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SOU 1996:93

Till chefen förstatsrådet och

Kommunikationsdepartementet

Genom den september 1994 bemyndigade regeringen chefenbeslut 15
för Kommunikationsdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en
uppdrag yrkestrañklagstiftningen och övrig författnings-överatt se
reglering för yrkestrafiken och utarbeta förslag till en ny samman-
hållen författningsstruktur området.

förordnadesMed stöd detta bemyndigande den 3 oktober 1994av
kammarrättslagmannen Valter Nilsson särskild utredare.att vara

förordnades 1994 ingenjörenSom den 15 novemberexperter
Holm, Holm. Kommuni-Per-Arne Vägverket, hovrättsassessorn Peter

byrådirektören Ann-Marie Nilsson, Länsstyrel-kationsdepartementet,
i Göteborgs och Bohus län kanslirådet Lennart Renbjer,samtsen

Kommunikationsdepartementet.
Till förordnades fr.o.m. november 1994 kammar-sekreterare den l

Hagard Linander.Ewarättsassessorn
Utredningen har antagit 1995 års yrkestrafikutredning.namnet

lämnades promemorian Partsställningen i målDen 26 januari 1995
yrkestrañklagen.enligt

yrkestrafiklag-Utredningen får härmed överlämna betänkandet Ny
stiftning SOU 1996:93. Uppdraget därmed slutfört.är

Göteborg i maj 1996

Valter Nilsson

/Ewa Hagard Linander
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KKL Körkortslagen 1977:477

Kommunallagen 1991:900KL



Förkortningar SOU 1996:93

KKVFS Konkurrensverkets författningssamling
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TransportrâdetT PR

författningssamlingTPRFS Transportrâdets

TSV Trafiksäkerhetsverket

Trañksäkerhetsverkets författningssamlingTSVFS

TrafikutskottetTU

Vägtrafikkungörelsen 1972:603VTK

VägverketVV
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Sammanfattning

övrigyrkestrafiklagstiftningen ochbestår iuppdragVårt överatt se
förslag tillyrkestrafiken och utarbetaförförfattningsreglering en ny

området.författningsstruktursammanhållen
genomgångfullständigutredningsarbetet har gjortsUnder aven

inomförhållandenahärmed harförfattningsmaterian. Parallelltsjälva
analyserats.dessas problemundersökts ochbranschernade olika

beskrivits.konkretiserats ochtill lösningar harAlternativa förslag
lagtekniskhar innefattatförfattningsområdetGenomgången enav

i förslag tillförfattningarna. Dennamodernisering själva utmynnarav
ihar delatsförordning. Författningarnayrkestrafiklag resp.en ny

lättillgängliga ochför bliunderrubrikerförsetts medkapitel och att
biluthyrningslagföreslåsDärtillöverskådliga. separat resp.en

tillmånmöjligasteuppbyggnad har iförordning. Dessas anpassats
yrkestrafikförordningen.yrkestrafiklagendispositionen resp.av

olika sektorernaföreslås beträffande desakliga ändringarDe som
följande.i huvudsakyrkestrafikomrâdet innebärav

trafiktillstándRegler om

ochtrafiktillstånd preciserasbestämmelsernaallmännaDe om
gällaskallfortfarandetillståndenutgångspunktförtydligas. En är att

trafikansvariga, dvs.Bestämmelsernatidsbegränsning.utan om
reformeras.trafikutövningen,försärskilthar ett ansvarsompersoner

drivatänkaskanjuridiskasamtligai principHos personer som
ellerskall det finnasoffentligabl.a.yrkesmässig trafik enorgan --

trafikansvariga.flera
medgodstransporterväsentligt. FörbyggsKapitalkraven motor-ut

förochtotalvikttillåtenfordon har överdrivna tonsexsom en
för flerainrättademotordrivna fordonmed ärpersontransporter som
förfogartillståndshavarenföraren skall krävasinkl.nioän attpersoner

kr för ochminst 100 000kapital och ettvartöver avett omreserver
till-000 kr för varjedärefter minst 50ochfordonende tvâ första

motordrivna fordonmedfordon. För godstransporterkommande som
medförochtotalvikt högsttillåtenhar persontransportertonsexaven
inkl.nioinrättade för högstfordonmotordrivna är personersom
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föraren skall minsta krav gälla, tillståndshavaren förfogarett attsom
kapital och minst 75 000 kr föröver ochett vart ettreserver om av

de två första fordonen och därefter minst 000 för35 kr varje
tillkommande fordon.

Villkor för trafiktillstånd skall vid särskilda skäl meddelas såväl
i med tillståndsamband under tillstândstiden.att ges som senare
Regeln spärrtid vid âterkallelsebeslut upphävs. Ett beslut enligtom
yrkestrafiklagen skall gälla omedelbart, inte förordnas. Ettannatom
beslut varning skall få överklagas enligt regler fullföljdom samma om

gäller för övriga beslut enligt yrkestrafiklagen.som
"folkbokföringslänet"Länsstyrelsen i beträffande juridiskaresp.

länsstyrelsen i det län där företagets eller verksamhetenspersoner
ledning finns skall frågorsamtliga tillstånd till yrkesmässigpröva om
trafik. Vägverket skall dock liksom hittills frågor tillståndpröva om
till linjetrafik berör flera län.som

Undantagen från tillämpningsomrádet för yrkesmässig trafik

Definitionerna vad yrkesmässig trafik och de begreppärav som som
förekommer i anslutning härtill har befunnits fungeraanalyserats och
i väl för svenska förhållanden.stort sett

Undantagen från vad betraktas yrkesmässig trafik utvidgassom som
något i fråga samåkning. föreslås förDetta underlätta sådanattom
samåkning sker till arbetsplatser och skolor ligger närasom som

Vidare föreslåsvarandra. mindre justeringar beträffande övriga
undantag.

Någon samordning med EG-reglernas uppbyggnad och indelning i
fråga definitioner och undantag föreslås inte skeom nu.

Konkurrensfrágor offentliga subjekts bedriva yrkesmässigrätt att-
trafik

Offentliga subjekt bör enligt vårt förslag ha yrkesmässigrätt utövaatt
trafik på villkor privata rättssubjekt. Ett grundläggandesamma som
krav härför bör dock verksamheten från konkurrens-ävenattvara
synpunkt bedrivs enligt förutsättningar gäller för enskilda.samma som
Även offentligt subjekt bör då omfattas yrkestrafikförfatt-ett av
ningarnas bestämmelser prövning i olika avseenden. Offentligaom
subjekts verksamhet bör från kommunalrättslig konkurrens-resp.
rättslig synpunkt regleras i lagstiftningen dessa områden. Det är
viktigt tillsynsmyndigheter och andra myndigheter, i sinatt som
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trafik,i kontakt med yrkesmässig bevakarverksamhet kommer noga
uppgift verkakonkurrensförutsättningarna. Tillsynsmyndigheternas att

yrkestrafiken uttryckkonkurrensvillkor inom bör komma tillför lika
i lagstiftningen.

Huvudmannatrafiken m. m.

skall tillstånd för länsgräns-föreslår det alltid krävasVi utövaattatt
driva visslinjetrafik. Bestämmelserna i lagenöverskridande rätt attom
får drivainnebörd trafikhuvudmannen inom länetlinjetrafik attav

yrkestrafiklagtillstånd flyttas till denlinjetrafik överutan somnya
inlösenskyldighetsärskilt tillstånd,Bestämmelsernaföreslår. om om

Somi lagstiftningen.får inte någon motsvarighet den ennyam.m.
ocksåupphävs lagende nämnda ändringarnakonsekvens resp.av

och taxivärderingsnämnden.förordningen buss-om
i samband medskadlighetsprövningenVi föreslår vidare attatt

förskyddetupphävas såvitt gällerlinjetrafiktillstånd beviljas skall
vägtrafik.trafikhuvudmännens

axiförarl egitimatiT enon

medfrågor harvi först detaxitrafikens del behandlar göraFör attsom
viDärefter lämnarfordon taxitrafik.föra iförarens behörighet att ett

taxitrafikens villkor ibeträffandeförslag stort.
närvarandeförbehörighetskravbör de dubblaEnligt direktiven som

särskildmed endera kravkunnaför taxiföraregäller ersättas ett
modell förDenkörkortsbehörighet.särskildförarlegitimation eller en

följande.innebärvi har valtsamordning som
och byggskörkortslagstiftningen slopasenligtTaxibehörigheten

ochreformerasdennaReglernaförarlegitimationen.särskildai den om
skallkörkort utgöraTaxiförarlegitimation ochbyggs avsevärt.ut

harerhållas denskall kunnaLegitimationhandlingar. somavseparata
obrutenunderB-behörighetmedinnehaft körkortår, harfyllt 21 en

Dbehörighetenmedkörkortinneharår ellertvåperiod minstav
yrkeskun-frågaoch imedicinska kravnödvändigauppfyller omsamt
taxitrafik.iförarelämpliglaglydnad bedömsnande och somvara

förutsättningaromhändertas,skall kunnaTaxiförarlegitimationen om
körkorts-enligtföreliggerförarens körkortomhändertagandeför av

förarlegitima-skäl kansannolikalagen eller det antas attom annars
bestämmelseföreslåsåterkallas. Vidaretionen kommer attatt omen

förslaginförs. Någotförarlegitimationåterkallelseinterimistisk omav
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spärrtid vid beslut återkallelse taxiförarlegitimation läggs inteom av
fram. Möjlighet meddela varning föreslås efter modellatt somsamma
i dag gäller i fråga trafiktillstånd. Frågor körkort ochom om om
taxiförarlegitimation skall enligt huvudregeln handläggas vid samma
länsstyrelse. När det gäller förarlegitimation för den inte ärsom
folkbokförd i Sverige skall ansökningar i sådana fall prövas av en
särskilt anvisad länsstyrelse.

Övriga taxifrágor

därefter gäller andra frågor för taxitrafiken föreslår bl.a.När det vi
prisinformationföljande. Bestämmelsen kompletteras med kravettom

på skall så beskaffad kunden skall kunna uppskattaatt taxan attvara
priset för enkelt Reglerna flyttassätt.transporten ett taxameterom
från yrkestrafikförordningenfordonskungörelsen till och byggs iut
förhållande till vad gäller i dag. Bl.a. skall automatiskt inträdasom
förbud taxitrafik fordoni bruka inte försett medäratt ett som en

fungerande för frångodkänd och väl Utrymmet undantagtaxameter.
till fall då föreligger.kravet begränsas synnerliga skältaxameter

Ett dispensbeslut skall gälla längst två år.
för taxitrafiken meddelaLänsstyrelserna bemyndigas i länetatt

beträffande prisinformation, utmärkning taxifordonföreskrifter ochav
lokalkännedom för taxiförare. Härigenom kan lokalt/regionalt
föreliggande behov särskild reglering tillgodoses. Föreskrifter omav

flygplatserprisinformation kan exempelvis för taxitrafik vid ochges
Utmärkning fordon syftar till möjliggöraolika trafikterminaler. attav

identifikation vilket företag fordon tillhör.snabb ettaven

Internationell trafik

Sveriges undertecknande EES-avtalet och det efterföljandeav
Europeiska unionen har för yrkestrafikens delmedlemskapet i den

föranlett rad överväganden.en
förEnligt vårt förslag skall myndighetsorganisationen den in-

ternationella trafiken renodlas. Länsstyrelsen i folkbokföringslänet
det företagets finns, skalleller, för juridisk i län där ledningperson,

internationell godstrafik inom Europeiskafrågor detpröva om
samarbetsområdet, EES. Generaltullstyrelsen skallekonomiska pröva

frågor all internationell godstrafik utanför EES frågorsamt omom
godstransporter inom unionen. Vägverket skallcabotage avseende

såväl utanförfrågor inom EES inkl.pröva persontransporter somom
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frågorsamtligadvs.frågor cabotage rör persontransporter,somom
med buss.internationella persontransporterom

EES,trafiken inom1995:525,förordning rörgällandeNu som
bestämmelsermedförordningikompletterasochomarbetas omen ny

förkrävsdokumenttillstånd ellersaknar deför den somsomansvar
Även färdfortsatthindrandebestämmelsetrafiken avomenm.m.

trafik.för dennaföreslås
internationella1974:681kungörelseniBestämmelserna om

yrkestrafik-arbetas iutanför EES,trafikenrörvägtransporter, som
författningartill dessaochyrkestrafikförordningenlagen och anpassas

domstolsprövning, åter-myndigheter,behörigafrågorbeträffande om
straffsanktioner.varningkallelse, resp.

