrund av erfarenheter av lagens tilliimp
ning - även frågan om prejudikatsinstans komma att upptas till förnyad 
prövning. 

Riksdagen antog förslaget till lag om felparkeringsavgift med de iindring

ar som utskottet föreslagit hl. a. hetriiffandc fullföljdsriitten (rskr 

197.'ii76: 240\. 
Lagstiftningen om felparkeringsavgifter trädde i kraft den I april 1977 

och har nu alUsf1 tilliimpats i ungefiir sju år. Erfarenheterna av lagstiftning

ens tilliimpning iir i allt väsentligt goda. En domstolspraxis har under 
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denna tid hunnit utvecklas. Jag anser därför att tiden nu är mogen att 

överviiga frågan om antalet besvärsinstanser. 

Det finns inte nt1gon särskild statistik över antalet ärenden enligt lagen 

om felparkeringsavgift hos hovrätterna. Någon exakt kunskap om hur 

handliiggningen av dessa ärenden påverkar hovrätternas arbetsbörda har 

vi därför inte. Ingenting tyder i och för sig på att tillströmningen av 

parkeringsärendcn normalt är anmärkningsvärt stor. Varje lättnad i hov

rätternas arbetsbörda är emellertid önskvärd. Detsamma gäller åklagarna. 

Eftersom behovet av prejudikat numera torde vara tillgodosett, finns det 

enligt min mening inte längre skäl att ha tre prövningsinstanser i ärenden 

enligt lagen om felparkeringsavgift. Jag föreslår därför att tingsrätterna i 

fortsiittningen skall vara sista instans. 

3.2 Vissa bemyndiganden m. m. 

Regeringen fastställer enligt 3 § första stycket lagen om felparkeringsav

gift det högsta och lägsta belopp som avgiften får fastställas till. Enligt 

andra stycket samma paragraf skall beloppet fastställas av kommunfull

miiktigc i de kommuner som svarar för trafikövervakning enligt lagen 

< 1904: 321) om kommunal trafikövervakning (ändrad senast 1978: 235) och 

av länsstyrelsen i övriga kommuner. 

En sådan delegation direkt från riksdagen står inte i överensstämmelse 

med bestämmelserna i 8 kap. regeringsformen om delegation av normgiv

ningsmakten. Jag föreslår därför att 3 §lagen om felparkeringsavgift ändras 

sf1 att regeringen bemyndigas besluta vilka statliga eller kommunala organ 

som skall bestämma avgifternas belopp. Nödvändiga vidare bemyndigan

den kan regeringen därefter lämna i förordningen (1976: 1128) om felpar

keringsavgift tomtryckt 1981: 144. ändrad senast 1983: 189). 

Slutligen föreslår jag att vissa redaktionella jämkningar görs i I och H§. 
Hakgrunden till detta förslag iir ett önskemål om förtydligande av innebör

den av hegreppct licensinnehavare. 

4 Mopedregistrering 

Riksdagen beslöt i april 1982 att införa obligatorisk registrering av mo

peder (prop. 1981/82: 81. TU 19lW82: 19 och 26. rskr 1981/82: 231). Riksda

gens beslut var i linje med ett förslag som trafiksäkerhetsutredningen år 

1979 lade fram i betiinkandet Siikrare mopedtrafik <Ds K 1979: 3). 

På uppdrag av regeringen har TSV övervägt och kommit med förslag till 

hur registrering av mopederna skall ordnas. Datainspektionen har yttrat 

sig llver TSV: s förslag. 

Enligt min mening finns det nu tillräckliga uppgifter och kunskaper om 

hur mopedregistreringen liimpligen hör genomföras. 



Prop. 1984/85: 6 12 

När det gäller frågan om lämplig tidpunkt för att införa mopedregistre

ring. finns det emellertid anledning att beakta utvecklingen på mopedområ

det under de senaste åren. Stora förändringar har nämligen skett från vad 

som gällde vid tidpunkten för de utredningar och förslag på vilka riksdags

beslutet i väsentliga drag haserades. 

Trafiksäkerhetsutredningen, som förutsatte att registreringen totalt skul

le omfatta 300000-400000 mopeder. utgick ifrån ett årligt tillskott på ca 

30000-40000 mopeder. Bilden har emellertid förändrats radikalt. vilket 

framgår av följande uppgifter. År 1977 såldes ca 41 000 mopeder, år 1981 

såldes ca 15800.år 1982ca 12600ochår 1983endastca8300. Från 1977till 

1983 har alltså mopedförsäljningen minskat med ca 80 procent. En kraftig 

nedgång har noterats också av antalet trafikförsäkrade mopeder. 

I sammanhanget kan redovisas att också olycksbilden förändrats kraftigt 

på mopedsidan. Som exempel kan nämnas att antalet trafikdödade mope

dister år 1974 uppgick till 92. år 1977 till 73, år 1980 till 34 och år 1983 till 

31. 

De senaste årens förändringar på mopedområdet är så omfattande att det 

finns anledning ifrågasätta om tidpunkten nu är den rätta för att införa 

mopedregistrering. Enligt min mening bör man därför - utan att rubba 

riksdagens principbeslut - avvakta ytterligare någon tid bl. a. för att se om 

den starkt nedåtgående utvecklingen fortsätter. 

5 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu anfört har inom kommunikationsdepartemen

tet upprättats förslag till 
I. lag om ändring i lagen (1976: 633) om kungörande av lagar och andra 

författningar, 
2. lag om ändring i lagen ( 1975: 88) med bemyndigande att meddela 

föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer. 

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

Det under I angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för 

justitiedepartementet. 

Lagförslagen är okomplicerade och av enkel beskaffenhet. Jag anser 

därför att en lagrådsgranskning inte är påkallad. 

6 Hemställan 

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

föreslår riksdagen 

att anta de upprättade lagförslagen. 

Vidare hemställer jag att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del 

av vad jag anfört om registrering av mopeder. 
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7 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört 

för den åtgärd eller det ändamål som föredraganden har hemställt om. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984 