Biluthyrning

förordning.lagbehålls ibiluthyrningRegler separat resp.enom
förgrundernaellertillståndsgivningengällerdetskärpningNågon när

särskildanâgraföreslårhellerföreslås inte. Inteåterkallelse att
solvenskravenmodelleftertillståndshavare,förekonomiska krav av

införs.yrkestrafiktillstånden,beträffande
skallföraren.inkl.17för fleravseddbuss, änEn större personer

årfemhar högsttill denendastfåuthyrning lämnasvid ettut som
EEGförordningenenligtyrkesförarkompetensbevisgammalt nr

år har arbetatminstunderdenfråga3820/85. I ett somsomom
intygalternativtfemårsperioden kanunder denbussförare ettsenaste

godtas.körvanaom
hardentaxifordon till änhyraföreslåsFörbud ut somatt annan

anmälningsskyldig-Bestämmelsernataxitrafik.tillstånd bedrivaatt om
uthyrnings-användas iavseddafordongällerheten det ärnär attsom

förtydligas.utökas ochrörelse
beträffandeföreskriftermeddela vissabemyndigandeVägverkets att

för-ochför lagensgenerelltgällatillsträcksbiluthyrning attut
tillämpningsområde.ordningens

Transportförmedling

Samtidigt betonasföreslås upphävd.transportförmedlingLagen attom
med hjälpfår bekämpaskraftverksamhetsområdet medinomavarter

ilagstiftningdenmed stödochinsatserbranschens somavegnaav
övrigt finns.
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Tillsynsfrágor

Tillsynen den yrkesmässiga trafiken handhas central nivåav av
Vägverket, medan länsstyrelserna regionala tillsynsmyndigheter.år
Tillsynen regional nivå skall handhas länsstyrelsen i tillstånds-av
havarens folkbokföringslän eller, tillståndshavaren juridiskärom en

i det län företagetsdär eller verksamhetens ledning finns.person,
Tillsynen innehavare taxiförarlegitimation skall folk-över iutövasav
bokföringslänet. Tillsynsmyndigheterna skall verka för yrkesmässigatt
trafik bedrivs under lika konkurrensvillkor mellan trafikutövarna.

Sambearbetningenmellanutsökningsregistretochyrkestrafikregistret
utvidgas till tillståndshavare och trafikansvariga, omfattautöveratt,

andra prövade ochäven Patent- registreringsverkets aktie-personer.
bolags- handelsregister föreslås med vissa intervaller samkörasresp.
med yrkestrafikregistret enligt rutiner för samkörningsamma som

Åtkomstmellan yrkestrafik- och utsökningsregistren. till polisregister
förutomskall ansökningsärenden omfatta tillsyn och tillstånds-avse

Äventrafikansvarighavaren, och de i övrigt iprövas.personer som
fråga taxiförarlegitimation sådanskall åtkomst finnas. Vägverket,om

prövningsmyndighet i vissa fall, fåskall åtkomst tillärsom samma
polisregister länsstyrelserna har.som

Allmän domstols och Rikspolisstyrelsens underrättelseskyldighet
utvidgas beträffarvad såväl personkrets brottstyper.som

Bestämmelsen skyldighet för vissa myndigheter underrättaattom
länsstyrelse och prövningsmyndighet missförhållanden iannan om
olika avseenden hos tillståndshavare förtydligas.en

Ansvarsfrâgor

Straffet för olaga yrkesmässig trafik föreslås höjt till fängelse i högst
år. Det s.k. transportköparansvaret beställaransvaret skall omfattaett

all yrkesmässig trafik och fängelse i högst år förs straffskalan.iett
Polisen får hindra fortsatt färd för fordon framförsrätt i stridatt som

bestämmelserna i yrkestrafiklagstiftningen.mot
Den uppsåtligen för fordon inneha föreskriven taxi-utan attsom

förarlegitimation skall kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex
månader. Detsamma skall gälla den uppsåtligen eller oaktsam-som av
het anlitar förare saknar förarlegitimation. Vidare skall föraresom en

uppsåtligen eller oaktsamhet bryter villkor harmotsom av som
förmeddelats legitimationen kunna dömas till böter.

Samordnade insatser polis, åklagare och andra myndigheterav
förordas för tillsynen och kontrollen den yrkesmässiga trafiken.av
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underlättabörhandlingsprogram,särskildautarbetasHärför bör som
brottsligheten.ekonomiskadenfrämstkampmyndigheternas mot

konsekvenserEkonomiska

derationaliseringarutsträckningibyggerFörslagen avstor
Viför myndigheterna.existerarredan i dagarbetsuppgifter menarsom

deocheffektiviseringartilllederidärför förslagen attstort settatt
kostnader.medföra ökadekommerdärför inte att

Ikraftträdande m.m.

januarikraft den 1träda ilagstiftningen bör kunnaDen senastnya
1998.

tillståndinnehavareekonomiska kravendeHöjningarna avenav
drift enligtirörelseromfattabör ärtrafikyrkesmässig äventill som

uppfyllaskallfortlöpandeföretageneftersomtillstånd,befintliga
övergångstidskäligmåste dåRörelserna attgällande krav. ges en

kraven.till desig nyaanpassa
skall intespärrtid utgörabeslutadbestämmelserenligt äldreEn

be-enligt detrafiktillståndansökanförhinder pröva nyaatt omen
spärrtid.intestämmelserna, upptarsom

taxitrafikianvändsfordonförseskyldighetenfrågaI ettatt somom
meddelatshärifrån harsådana undantagskallmed somtaxameteren

ikraftträdandeteftertvå årgällaupphörabestämmelseräldreenligt att
bestämmelserna.de nyaav
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Författningsförslag

yrkestrafiklagtillFörslag1

följande.föreskrivsHärigenom

tillämpningsområdeLagens1 kap.

trafiksådanvarmedtrafik,yrkesmässiggällerlag§l Denna avses

som
terrängmotorfordonbussar,lastbilar,personbilar,medbedrivs-

ochtraktortâgsläpfordontillkopplademedtraktorereller
förfogandetillställsbetalningförareochfordoninnebär motatt--

gods.ellerförallmänheten transporter personerav
vissabestämmelser transportersärskildaocksåinnehållerLagen om

vägtrafik.internationelli
fordons-ibetydelseharlagi dennaFordonsbegreppen somsamma

1972:595.kungörelsen

drivastrafik kanYrkesmässig§2 som

förtrafikYrkesmässig persontrans-Linjetrafik
ochtidtabellsbundenden ärporter om

varjeförsärskiltbestämsersättningen
förutsättningsig. Enförpassagerare

ingårtrafiken intevidareär somatt
sammanhängandeiled arran-ettett
huvudsyftet är annatdär ettgemang,

själva transporten.än

förtrafikyrkesmässigSådan person-Taxitrafik2.
lättellerpersonbilmedtransporter

linjetrafik.intelastbil ärsom

förtrafikyrkesmässigSådan person-Beställningstrañk
lastbil,buss,med tungtransportermed buss

traktortâgellerterrängmotorfordon
linjetrafik.inte ärsom
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Godstrañk Sådan yrkesmässig trafik som avser
gods.transport av

3 § Med trafikhuvudman i denna lag huvudman enligt lagenavses en
1978:438 huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.om

2 kap. Trafiktillstånd

Yllstándsplikt

1 § Yrkesmässig trafik fâr drivas endast den har trafiktillstånd.av som
En trafikhuvudman får tillstånd inom länet driva sådanutan

linjetrafik inte berör något län. Trafikhuvudmannen fårannatsom
anlita någon för utföra sådan trafik. Den utför trafikenattannan som
skall ha tillstånd till yrkesmässig trafik för persontransporter.

Prövningsmyndigheter

§2 Frågor trafiktillstånd prövas,om
a sökanden eller innehavaren fysisk länsstyrel-ärom en person, av

i det län där folkbokförd,han ärsen
b sökanden eller innehavaren juridisk häriärom en person,

inräknat offentligrättsliga juridiska såsom kommun,staten,personer en
kommunalförbund eller landsting, länsstyrelsen i det län därett ett av

företagets eller verksamhetens ledning finns.
Om sökanden eller innehavaren fysisk inteär ären person, som

folkbokförd i Sverige eller juridisk där företagets ledningen person
finns utanför Sverige, frågor trafiktillståndprövas Länsstyrelsenom av
i Stockholms län.

Vägverket frågor tillstånd till linjetrafikprövar berör fleraom som
län.

rafikansvariT ga

3 § Hos juridiska har trafiktillstånd skall finnasdetpersoner som en
eller flera har särskilt för verksamhetenattpersoner som ansvar

i enlighet med gällande reglerutövas och god branschsed samt ett
trafiksäkert trafikansvariga.sätt

En trafikansvarig skall också finnas för näringsverksamhet medsom
trafiktillstånd drivs i Sverige utomlands bosatta näringsidkare.av
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4 § Trafikansvariga är
direk-den verkställandeföreningareller ekonomiskai aktiebolag

styrelseledamotellerfinns sådandettören, somannars enom en
eller föreningen harbolaget utsett,

handelsbolag varje bolagsman,andrakommanditbolag eller2. i
styrelseledamotstiftelserföreningar elleri ideella somen

stiftelsen harellerföreningen utsett,
företagsledaren,intressegrupperingareuropeiska ekonomiska4. i

idirektörenverkställandefilialer denföretagi utländska
filialen,

privaträttsligaeller hos andrakommunalastatliga elleri organ
deden elleri l-5juridiska än organetsomavsespersoner som

harden juridiskarespektive utsett,personen
närings-utomlands bosattadrivsnäringsverksamhetför7. avsom

förestândaren.idkare
medgeprövningsmyndighetenskäl, fårfinns särskildaOm det

trafikansva-skallharnågon dena än angettsatt varasom nuannan
rig

trafikansvarig.frånundantaskommanditdelägareb attatt vara

tillståndsprövningreglerGemensamma om

tillhänsynmedendast denTrafiktillstând får meddelas5§ som
attförmågavilja ochförhållanden,ekonomiskayrkeskunnande,

laglydnad i övrigtallmänna,detsina skyldigheterfullgöra samtmot
drivalämpligbetydelse bedömsomständigheterandra attvaraav

verksamheten.

näringsidkareutomlands bosattaochjuridiska6 § frågal personerom
trafikansvariga.eller demenligt § den ärskall prövningen 5 somavse

prövningen iyrkeskunnande,det gällerskall,Därutöver närutom
bosattutomlandsochjuridiskprivaträttsligfråga enpersonom en

näringsidkarenrespektivejuridiskadennäringsidkare personenavse
följandei sig samt personer:

ledandeochVerkställande direktören som genom enannan
inflytandebestämmande överharställning eller sätt ettannat

verksamheten,
till följdstyrelsesuppleanterochstyrelseledamöter2. egetavsom

medväsentlig gemenskapintresse harekonomiskanärståendeseller en
därmedellergrundad på andelsrättjuridiskaden ärsompersonen

ekonomiskt intresse,jämförligt
handelsbolag.andrakommanditbolag elleribolagsmännen
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närstående till styrelseledamot eller styrelsesuppleantSom enen
första stycket konkurslagenenligt 4 kap. 3 §denanses som

närstående till gäldenären.1987:672 är att anse som

tillkommeri 6 byts eller det7 § Om någon dem § ut omav som anges
lämplighetnågon sådan, skall den prövas.nyes

skall uppfyllt den har8 § Kravet yrkeskunnande av somanses
skriftligtVägverket anordnatgodkänts vid ett prov.av

tillstândshavare bör ha iProvet skall de kunskaperavse som en
fråga första handiom

rättsregler,a
företag,ekonomisk ledningb företagsledning och ettav

driftsförhállanden,tekniska ochc normer
d trafiksäkerhet.

uppfyllt den kanyrkeskunnande skallKravet även av somanses
utfärdatskompetens harförete sådant bevis yrkesmässigett somom

rådetsEuropeiska unionen i enlighet medmedlemsstat iav en annan
direktiv därom.

ekonomiska9§ trafiktillstånd skall ha tillräckligaInnehavaren av
och driva företaget. Vidför tillbörligt sätt startaatt ettresurser

ochfrämst företagets likviditethärav skall beaktasprövningen
soliditet.

tillståndshavareninte till skallFöranleder särskilda skäl annat anses
förfogar kapital ochhanha tillräckliga över reserverresurser, om

enligt följande.
tillåtenmed fordon hartillstånd till godstransportera Vid som en

med fordonoch tilltotalvikt överstigande persontransportertonsex
föraren:inklusiveinrättade för flera nioänär personersom

Kapitalkrav, krmotordrivna fordonAntal
trafikensom avser

100 000fordonl
200 000fordon2

200 000fordonFler 2än
föroch därutöver varje

fordontillkommande
50 000
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tillåtenharmed fordontill godstransportertillståndb Vid ensom
fordonmedoch tillhögsttotalvikt persontransporter somtonsexav

föraren:inklusivenioför högstinrättadeär personer

krKapitalkrav,fordonmotordrivnaAntal
trafiken avsersom

75 000fordonl
000150fordon2
000150fordon2Fler än

för varjedärutöveroch
fordontillkommande

00035

uppfyllerhanstyrkatillstånd skall kunnasöker att§10 Den som
tillståndinneharDenenligt 9ekonomiskakravet somresurser

detta krav.uppfyllerfortlöpandehanstyrkaskall kunna att

linjetrafikförSärskilda regler

densannoliktdetfår inte görslinjetrafik atttillTillstånd§ll omges,
förutsätt-skadakommaskullebetydande måntrafiken i attavsedda

alltiddockTillstånd fårjärnvägstrañk.drivaför omningarna ges,att
uppnås därigenom.skulletrafikförsörjningbättreavsevärten

tillståndförVillkor

särskildadet finnsvillkor,medförenasTrafiktillstånd får12 § om
skäl.

ägnademed villkor ärförenaslinjetrafik fårtill ävenTillstånd som
i 11skadasådanmotverka avsessomatt

såvälmeddelasfår villkorstycketförsta12 §ifall13 § I avsessom
tillståndstiden.undertillståndsamband medi att senaresomges

iendastmeddelasfår villkorstycketandra§i 12fallI avsessom
15enligtellertillstånd omprövasmedsamband att ges
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Giltighet tillståndav

14 § Trafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, kan
tillståndet begränsas till viss tid eller till vissa transporter.

15 § tio år förflutitNär har efter det tillstånd till linjetrafik haratt ett
meddelats och därefter tionde år kan tillståndets fortsatta giltighetvart

enligtprövas ll Prövningen skall endast någongörasnytt om
bedriver järnvägstrafik och berörs linjetrafiken begär det.som av

En sådan begäran får in till prövningsmyndigheten tidigast tvåges
år och föreår utgången den löpande tioårsperioden. Omettsenast av
tillståndet begränsat till viss tid, skall begäranär in årsenast ettges
före utgången den tiden.av

§16 Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet dödsboet. Om
tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet.
Tillståndet gäller, inte prövningsmyndigheten grundom av
särskilda skäl medger längre giltighetstid, under högst månadersex
räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet,

För verksamheten skall det finnas föreståndare har godkäntsen som
prövningsmyndigheten. frågaI denne skall 5 § tillämpas.av om

Om föreståndare inte har anmälts till prövningsmyndighetenen
inom frånmånad dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör till-en
ståndet. Detsamma gäller föreståndaren inte godkänns ochom en

föreståndare inte anmäls inom den tid prövningsmyndig-annan som
heten bestämmer. Om inte heller den andre föreståndaren godkänns,
upphör tillståndet gälla veckor efter det beslutet härom haratt tre att
vunnit laga kraft.

Särskilda regler för persontransporter

17 § Den har tillstånd till får frakta godsävenpersontransportersom
med fordon tillståndetsom avser.

18 § Den har tillstånd till taxitrafik skyldig lämpligaär attsom genom
åtgärder låta före färden få kännedom den taxapassagerare om som
han tillämpar.

Taxan skall uppbyggd så priset för dels enkeltatt transportenvara
kan förebedömas färden, dels med kännedom körd sträcka ochom
nyttjad tid enkelt kan beräknas efter färden.

Bestämmelser prisinformation finns också i prisinformations-om
lagen 1991:601.
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3 kap. Taxiförarlegitimation m.m.

Krav på taxiförarlegitimation

lastbil får föras i linjetrafik eller1§ En personbil eller lätten
taxitrafik taxiförarlegitimation.endast den harav som

Prö vningsmyndigh eler

taxiförarlegitimation länsstyrelsen i det län2 § Frågor prövasom av
folkbokförd.där sökanden eller innehavaren är

folkbokfördFrågor taxiförarlegitimation för den inte iärsomom
Sverige Länsstyrelsen i län.prövas av

taxiförarlegitimationPrövningen av

3 § Taxiförarlegitimation får till denges som
fyllt år,har 21

minst två år har körkort med behörigheten B eller har2. sedan
körkort med behörigheten D,

tilluppfyller krav bör ställas med hänsynde medicinska som upp
trafikanter,säkerheten för och andra ochpassagerare

laglydnad bedöms lämpligi fråga yrkeskunnande och4. attvaraom
taxitrafik.tjänstgöra förare isom

första innehav körkort medDet i stycket 2 kravsägs om avsom
två år inte den inom debehörigheten B under minst gäller tresom

vid ansökanåren har haft taxiförarlegitimation ochsenaste om nysom
med behörigheten B.sådan har körkort

taxiförarlegitimation gäller endast i förening med giltigtEn ett
villkor motiverade medicinskakörkort. får förenas medDen ärsom av

samband medsärskilda skäl. Villkor fär meddelas såväl ieller andra
giltighetstiden.legitimationen beslutas underatt som senare

skall uppfyllt den har4 § Kravet yrkeskunnande av somanses
Vägverket anordnat skriftligtgodkänts vid ett av prov.

förhandsbesked kan det föreligger hinder5 § Genom prövas motom
taxiförarlegitimationatt ges.

taxiförarlegitimation får enskilde6 § mål eller ärende denl ett om
föreläggas läkarintyg.att ge
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skyldigtaxiförarlegitimationinnehar7 söker eller är§ Den attsom
liknandeblodprovstagning ellerläkarundersökning,genomgå annan

kravprövning medicinskaför sådanundersökning behövs somavsom
föreskrifter.meddeladestöd däraveller medi denna lagavses

taxiförarlegi-innehavareundersökning§ läkare vid8 Om avav enen
legitimation,inneha sådanolämpligfinner dennetimation är attatt

någonprövningsmyndigheten. Innantillanmäla detskall läkaren
underrätta innehavaren.skall läkarenanmälan görs

fallförarbehörigheti vissapåKrav

trafikföras i yrkesmässigfår9 Traktortâg eller§ terrängvagntung
ellereller Ebehörigheten C, Dkörkort medharendast denav som

taxiförarlegitimation.har

Internationella4 kap. vägtransporter m.m.

bestämmelseInledande

yrkesmässigainternationella§1 Med vägtransporter transporteravses
transittrafikeller ifrån Sverigetill ellereller godsväg av personer

Sverige.genom
ekonomiskaEuropeiskainominternationellaOm transporter

bestämmelser.finns särskildasamarbetsomrâdet EES

registreradei Sverigemed fordonförTillstándsplikt ärtransporter som

landettrafikyrkesmässigochInternationella2 § vägtransporter utom
endastfår drivasregistrerad i Sverigeeller lastbilmed buss ärsomen

lag.trafiktillstând enligt dennaden harav som

Sverige ochöverenskommelse mellan3 § Pâ grund statannanenav
förtillståndsärskilti 2 § krävastrafikkan det vid transportsom avses

Sverigeiregistreratfordongods medeller ärett somav personer
transporttillstând.
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fordon registrerade iTillståndsplikt för med ärtransporter som
utlandet

trafik ioch yrkesmässig4§ Internationella vägtransporter annan
fåreller lastbil registrerad i utlandetSverige med buss ären som

utländskhar tillstånd behörigdrivas endast denav som av en
sådanamyndighet till transporter.

överenskommelse mellan Sverige och5 § På grund statannanav en
tillstånd enligt den be-vid trafik i 4 §kan det utöversom avses

myndighettillstånd behörig utländskstämmelsen krävas särskilt av en
fordon registreratför eller gods med äretttransport somav personer

i utlandet.

Prövningsmyndigheter

transporttillstånd enligt såvitt6§ Frågor 3 § prövas avserom
och såvitt godstransporterVägverketpersontransporter avav avser

Generaltullstyrelsen.

Tillstándsprövning m.m.

förväntasTransporttillstând får meddelas endast den kan7 § som
gäller för trafiken.iaktta de bestämmelser som

villkortransporttillstånd skall det förenas med de8 § meddelasNär ett
behövs.som

denfår överlåtas medgivande9 § transporttillstånd inteEtt utan av
meddelat det.myndighet harsom

Ãterkallelse tillstånd taxiförarlegitimationoch5 kap. m.m.av

Ãterkallelse trañktillstândav

driftentrafiken eller i övrigt vid§ Om det i den yrkesmässigal av
näringsverksamhet tillståndshavarentrañkrörelsen eller i somannan

för-missförhållanden ellerdriver har förekommit allvarliga om annars
inte längre föreligger,för tillstånd enligt 2 kap. 5 §utsättningarna

skall tillståndet återkallas prövningsmyndigheten.av
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Om missförhållandena inte så allvarliga återkallelse bör ske,är att
kan i stället varning meddelas.

2 § tillståndshavare,Ett tillstånd skall alltid återkallas enligt §1 om en
någon kap. 6trafikansvarig eller prövad i 2 §en annan som avses

har dömts för allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,
2. för allvarliga eller upprepade överträdelserhar dömts av

föreskrifterlag, yrkestrafikförordningen 0000:000 ellerdennaa
har meddelats med stöd dessa författningar,som av

föreskrifter vägtrafikb författningar eller och vägtransporter,om
förares och fordonssärskilt bestämmelser kör- vilotider, vikt ochom

mått, fordons utrustning och beskaffenhet eller andra bestämmelser av
betydelse för trafiken eller trafiksäkerheten,väsentlig

bestämmelser i författningar löne- och anställningsför-c om
hållanden i branschen,

underlåtit fullgöra sina skyldigheterväsentligt harsätt att mot
det betalning skatter och avgifter, ellerallmänna vad avser av

åsidosatt villkor för tillståndet.4. väsentligt harsätt
tillstånd skall också återkallas, det vid prövningEtt som avsesom

i 2 kap. framgår någon dem prövningen7 § äratt som avserav
olämplig.

får tillståndshava-3 § Ett ärende i 2 § inte avgöras utan attsom avses
trafikansvarighar skälig tid byta ellergetts att utren annan varsen

tillståndetlämplighet Om inte heller den godkänns skallprövas. nye
återkallas.

särskilda4 § inte används skall återkallas, inteEtt tillstånd som om
skäl talar det.emot

Ãterkallelse taxiförarlegitimation m.m.av

5 taxiförarlegitimation skall återkallas prövningsmyndigheten§ En av
innehavarenom

sig olämplig tjänstgörabrottslig gärning har visat att somgenom
taxitrafikförare linjetrafik eller enligt 3 kap.i l

i kap. 3inte uppfyller de medicinska krav 32. längre som avses
följer föreläggande in läkarintyg, ellerinte attett ge

skall återkallas.4. begär legitimationenatt
såmissförhållanden i första stycket inteOm de l äravsessom

allvarliga återkallelse bör ske, kan i stället varning meddelas.att
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i avvaktan påtaxiförarlegitimation skall återkallas tills vidare6 § En
återkallelsefrågan, sannolika skål kandetslutligt avgörande omav

återkallas enligtlegitimationen kommer slutligt 5attantas att

polismyndighetskall handtaxiförarlegitimation7 § En tas av enom
åklagareeller en

0000:000enligt § körkortslagenförutsättningar föreligger xom
körkort,hand innehavarensatt ta om

legitimationensannolika skäl kandet2. antas attannarsom
återkallas enligt 5kommer att

legitimationen har återkallats.ellerkörkortetom
ogiltig medanskulle gällataxiförarlegitimationEn ärsom annars

omhändertagen.den år

grundtaxiförarlegitimation har omhändertagits8 § Om annanen
körkort föreligger,omhänderta innehavarensförutsättningarän attatt

legitimationendröjsmålprövningsmyndighetenskall avgörautan om
tills vidare eller lämnas tillbaka.skall återkallas

blirhand ellertaxiförarlegitimation återkallas eller9 § Når tas omen
efter anmaning överlämnaskall innehavarenogiltig något skälannatav

polismyndighet.till Vägverket ellerden en

grundogiltig påtaxiförarlegitimation har blivit endast§10 Om aven
lämnasskall legitimationenkörkortsbehörighet saknas,föreskrivenatt

lämnassamband med körkorteti att ut.ut

Ãterkallelse transporttillstándav

enligttillståndåterkallas skall berördatrafiktillståndll § När ävenett
6kap.prövningsmyndighet i 4§ återkallas4 kap. 3 avsessomav

§§1-4trafiktillstånd iåterkallelseskall reglernaI övrigt avom
transporttillstånd.i frågatillämpas även om

bestämmelserGemensamma

anledningmedför slutlig återkallelse eller varning12 § Till grund av
läggasbeträffande frågan brott föreliggerskallbrottslig gärning enom

20enligtåtalsunderlåtelsebeslutlagakraftvunnen dom eller ett om
bestämmelse imotsvaranderättegångsbalken ellerkap. annan

författning.
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jämställs brottmålsdom eller13 § Med svensk dom ett annaten en
domstol elleravgörande har meddelats utländsklikvärdigt som av en

myndighet.någon utländskannan

delges den14 § beslut återkallelse eller varning skallEtt somom
beslutet rör.

Tillsyn m.m.

tillsyn tillstândshavare15 § Prövningsmyndigheterna utövar över att
skall ocksåenligt gällande bestämmelser. Debedriver verksamheten

trafiksäkerhet, trafikmiljö ochverka för kraveni övrigt att
trafik bedrivs under likaarbetsmiljö uppfylls yrkesmässigsamt att

olika trafikutövare.konkurrensvillkor mellan
Prövningsmyndigheterna också tillsyn innehavareutövar över att av

taxiförarlegitimation uppfyller de krav gäller för legitimationen.som

kollektiv-16 § Bestämmelser tillsyn handikappanpassningöverom av
kollektivtrafik.trafik finns i lagen 1979:558 handikappanpassadom

Straffbestämmelser6 kap. m.m.

Olaga yrkesmässig trafik m.m.

§ trafik enligt denna lag1 Den uppsåtligen driver yrkesmässigsom
trafik eller fängelsetillstånd döms för olaga yrkesmässig till böterutan

i högst år.ett
tillståndshavare uppsåtligen eller oaktsamhet bryterEn motsom av

villkor har meddelats i tillståndet döms till böter.som

Beställaransvar

§2 Har yrkesmässig trafik drivits tillstånd, döms yrkes-denutan som
mässigt för eller räkning har slutit avtal med trafikutöva-egen annans

till böter eller fängelse i högst år, hantransporten ettren om om
kände till eller hade skälig anledning tillstånd saknades.anta att
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taxiförarlegitimationbestämmelsernaBrott mot om

för fordon§ uppsåtligen3 kap.i strid 13 § Den attutanmotsom
fängelse i högstellerdöms till bötertaxiförarlegitimationinneha sex

månader.
elleruppsåtligentillståndshavarestraff dömsTill avsomensamma

taxiförar-saknarförareanlitar3 kap. 1 §i stridoaktsamhet mot som
legitimation.

villkoroaktsamhet bryterelleruppsåtligenförareEn motavsom
till böter.taxiförarlegitimationen dömsförmeddelatsharsom

fallförarbehörighet i vissapåbestämmelserna kravBrott mot om

döms till böter.3 kap. 9 §uppsåtligen bryter4 § Den motsom

uppsåtligen eller3 kap. 9§ifalli5 § Den avavsessomsom
föratillåtereller sättöverlämnaroaktsamhet attannat annan

till böter.till det dömsberättigaddennefordon ärattutan

färdfortsattHindrande av

föreskriftlag ellerdennaframförs i stridfordon6 § Om mot enett
polismanfårdäravmed stödmeddelatsharvillkoreller enett som

får medgesDärvidfortsatt färd.hindratulltjänsteman atteller en
lämpligatillförssker närmastemed vilketfordon transporten

frågaverkstad. Ielleravlastningsplatseller ettuppställnings- om
fårSverigeförs in iutlandet ochiregistreratfordon är somsom

landet.försomedelbartdetmedges utatt ur

för taxiregistreringsskyltOmhändertagande av

bilregister-stycket18 § tredjeiregistreringsskylt§ En7 avsessom
ellerpolismanhandfår1972:599kungörelsen entas enavom

tulltjänsteman
dethärtill ellertillståndtaxitrafikanvänds ifordoneta utan omom

fordonetförförutsättningarfinnslängreanledning inte attav annan
skylt,sådanskall ha en

fordonskungörelsenenligtkörförbudmedbelagtfordonetb ärom
1972:595,
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det för fordonet gäller brukandeförbudc enligt bilregisterkun-om
görelsen eller fordonsskattelagen 1988:327,

d fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring.om
Vid omhändertagande registreringsskyltar tillämpas 6 andra§ett av

meningen motsvarande sätt.

Överklagande7 kap. m.m.

Trafiktillstând

1§ frågorLänsstyrelsens beslut i beviljande tillstånd tillom av
linjetrafik, villkor för sådant tillstånd och omprövning enligt 2 kap.

§ får överklagas hos15 Vägverket.
Länsstyrelsens beslut i andra frågor tillstånd till linjetrafikrörsom

sådana i första stycket får överklagas hos allmänän som avses
förvaltningsdomstol.

2 § Länsstyrelsens beslut i frågor taxitrafik, beställningstrafik medom
buss godstrafik fåroch överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

3§ frågor linjetrafikVägverkets beslut i får överklagas hosom
regeringen. Verkets beslut återkallelse eller varning i ärendeettom

linjetrafik förvaltningsdomstol.överklagas dock hos allmänom

Taxiförarlegitimation

4 § Länsstyrelsens beslut i frågor taxiförarlegitimation fårom
överklagas allmän förvaltningsdomstol.hos

Transporttillstánd

5 § Vägverkets och Generaltullstyrelsens frågorbeslut i trans-om
fårporttillstånd överklagas förvaltningsdomstol.hos allmän
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bestämmelserGemensamma

4 §eller 3 kap.kap. 8 §skriftliga enligt 2frågai6 § Beslut provom
överklagas.§ får inteenligt 5 kap. 7omhändertagandeeller om

till-endastöverklagasfärin läkarintygföreläggandeEtt att ge
ärendetvilketbeslut avgörs.med det genomsammans

till kammarrätten.överklagandevidPrövningstillstând krävs§7

förvaltnings-allmänöverklagarförvaltningsmyndighet8 Om§ enen
veckorinomkommit inöverklagandet haskallbeslut,domstols tre

meddelades.då beslutetfrån den dag
för denförmåntillfår föra talanFörvaltningsmyndigheten även

enskilda parten.

Verkställighet

meddeladestöd däraveller meddenna lagenligt9§ Ett beslut
förordnas.inteomedelbart,föreskrifter skall gälla annatom

Bemyndiganden8 kap.

fårbestämmerregeringenmyndigheteller den§ Regeringenl som
lag.från dennaundantagfall medgeenskildaeller iföreskriva

villkor.fâr förenas medUndantag

fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen2 § som
lagi dennaavseendenföreskrifter i deytterligaremeddela angessom

föreskriftermeddelasamt om
fordon ochutmärkningprisinformation,gällertaxitrafik såvitt ava.

taxiförare bör ha,lokalkännedomden som
sådankontrollochanvändningtaxameterutrustning samt av

utrustning,
taxiförarlegitima-och innehavtillståndsinnehavregistrering avavc.

behövs.för kontrollavgifter dention samt som
vidfordonsbesättningarför vägtransporter.kunskapskrav

sådanaråderkrigsfara eller deti krig eller3§ Om riket är om
krig ellerföranleddaförhållandenutomordentliga är avavsom
föreskrivaregeringenfårbefunnit sigkrigsfara riket har attsom

skall tillämpas.eller delvis intelag heltdenna
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Denna lag i kraftträder den då lagen 1985:449 rätt attom
driva linjetrafik yrkestrafiklagenviss och 1988:263 skall upphöra att
gälla.

Trafiktillstånd har meddelats enligt äldre bestämmelser skallsom
gälla motsvarande tillstånd enligt den lagen.som nya

Om tillstånddet i har meddelats enligt äldre bestämmelserett som
föreskrivits tillståndethar gäller endast under viss tid, skallatt

Ävenföreskriften fortfarande gälla. övriga villkor och begränsningar
föreskrivits fortfarandehar i tillstånd skall gälla.ettsom

Ett särskilt medgivande till trafik lämnats enligt lagenharsom om
linjetrafik också fortsättningsvis,driva viss gäller inbegripet derätt att

villkor föreskrivits föroch begränsningar kan ha det.som
frågaI den har erhållit trafiktillstánd enligt äldre be-om som

stämmelser tillämpas kapitalkraven i b § yrkestrañkförordningen5
1988:1503 intill utgången av

Ett beslut spärrtid enligt äldre bestämmelser skall inte utgöraom
hinder ansökan trafiktillstånd enligt deprövasmot att en om nya
bestämmelserna.

Om ärende före ikraftträdandet inte har avslutats hosett en
myndighet, enligt äldre bestämmelser behörig det,är prövaattsom
skall det den myndigheten behörigdenna inteprövas även ärav om
enligt den lagen.nya

föreskriftOm det i lag eller författning hänvisas tillen annan en
skall hänvisningenhar med bestämmelse i denna lag,ersattssom en

i denstället bestämmelsen.avse nya
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0000:000yrkestrañkförordningtillFörslag2

följande.föreskrivsHärigenom

tillämpningsområdeFörordningens1 kap.

tillämpningenförföreskrifterinnehållerförordning av§ Denna1
0000:000.yrkestrafiklagen

yrkestrafik-enligttillstândsinnehavregistreringBestämmelser avom
yrkestrafikregister.0000:000förordningenfinns ilagen omm.m.

intetrafikyrkesmässig§ Som2 anses
skolaarbetsplats,fråntill ellera entransport passagerareav

utbildarellerarbetarellerbilförarenlokal däreller passagerarenannan
3,5högsttotalviktmedbilmed tonutförssig, avtransporten enom

sinellerarbetesitttillfärdasbilförarenmedsambandioch sker att
utbildning,

skolabostad ochmellanskoleleverpersonbilmedb transport av
utförstransportsträcka,sådan transporten av endeleller omenav

eleverna,någontillanhörigellerförälder avannan
omröstningslokalerval- ellerfrånellertillröstandec transport av

folkomröstning,fördagellervaldag enen
utryckningsfordon,medtransport

döda,transport av
flis ellervägsalt,sand, annatochsnö samt4. transport avav

halkbekämpning,ellerSnöröjningsamband medimaterial
kommun ärrenhållningsådanendast ensomtransport avsersom

tillhandahålla,skyldig att
med bilar ärfordonbärgninggällerendast som6. avtransport som

ändamål,sådanaförinrättadesärskilt
ochmjölkprodukter ägg,mjölk,7. a transport av

slakterier,tillslaktdjurb transport av
tilloch bärfruktgrönsaker,potatis,sockerbetor,c transport av

biprodukterindustrierdessafrånochförädlingsindustrier transport av
produkterna,nämndadebearbetningenviduppkommit avsom

skogsbruketochjordbruketitraktortågmed avd transport
näringar.för dessaförnödenheterellerfrånprodukter

enligt överens-Sverigecabotagetrafik itilltillståndhar3 § Den som
tillståndtrafikdennabedrivafår utanmedkommelse statannanen

0000:000.yrkestrafiklagenenligt
ochfordonetimedförasskallcabotagetrafiktillTillståndet

tulltjänsteman.ellerpolismanbilinspektör,förvisasanmodan upp
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Tillsyn sådan trafik i första stycket bedrivs enligtöver att som avses
gällande bestämmelser såvittVägverket gällerutövas persontrans-av

Generaltullstyrelsen såvittoch gäller godstransporter.porter av

Trañktillstånd2 kap.

Ansökan

§ trafiktillstånd skriftlig.l En ansökan skallom vara
Sökanden bör in sådana handlingar visar han lämpligärattge som
driva verksamheten.att
fråga utländska medborgare inte hemvist iI har Sverigeom som

skall utredning god vandel in. sådana fall skallIäven om ges som
tillräcklig utredning godtas utdrag behörig myndighets registerur en

utfärdateller intyg behörig myndighet ellerärett ettsom av en organ
i det land där utlänningen medborgare eller har sitt hemvist.är

2 § ansökan tillstånd till linjetrafik skall innehålla uppgifterEn om om
uppgifter förlinjesträckningen och övriga har betydelse skadlig-som

yrkestrafiklagenhetsprövningen enligt 2 kap. § 0000:000.11

Handläggning och tillstándsprövning

järnvägstrafik tillfälle sig3 § driver skallDen överatt yttragessom
järnvägstrafiken denlinjetrafiktillstând berörsansökan om aven om

sökta linjetrafiken.

förPrövningsmyndigheten får begära in de uppgifter behövs4 § som
trafiktillstånd.ansökanprövaatt en om

genomgått viss gymnasieutbildning§ kan styrka han har5 Den attsom
i visst eller vissautbildning med godkänt betygeller högre ettannan

yrkestrafiklageningår i i 2 kap. 8 §ämnen avsessom prov som
undantag frånfår prövningsmyndigheten medges0000:000, av

sådantavlägga iskyldighet ämne.ettatt prov
undantag från föreskrivetPrövningsmyndigheten får vidare medge

erfarenhetstyrka minst fem års praktiskför den kan somsomprov
företagsledningsnivå i transportföretag. Dettatrafikansvarig eller ett

i fråga bedöms haförutsättninggäller dock endast under att personen
yrkesmässig trafik ansökantillräcklig erfarenhet sådanfått somav

avser.

40



FörfattningsförslagSOU 1996:93

Vägverket skall bevis kravet yrkeskunnande ärattsom
uppfyllt utfärda intyg yrkesmässig kompetens för trafik visstett om av
slag inom och Sverige.utom

6 § Vid prövningen enligt 2 kap. 9 § yrkestrafiklagen 0000:000 av
förhållandensökandens ekonomiska skall beaktas

-tillgängliga medel inräknat bankmedel, möjligheter till överdrag
lån,och

alla tillgångar inräknat egendom sökanden kan utnyttja somsom--
säkerhet,

kostnader inräknat inköpskostnader eller första betalningar för-
fordon, lokaler, anläggningar och utrustning, samt

behovet rörelsekapital.av-

får7 § Den ekonomiska prövningen grundval redovis-göras av
ningshandlingar, självdeklaration med bilagor eller handlingarandra

ekonomiska såsom finansie-kan belysa sökandens situation,som en
ringsplan eller budget.en

uppfyller ekonomiskaSom bevis på sökanden kravenatt resurser
intyg godkänd ellerfår prövningsmyndigheten godtaäven ett av en

bekräftelse försäkran bankauktoriserad revisor eller elleren en av en
kvalificerat sådan bekräftelse ellereller något motsvarande institut. En

försäkran får lämnas i form utfästelse kredit, bankgarantiav en om en
i form.eller någon liknandeannan

Innehåll

trafiktillstånd innehålla uppgifter följande:8 § Ett skall om
Tillstândshavaren.

trafik tillståndetDen avser.som
för trafiken.Villkor gällersom

juridisk eller utomlandsOm tillståndshavaren4. är en person en
uppgift trafikansvarig och vilkabosatt näringsidkare, ärom vem som

i enligt yrkestrafiklagen 0000:000.övrigt har prövatssom
innehålla upplysningar innehållet i 9Tillståndet skall vidare §om

förut-och påminnelse under vilka5 kap. och 5 §§lsamt en om
återkallas.sättningar tillståndet kan komma att
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trafikansvarigaUtbyte m.av

anmälaprövningsmyndighetentillskyldig§ Tillståndshavaren9 är att
någontrafikansvariga ellereller demdenutbyte sker är avsomavom

gällerskall Detsammalämplighetsprövningen omavse.annan som
sådan tillkommer.någon

prövningtillstånd ochansökanföreskrivits§ Vad10 avomomsom
ochenligt 9 §anmälantillämpliga delargäller isådan ansökanen

anmälan.sådananledningprövningen med av en

linjetrafiktillståndOmprövning av

skalllinjetrafiktillståndomprövningframställning§ Enll ettavom
skälen för denna.framställningen skallskriftlig. I angesvara

trafiktill-ärendenhandläggningenföreskrivsVad12 § omavomsom
omprövningärendendelar gällatillämpligastånd skall i avom

linjetrafik.tillstånd till

Taxiförarlegitimation3 kap.

i frågamotsvarandepåtillämpas sättkap. 4 §i 2§ Bestämmelserna1
taxiförarlegitimation.ansökan omom en

viss tidinomföreläggandeföljersökanden inte2 § Om attett geen
skallFöreläggandetavvisas.ansökningenskallläkarintyg,in ett

upplysning detta.innehålla omen

sökanden harsedanVägverketutfärdasTaxiförarlegitimation3 § av
fotografivälliknandeinnehållerunderlagundertecknat ett avett som

henne.honom eller

taxitrafik ochivid färdmedförasskallTaxiförarlegitimationen§4
tillsägelseskallDensynlig förhållas välskall därvid passagerarna.

eller polisman.bilinspektörförvisas upp

§§gällertaxiförarlegitimationförnyelse§ fråga5 I x-xavom
delar.i tillämpliga0000:000körkortslagen

körkortsförordningen§§gällerförlustanmälanfrågal x-xom
delar.tillämpliga0000:000 i
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§ föreläggande för innehavare taxiförarlegitimation6 Ett atten av om
viss tid läkarintyg skall innehålla upplysninginom ett en omen ge

yrkestrafiklagenåterkallelse kan ske enligt 5 kap. 5 § 0000:000,att
föreläggandet inte följs.om

taxiförarlegitimation skall7 § beslut handEtt att ta om enom
skyndsamt och delges innehavaren.meddelas

uppgift föreliggandeBeslutet skall, tillsammans med delgivning,om
föranlettredogörelse för de skäl har omhän-utredning och som

inom 48 timmar sändas till den länsstyrelse hardertagandet, attsom
återkallelse. Om beslutet delges eller taxiförarle-fråganpröva om om

meddelas länssty-gitimationen överlämnas skall detta snarastsenare,
omhändertagen legitimation sänds till Vägverket.relsen. En

beslut återkallelse8 § amnaning i samband medEn attett om
fâr delges in-taxiförarlegitimation till Vägverketöverlämna en

sådant fall skallstämningsmannadelgivning. Inehavaren genom
till den utför delgivningen.handlingen lämnas som

föras in iuppgifter taxiförarlegitimation skall9 § Följande om
bestämmelser idet finnskörkortsregistret, vilket närmareom

körkortsförordningen 0000:000.

skall föra inMyndighetUppgift som
uppgiften

PrövningsmyndighetentaxiförarlegitimationBeslut om

taxiförarlegitima-Utfärdande av
och i anslutning därtilltion upp-

Vägverketgifter i övrigt legitimationenom

Återkallelse eller,Prövningsmyndigheteneller varning
beslutet har meddelats avom

myndighetdomstol, denen
beslut har överklagatsvars

PrövningsmyndighetenOmhändertagande
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Internationella4 kap. vägtransporter m.m.

frågatillämpas motsvarande iBestämmelserna i 2 kap. 4 §1 § sätt
transporttillstând.om

yrkestrafiklagentillstånd i 4 kap. 3 eller 5 §2 § Bevis som avsesom
medföras fordonet och tillsägelsefärd i0000:000 skall under

tulltjänsteman.för bilinspektör, polisman ellervisas upp

kontrollen yrkesmässigbestämmelser5 kap. Allmänna avom
trafik

trafik-trafik enligtfordon får användas i yrkesmässig§1 Innan ettett
prövningsmyndighetentillståndshavaren till lämnatillstånd, skall en

dock inte ifordonet. Anmälan behöverskriftlig anmälan görasom
får prövningsmyn-det finns särskilda skäl,fråga släpfordon. Omom

tillståndetfordon får användas enligttrafik medgeför vissdigheten att
ocksåPrövningsmyndigheten får medgeanmälda. att ettutan att vara

lämnats.fullständig anmälan harfår användas innanvisst fordon en

uppgiftskall innehållaanmälan enligt §2§ fullständig lEn om
ianmälningshandlingarna skallTillregistreringsnummer.fordonets

fall fogas,förekommande
kopiamed nyttjanderätt,fordon innehasför ett avensom

kontraktet,
främmande registre-ifordon registrerat2. för är ettstat,ett som en

internationelll987:27 fordon iförordningenringsbevis enligt 5 § om
vägtrafik i Sverige,

trafiktillståndetanvändas enligtfordon skallantaletnär som
förutsätt-de ekonomiskakompletterande utredningutökas, attom

uppfyllda.yrkestrafiklagen 0000:0009enligt 2 kap. § ärningarna

fordonkontrolleraskall i bilregistretPrövningsmyndigheten3 § att ett
registrering ochuppfyller de villkorenligt §har anmälts l oms0m

bilregisterkungörelsenföreskrivs iutrustningbeskaffenhet och somom
och förordningen1972:595fordonskungörelsen1972:599,

Sverige för deninternationell vägtrafik ifordon i1987:27 om
trafiktillståndettrafikslagfordonstyp och det samt attavsersom

fordonet.nyttjanderätt tilleller hartillstándshavaren äger
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4 § Vid utökning det fordon tillständsha-antal motordrivnaen av som
skall använda skall de ekonomiska förutsättningarnaprövas attvaren

Ävenuppfyllda. i övrigt skall lämpligheten enligt yrkestrafiklagenär
0000:000 Yrkeskunnandet skall därvid inteprövas. omprövas.
Någon lämplighetsprövning behöver inte heller vid utökninggörasny

rörelsen, sådan har genomförtsprövning nyligen ellerav om en om
lämplighetsprövning andra skäl framstår obehövlig.en av som

5 § Om fordon för vilket anmälan har gjorts enligt skall ändras1 §ett
så det inte längre uppfyller villkoren enligt 3 eller fordonet§att om
inte längre skall användas enligt trafiktillståndet, tillståndshavarenär
skyldig anmäla detta till prövningsmyndigheten innan fordonetatt
ändras eller i bruk för trafik.tas annan

6 kap. Utmärkning fordonav

§ Fordon används i yrkesmässig godstrafik, taxitrafik eller1 som
beställningstrafik buss giltigt yrkestrafikmärke,med skall ha ett som
utvisar tillstånd enligt yrkestrafiklagen 0000:000 meddelatsharatt
för trafiken.

Yrkestrafikmärket skall fastsatt i det nedre hörnetvänstra avvara
fordonets vindruta. sådan placering märket skulle skymmaOm en av
sikten får det fast del vindrutan. Märket skallsättas en annan av
lätt kunna avläsas utifrån.

2 § Yrkestrafikmärke utfärdas för fordon enligt kap. har5 l §som
för användas i yrkesmässig trafik.anmälts att

Yrkestrafikmärke får inte utfärdas
uppgiftfordonet enligt i bilregistret belagt med körförbudärom

fordonskungörelsenenligt 1972:595,
det för fordonet enligt uppgift i bilregistret gäller brukande-om

förbud enligt bilregisterkungörelsen 1972:599 eller fordonsskattela-
1988:327,gen

fordonet uppgift föreskrivenenligt i bilregistret saknarom
trafikförsäkring, eller

fordonet godkänts vid4. inte har lämplighetsbesiktning enligtom
69 § fordonskungörelsen.

något yrkestrafikmärke enligt harOm vad inte har kunnatsagtsnu
utfärdas, skall meddela detta tillVägverket prövningsmyndigheten.
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måtten 8 12form medrektanguläryrkestrafikmärke har3 § Ett x
Vägverketkalenderår.för skildafärgoch har olikacentimeter

finnas märket.skalluppgiftervilkabestämmer som
utgångenmedutfärdandet till ochfrångiltigtYrkestrafikmärket är

märket.kalenderårdet angessomav

föreförnyasVägverket ochtillhandahållsYrkestrafikmärke4§ av
kalenderår.varjeutgången av

ellerenligt 5 kap. l §anmälantillhandahållsYrkestrafikmärke när
har gjorts.§ nedanenligt 5ansökan

skallförkommit,förstörts elleryrkestrafikmärke har5§ Om ett
skriftligenprövningsmyndighetendröjsmål hostillståndshavaren utan

märke.ansöka ett nyttom
prövnings-handläggsmärkeutfärdandeFrågor nyttett avavom

myndigheten.

yrkestrafikmärketförstöraomedelbartskallTillståndshavaren6 §
gälla,trafiktillstândet upphörnär att

uppgiftgrunderhållitsmärke har attnär somnyttett enav
ändrats,detta harfinnasskall

trafikyrkesmässigianvändasanmältfordon ärnär attett som
ellerövergår till ägareny en

tillståndshavarenochtillmärke kommerförlorat rätta4. när ett
märke.ansöktenligt § har5 ett nyttom

kapitel handläggsdettabestämmelserna ifrånundantag§ Frågor7 om
särskildadet finnsfår medgesUndantagprövningsmyndigheten. omav

villkor.förenas medoch fårskäl

taxitrafikbestämmelserSärskilda7 kap. om

Taxameterutrustning

medförsettendast dettaxitrafikfår användas i ärfordon1 § Ett om
tillfredsställan-fungerarochgodkändär typtaxameter somavsomen

Taxameterni kap. lföreskrifter 11medi enlighetde avsessom
påplomberadekontrollerade och sättskallfastsättningoch dess vara

föreskrifterna.isom anges
skäl, beslutasärskildafinnsfår, detPrövningsmyndigheten attom

beställnings-ianvänds3,5totalvikt högstmedbuss ton somavenen
första stycket.enligtutrustad medskalltrafik taxameterenvara
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Prövningsmyndigheten får, finns synnerliga skäl, medge2 § detom
taxitrafik det inte försett medfordon används i även äratt ett enom

för tvâ år får förenassådant undantag får högst ochEtttaxameter. ges
med villkor.

Omhändertagande registreringsskylt för taxiav

fordon registreringsskyltar har tagits3 § Vid färd med ett omvars
polismans ellerskall det i fordonet finnas bevishand ett om en

andra stycket yrkestrafik-tulltjänstemans medgivande enligt 6 kap. 7 §
0000:000.lagen

förvaras hos4 § Registreringsskyltar har tagits hand skallomsom
efterpolismyndigheten respektive tullmyndigheten under veckaen

fordo-omhändertagandet. Skyltarna får under denna tid återlämnas till
föreligger sådant för-det visas det inte längreägare, ettnets attom

yrkestrafiklagenhållande i 6 kap. 7§ första stycketsom avses
0000:000. Om skyltarna inte återlämnas skall myndigheten förstöra
dem.

8 Underrättelseskyldighetkap.

§ trafiktillstând och ändring eller1 En kopia beslutettav om om
sådant tillstånd sändas till demåterkallelse skallett angesav som

nedan.
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Tillståndet gäller Kopian sänds till

Godstrafik och taxitrafik Polismyndigheten i den därort
folkbokfördsökanden eller,är

juridisksökanden ärom en
företagetsden därortperson,

ledningeller verksamhetens
finns i fall densamt annat
polismyndighet prövnings-som
myndigheten bör under-anser
rättas

MyndighetBeställningstrafik med buss ovansom anges
i månVägverket densamt

verket berörs

polismyndighetLinjetrafik Den pröv-som
ningsmyndigheten böranser

Vägverket iunderrättas samt
månden verket berörs

i de länLänsstyrelserna som
berörs trafikenav

prövningsmyndighetenDe som
enligt 2 kap. 3§ har begärt
yttrande från

trafikslag skattemyndighetSamtliga Den som
prövningsmyndigheten anser
bör underrättas

§ länsstyrelse, polis- eller åklagarmyndighet,2 Om Vägverket, en
kronofogdemyndighet någontullmyndighet, skattemyndighet, eller

finns anledning tilldela till-myndighet detatt att enanserannan
återkalla hans tillstånd, skall dettaståndshavare varning eller atten

fråga trafik itill prövningsmyndigheten. Ianmälas som avsesom
General-första stycket skall anmälan ske till Vägverket ochkap. 31 §

tullstyrelsen.
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Vad i första stycket första meningen tillämpas påsägssom
motsvarande i fråga innehavare taxiförarlegitimation.sätt om av

finnsOm det anledning överträdelse har skett i trafikut-attatt anta
övningen skall länsstyrelserna, Vägverket och Generaltullstyrelsen
anmäla detta till vederbörande polis- eller åklagarmyndighet.

3 § Skattemyndigheter och andra myndigheter uppbär eller driversom
in skatter avgiftereller skall begäran prövningsmyndighetav en

uppgifterlämna denna behöver för sin prövning eller tillsyn.som

4§ När domstol har dömt någon trafiktillståndhar elleren som
transporttillstånd eller någon prövad i 2 kap. 6 ellerannan som avses

§ yrkestrafiklagen 0000:000 för brott förordning,7 lagen, dennamot
9-11 kap. brottsbalken eller skattebrottslagen 1971:69 eller när en
högre har avgjort mål i vilket sådan fråga har skallrätt prövats,ett en

kopia domen eller beslutet sändas till prövningsmyndig-genasten av
heten.

Vad i första stycket tillämpas i frågamotsvarandesägs sättsom
innehavare taxiförarlegitimation.avom
fråga trafik i kap. 3 § förstaI 1 stycket skall i deom som avses

fall i första stycket kopia tillsändas Vägverket ochsom anges en
Generaltullstyrelsen.

9 Straffbestärmnelserkap. m.m.

l § Till penningböter döms den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av
bryter kap. 3 § andra stycket, 2 kap. 9 3 kap. 4 kap.1 4mot

andra eller 62 5 kap. l eller 5 6 kap. 1 § stycket § eller 7 kap.
3§.

2 tillståndshavare eller förare uppsåtligen§ En eller oaktsam-som av
förstahet använder fordon i strid 6 kap. § stycket döms tilllett mot

penningböter.

Till skall inte dömasansvar
yrkestrafikmärke har utfärdats förstörts ellerettom men

förkommit och märke efter ansökan enligt första6 kap. 5 §nyttett
inte hunnit komma tillståndshavarenstycket har till handa, ellerännu

tillståndshavaren har anmält fordon enligt 5 kap. §1om men
yrkestrafikmärket inte har hunnit komma honom till handa.ännu
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oaktsam-uppsåtligen ellereller föraretillståndshavare§3 En avsom
förordningföreskrivs i dennavadi stridfordonanvänderhet mot som

sådankontrollochanvändningellertaxameterutrustning avomom
i dessameddelatsföreskrifter hareller i stridutrustning mot som

penningböter.tilldöms§ punkt lstöd kap. 1med llhänseenden av

oaktsam-uppsåtligen ellerförareeller4 § tillståndshavareEn avsom
§kap. 1stöd llmeddelats medharföreskrifterhet bryter mot avsom

penningböter.till§ dömseller kap. 2punkt 2 11

Överklagande10 kap.

§eller 5 kap. 1kap. 5 §beslut enligt 2Prövningsmyndighetens§1
förvaltningsdomstol.allmänöverklagas hosfår

får överklagaseller kap.enligt 6 7beslutPrövningsmyndighetens
får intefrågasådan över-Vägverket iBeslutVägverket.hos enav

klagas.

Vägverkets beslutkap. 2 § ochenligtbeslut 11länsstyrelses2 § En
förvaltningsdomstol.hos allmänöverklagasfårkap. 5 §enligt 11

bestämmel-tillämpasoch i 2 §första stycketi §13 § fallI avsessom
motsvarande0000:000yrkestrafiklagen§§och 8i kap. 77serna

sätt.

Övriga bestämmelserkap.11

Bemyndiganden

yrkestrafikom-tillsynsmyndighetcentral§ Vägverket,1 ärsom
föreskriftermeddelarådet, får om

sådan,kontrollanvändning ochtaxameterutrustning samt av
taxitrañk,iprisinformation2.

taxiförarlegitimation.för innehavmedicinska krav av
meddelaeller 4framgår 3ocksâ, intefårVerket annat avom

0000:000 ochyrkestrafiklagenverkställighetenförföreskrifter av
kravföranledsföreskrifterinbegripetdäriförordning,denna avsom

enligt 2lokalkännedompå
med Konsu-prisinformationfrågasamråda iskallVägverket om

Socialstyrelsen.medmedicinska kravfrågaoch imentverket om
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2§ får efter samråd med Vägverket i frågaEn länsstyrelse om
taxitrañken i eller del därav meddela ytterligare föreskrifterlänet om

föreskrifter utmärkning fordon och denprisinformation samt om av
taxiförarelokalkännedom bör ha.som

3 verkställigheten i frågor transporttillstând§ Föreskrifter för om som
meddelas Generaltullstyrelsen.godstransporter avavser

§för verkställigheten i frågor i 6 kap. 6Föreskrifter som avses
Rikspolisstyrelsen såvitt deyrkestrafiklagen 0000:000 meddelas av

Generaltullstyrelsen såvitt de gäller tulltjänste-gäller polisman och av
detskall dessa myndigheter,föreskrifter meddelasInnan omman.

samråda med varandra.behövs,

meddelafår efter samråd med Vägverket4§ Rikspolisstyrelsen
uppgifterprövningsmyndigheten inhämtaföreskrifter förrätt att urom

personutredning behövspolisregister ochRikspolisstyrelsens somom
för-dennayrkestrafiklagen 0000:000 ochför tillämpningen av

ordning.
före-Vägverket meddelafår också efter samråd medStyrelsen

taxiförarlegitimation och registre-skrifter omhändertagande avom
för taxi.ringsskylt

skäl, i visst fall medgedet föreligger särskilda5 § Vägverket får, om
föreskrifterna ifrånundantag

prisinformation ochyrkestrafiklagen 0000:00018 §2 kap. om
uppbyggnad,taxansom

för innehavyrkestrafiklagen krav1-33 kap. 3 § avom
taxiförarlegitimation.

förordning såvitt kravet§ denna7 kap. 1 att taxameternavser
godkändskall typ.vara av

villkor.får förenas medUndantag

yrkesmässigtfråga lämplighetensärskilt intyg i6 § Om attett om
för svenskbegärsbedriva eller godstransporter väg att enperson-

sådantland. skalletablera sig inäringsidkare skall ettannatett
där sökandenlänsstyrelsen i det länefter prövning utfärdasintyg av

företagetsjuridisk därfolkbokförd sökandeneller, ärär en person,om
finns.ledning
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vgifzerA

för finns före-§ förordningen 1972:648 med Vägverket7 I taxa
fall.skrifter avgifter för verkets prövning i vissaom

yrkestrañkmärken denbestämmer avgift för och ordningVägverket
sådan avgift skall betalas.i vilken

Generaltullstyrelsens och länsstyrelsersAvgift skall betalas för
framgår nedan. ansöknings-ansökan i de fall Förprövning somav en

avgiftsför-bestämmelserna i 9-14 §§avgiftens storlek gällerm. m.
avgiftsklasser tillämpas:varvid följandeordningen 1992: 191,

Älrendeslag Avgiftsklasser

3Trafiktillstând

Ärende stycketenligt 2 kap. 4 § andra a
0000:000yrkestrañklagen om

trafik-vissgodkännande somav en person
2ansvarig

3skyldighet haUndantag från att taxameter

2förordningenligt dennaundantagAnnat

förinkl. kostnadTaxiförarlegitimation
2handlingen

fråga taxiförarlegitimation 1Förhandsbesked i om

Transporttillstånd
enkel 1och ellertur- returresa en resa-

4månaderminst tio-
2fallannat-

1lämplighetIntyg om

kraft då kungörelsen 1974:681förordning träder i denDenna
1975:885förordningeninternationella vägtransporter, ut-omom

trafik ooh yrkestrafikförordningenyrkesmässigmärkning fordon iav
gälla.1988: 1503 skall upphöra att
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Om ärende före ikraftträdandet inte har avslutats hosett en
myndighet, enligt äldre bestämmelser behörig det,prövaattsom

myndigheten behörigskall det den denna inteprövas även ärav om
enligt de bestämmelserna.nya

Om någon författning tilldet i lag eller hänvisasen annan en
förordning,föreskrift har meden bestämmelse i dennaersattssom

skall hänvisningen i stället den bestämmelsen.avse nya
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biluthymingslag 0000:000till3 Förslag

följande.föreskrivsHärigenom

tillämpningsområdeLagens

ochuthyrning bilargäller yrkesmässig§ lag terrängmotor-l Denna av
understiger år.tidförare förfordon ettutan somen

ibetydelsehari denna lag2§ Fordonsbegreppen somsamma
1972:595.fordonskungörelsen

illståndspliktT

uthyrningsrörelse.drivaför3 § Tillstånd krävs att en

Prövningsmyndigheter

uthyrningsrörelsetilltillstånd prövas,4 § Frågor om
länsstyrel-fysiskeller innehavarensökanden ära person, avenom

folkbokförd,där hani det län ärsen
juridiskeller innehavarensökanden ärb avperson,enom

finns.företagets ledninglän därlänsstyrelsen i det
intefysisk ärinnehavarensökanden ellerOm är somperson,en

ledningdär företagetsjuridiskSverige ellerfolkbokförd i personen
Länsstyrelsen itillståndfrågorutanför Sverige,finns prövas avom

Stockholms län.

tillståndNärmare om

får detsärskilda skäl,det finnstills vidare. Omtillstånd gäller5 § Ett
tid.till vissbegränsas

skäl.finns särskildadetmed villkor,tillstånd får förenasEtt om
tillståndsamband medsåväl imeddelasVillkor får att ett ges som

tillståndstiden.undersenare

medtill denfår endastuthyrningsrörelseTillstånd till6 § somges
ochförhållanden, viljaekonomiskayrkeskunnande,tillhänsyn

laglydnad idet allmänna.skyldighetersinaförmåga fullgöra motatt
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lämpligbedömsbetydelseomständigheterandraövrigt samt varaav
verksamheten.drivaatt

uthymingsrörelse skalltillstånd tillharjuridiska7 § Hos personer som
försärskilthareller flerafinnas attdet ansvarsompersoneren

bransch-godregler ochmed gällandeenlighetbedrivs iverksamheten
flerakrav. En ellertrafiksäkerhetenstillgodoseendemedsed samt av

tillståndmeduthyrningsrörelserförfinnasskall ocksåansvariga som
näringsidkare.utomlands bosattaSverigebedrivs i av

därtill.tillståndshavarendeAnsvarig den eller utserär som

näringsidkareutomlands bosattaochjuridiska8 § frågaI personerom
föransvarigaeller dem§ den ärenligt 6prövningenskall somavse

uthyrningsrörelsen.
prövningen iyrkeskunnande,det gällerskall, närDärutöver utom

bosattutomlandsochjuridiskprivaträttsligfråga enpersonenom
näringsidkarenrespektivejuridiskadennäringsidkare personenavse

följandei sig samt personer:
ledandeochdirektörenVerkställande ensom genomannan

inflytandebestämmande överhareller påställning sätt ettannat
verksamheten,

till följdstyrelsesuppleanteroch egetstyrelseledamöter2. avsom
medgemenskapväsentligharekonomiska intressenärståendeseller en

därmedellerandelsrättgrundadjuridiska ärden personen som
ekonomiskt intresse,jämförligt

handelsbolag.eller andrakommanditbolagibolagsmärmen
styrelsesuppleantellerstyrelseledamotnärstående tillSom enen

konkurslagenstycketförsta3 §kap.enligt 4den somanses
till gäldenären.närstående1987:672 är att somanse

tillkommerdetelleri 8 § bytsdem§ Om någon9 ut omangessomav
lämplighetskall den prövas.sådan,någon nyes

Omdödsboet.tillståndet påövergårdör,tillståndshavaren§10 Om
konkursboet.tillståndet påövergårkonkurs,försätts itillståndshavaren

grundpåprövningsmyndighetenintegäller,Tillståndet avom
månaderhögstgiltighetstid, underlängreskål medgersärskilda sex

konkursbeslutet.dödsfallet ellerfrånräknat
godkäntsföreståndare harfinnasskall detverksamhetenFör somen

§ tillämpas.skall 6fråga denneprövningsmyndigheten. I omav
prövningsmyndighetentillanmältsinte harföreståndareOm en

till-upphörkonkursbeslutet,ellerdödsfalletfrånmånadinom en
ochgodkännsinteföreståndarengällerståndet. Detsamma enom
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föreståndare inte anmäls inom den tid prövningsmyndig-annan som
heten bestämmer. Om inte heller den andre föreståndaren godkänns,
upphör tillståndet gälla veckor efter det härombeslutet haratt tre att

kraft.vunnit laga

Återkallelse tillståndav

11 § Om idet uthyrningsrörelsen eller i någon näringsverksam-annan
het tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missför-som
hållanden eller förutsättningarna för tillstånd enligt 6 § inteom annars
längre föreligger, skall tillståndet återkallas prövningsmyndigheten.av

Om missförhållandena inte så allvarliga återkallelse bör ske,är att
kan i stället varning meddelas.

12 § tillstånd till återkallas,Ett uthyrningsrörelse skall det vidom
framgårprövning enligt 9 § någon dem prövningenatt av som avser

olämplig.är

13 § Ett ärende i eller 12 § får inte till-11 avgöras utan attsom avses
ståndshavaren har skälig tid byta den lämplighetattgetts ut vars

inte heller den godkänns skall tillståndet återkallas.Omprövas. nye

14 § tillstånd inte används skall återkallas, inte särskildaEtt som om
skäl talar det.emot

uthyrningsfordonNärmare om

någon15 § I uthyrningsrörelse får fordon inte lämnas tillett uten
förare den kan visa han har behörighetän attannan person som som

föra fordonet.att
skall iakttas buss inrätttad för fler 17Dessutom är änatt en som

inklusive föraren får lämnas endast till den inneharut sompersoner
artikel andrasådant bevis på yrkeskompetens, i 5.2ett som avses

stycket i rådets förordning EEG 3820/85 den 20 decembernr avc
viss social lagstiftning1985 harmonisering vägtransporterom av om

och inte äldre fem år, ellerär änsom
års tjänstgöring förare buss i2. intyg minstett ettom som av

trafik fem åren körvaneintyg.yrkesmässig under de senaste
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16 § fordon enligt fordonskungörelsen 1972:595 registre-Ett ärsom
ringsbesiktigat för taxitrafik får inte hyras till någon denänut annan

trafik.har tillstånd till sådansom

Tillsyn

tillståndshavaren17 § Prövningsmyndigheten tillsynutövar över att
bedriver verksamheten enligt gällande bestämmelser.

Strafbestämmelser

18 § uppsåtligen driver uthyrningsrörelse enligt denna lagDen som
tillstånd döms till böter eller fängelse i högst år.utan ett

En tillståndshavare uppsåtligen eller oaktsamhet bryter motsom av
meddelats i tillståndet döms till böter.villkor harsom

19 § uppsåtligen eller oaktsamhet bryter eller 16 §Den 15motsom av
månader.döms till böter eller fängelse i högst sex

Överklagande

får20 § prövningsmyndighets beslut enligt denna lag överklagasEn
hos förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vidallmän över-
klagande till kammarrätten.

allmän förvaltnings-21 § Om prövningsmyndigheten överklagar en
beslut, skall överklagandet ha kommit in inom veckordomstols tre

från den dag då beslutet meddelades.
förmån för denPrövningsmyndigheten får föra talan tilläven

enskilda parten.

Verkställighet

meddelade22§ beslut enligt denna lag eller med stöd däravEtt
förordnas.föreskrifter skall gälla omedelbart, inte annatom
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Bemyndiganden

undantagfall medgeeller i enskildafår föreskriva23 § Regeringen
fårRegeringenmed villkor.får förenaslag. Undantagfrån denna

iavseendenföreskrifter i deytterligareockså meddela som anges
tillståndsinne-registreringi frågagällerlag. Detsammadenna avom

hav.
förvaltnings-befogenheternanämndafår överlåta deRegeringen

myndigheter.

biluthyrning1979:561då lageni kraft denträderDenna lag om
gälla.skall upphöra att

gällabestämmelser skallenligt äldremeddelatsTillstånd harsom
den lagen.tillstånd enligtmotsvarande nyasom

bestämmelseräldreenligtmeddelatstillstånd hariOm det ett som
skallviss tid,undergäller endasttillståndetföreskrivitshar att

Även begränsningarochvillkorgälla. övrigafortfarandeföreskriften
gälla.fortfarandetillstånd skalliföreskrivitshar ettsom

föreskrifthänvisas tillförfattningellerdet i lagOm enannanen
hänvisningenskalli denna lag,bestämmelsemedhar ersatts ensom

bestämmelsen.stället deni nyaavse
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biluthymingsförordning 0000:000tillFörslag4

följande.föreskrivsHärigenom

tillämpningsområdeFörordningens

för tillämpningenföreskrifterinnehållerförordning1 § Denna av
0000:000.biluthyrningslagen

Ansökan

skriftlig.uthyrningsrörelse skalltillstånd tillansökan2 § En varaom
hanvisakan ärhandlingarin sådanabörSökanden attsomge

verksamheten.lämplig drivaatt

Handläggning m. m.

förbehövsuppgifterin defår begäraPrövningsmyndigheten3 § som
uthyrningsrörelse.tillstånd tillansökanprövaatt omen

tillståndbeslutPrövningsmyndighetens om

uppgifterinnehållaskalluthyrningsrörelsetillstånd till4§ Ett om
följande:

Tillståndshavaren.
tillståndet.förgällerVillkor2. som

utomlandsellerjuridisktillstândshavaren ärOm person enen
uthyrnings-föruppgiftnäringsidkare,bosatt ansvararvem somom

biluthyrnings-enligti övrigt haroch vilka prövatsverksamheten som
0000:000.lagen

innehållet i 5 §upplysningarinnehållavidareskallTillståndet om
kantillståndetförutsättningarunder vilkapåminnelsesamt omen

återkallas.komma att
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Utbyte föransvariga uthyrningsverksamhetenav m. .

5 § Tillståndshavaren skyldig till prövningsmyndigheten anmälaär att
utbyte sker den eller dem för uthyrningsverksam-om av som ansvarar

någon lämplighetsprövningen skallheten eller av annan som avse.
någon sådan tillkommer.Detsamma gäller om

§ föreskrivits tillstånd och prövningen6 Vad ansökansom om om av
sådan ansökan gäller i tillämpliga anmälan enligt §delar 5 ochen

med anledning sådanprövningen anmälan.av en

Fordon används uthyrningsrörelseisom m.m.

7§ tillståndshavare skyldig till prövningsmyndighetenEn är att
skriftligen bilar med totalvikt 3,5 hananmäla över ton som avseren

innehålla uppgiftanvända i rörelsen. En anmälan skallatt om
fordonets registreringsnummer. För fordon innehas medett som

skall kopia kontraktet bifogas.nyttjanderätt en av
tillståndshavaren inte fordon iOm längre användaatt ettavser

han skyldig anmäla detta förhållande tillrörelsen pröv-är ävenatt
ningsmyndigheten.

skyldighet i fall anmäla fordonOm andra användasatt attsom avses
finns bilregisterkungörelseni uthyrningsrörelse bestämmelser i 57 §en

1972:599.

8 § har tillstånd till uthyrningsrörelse skyldigDen är attsom
föra anteckningar de uthyrningar sker,över som

i övrigt prövnings-2. föra de anteckningar verksamhetenom som
myndigheten beslutar,

prövningsmyndigheten sända sammandragbegäran avav
anteckningarna,

tillgängliga för granskning prövnings-4. hålla anteckningarna av
myndigheten eller polismyndigheten,

prövningsmyndig-lämna de övriga uppgifter rörelsen somom
begär.heten

Underrättelseskyldighet

9§ kopia beslut tillstånd till uthyrningsrörelse ochEn omav om
tilländring eller återkallelse sådant tillstånd skall sändasettav

polismyndigheten i den där sökanden folkbokförd eller,ärort om
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finnssökanden juridisk den där företagets ledningär ortperson,en
i fall till den polismyndighet prövningsmyndighetensamt annat som
bör underrättas.anser

10 § Om Vägverket, länsstyrelse, polis- eller åklagarmyndighet,en
tullmyndighet, skattemyndighet, kronofogdemyndighet eller någon

finns anledningmyndighet det tilldela till-attattannan anser en
ståndshavare varning eller återkalla hans tillstånd, skall dettaen
anmälas till prövningsmyndigheten.

finns anledning överträdelse har skett i verksam-Om det att anta att
tillprövningsmyndigheten och Vägverket anmäla dettaheten, skall

vederbörande polis- eller åklagarmyndighet.

uppbär eller11 § Skattemyndigheter och andra myndigheter som
avgifter begäran prövnings-driver in skatter eller skall av en

förlämna uppgifter denna behöver sin prövning ellermyndighet som
tillsyn.

tillstånd uthyrnings-12 § domstol har dömt någon har tillNär somen
i 8 eller 9 biluthyrnings-rörelse eller någon prövad §annan som avses

förordning, 9-11 kap.0000:000 för brott lagen, dennalagen mot
l97l:69 eller högrebrottsbalken eller skattebrottslagen när rätten
fråga skall kopiamål i vilket sådan harhar avgjort prövats,ett enen

till prövningsmyndigheten.domen eller beslutet sändasgenastav

Strafbestämmelser

oaktsamhet bryter eller13 § uppsåtligen eller 7Den motsom av
penningböter.8 § döms till

Bemyndiganden

yrkestrafikom-14 central tillsynsmyndighet§ Vägverket, ärsom
föreskrifter förrådet, får i fall i § meddela15utom som avses

biluthyrningslagen 0000:000 och dennaverkställigheten avav
förordning.

får efter samråd med Vägverket meddela15 § Rikspolisstyrelsen
uppgifterföreskrifter för prövningsmyndigheten inhämtarätt att urom

personutredning behövsRikspolisstyrelsens polisregister och somom
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och denna0000:000biluthyrningslagentillämpningenför av
förordning.

vgifterA

tillstånd tillansökanför prövningAvgift skall16 § omtas ut av en
bestämmel-gälleransökningsavgiftens storlekFörbiluthyrning. m.m.

avgiftsklass 3varvid1992: 191,avgiftsförordningen§§i 9-14serna
tillämpas.

1988: 1505förordningendåkrafti denförordning träderDenna
gälla.skall upphörabiluthyrning attom

hänvisas tillförfattningnågonlag elleriOm det enannanen
förordning,i dennabestämmelsemedföreskrift har ersatts ensom

bestämmelsen.deni ställethänvisningenskall nyaavse

62



FörfattningsförslagSOU 1996:93

till ändring i sekretesslagenlag5 Förslag om

1001980: skall31 § sekretesslagenföreskrivs 7 kap.Härigenom att
följande lydelse.ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap7

gäller i ärendeSekretessSekretess gäller i ärende omom
någons lämplighetlämplighet prövningnågonsprövning avav

traktorkort,ha körkort,traktorkort, luft-ha körkort, attatt
sådant enligtfartscertifikat eller be- taxiförarlegitimation

0000:000,i yrkestrafiklagenhörighetsbevis som avses
sådantluftfartscertifikat ellerförluftfartslagen 1957:297

ibehörighetsbevisuppgift den enskildes hälso- som avsesom
1957:297 förluftfartslagenpersonligatillstånd eller andra

hälso-uppgift den enskildeskanförhållanden, det antas omom
personligatillstånd eller andrauppgiften ellerden röratt som

det kanförhållanden,närstående lidernågon honom antasom
elleruppgiftenuppgiften den rörbetydande att sommen om
lidernärståendenågon honomgäller dockröjs. Sekretessen

uppgiftenbetydandei ärendet.inte beslut men om
dockgällerröjs. Sekretessen

ärendet.inte beslut i
högstsekretessen ihandling gällerfråga uppgift i allmänI om

femtio år.

träder i kraft denDenna lag

1 1992:1474.omtrycktLagen
2 1996:155.Senaste lydelse
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utsökningsregisterlagenändring itill6 Förslag lag om
1986:617

skall1986:617utsökningsregisterlagen§föreskrivsHärigenom 1att
följande lydelse.ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§l
hjälpparagraf skall mediändamål dennadeFör avangessom

för hela landetföras delsdatabehandlingautomatisk gemensamtett
regionaltutsökningsregistret, delsdet centralautsökningsregister ett

för län.utsökningsregister varje
förexekutionsväsendetskall användas inomRegistren

utsökningsbalken,verkställighet enligt
författning,enligteller tillsynverkställighet2. annan

statligaindrivning1993:891enligt lagenindrivning2 avoma.
fordringar m.m.,

återbetalningvidavräkning1985: 146avräkning enligt lagen om
avgifter,skatter ochav

l-3,underverksamhettillsynplanering och4. avsessomav
kronofog-mellanhandlingarärenden ochmäl,fördelning av

sökanden.redovisning tilldemyndigheter samt
får användasRegistrenanvändasRegistren får avav

exekutions-utanförmyndigheterexekutions-utanförmyndigheter
förväsendetväsendet för

i andraändamåli andraändamål som avsesavsessom
stycketstycket

ochsamordningplanering,samordning ochplanering,2.
ochrevisions-uppföljningochrevisions-uppföljning avav
vidkontrollverksamhetvidkontrollverksamhet annanannan

tulltaxering,beskattning ochtulltaxering,ochbeskattning
vid bestäm-utredningarvid bestäm-utredningar

skatter,uppbördmande ochuppbörd skatter,mande och avav
socialavgifter,ochtullarsocialavgifter,tullar och

innehavaretillsyn4. överinnehavare4. tillsyn över avav
trafikansvari-ochtrafiktillstândtrafikansvari-trafiktillstánd och
prövadeövrigayrkestrafiklagenenligt samt somgaga

1988:263.

l 1995:441.lydelseSenaste
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kap. och 16i 2 7avses
yrkestrañklagen 0000:000,

tillsyn innehavareöver av
till ochtillstånd biluthyrning

iprövadeövriga som avses
biluthyrningslagen8-10

0000:000
.

kraftträder i denDenna lag
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utsökningsregister-ändring itill förordning7 Förslag om
678förordningen 1986 :

1986:678utsökningsförordningenföreskrivs 2 §Härigenom att c
skall följande lydelse.ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2c§
i §ändamål 1i § Förändamål lFör som avsessom avses

utsök-utsökningsregis- stycket och 5tredje 4tredje stycket 4
1986:617får ningsregisterlagen1986:617terlagen upp-

6 § uppgifter i 4 §i 4 § och fårgifter som avsessom avses
nämnda lag§ 8 och 9och 9 nämnda lag och 68 samt

skuldensskuldens storlek uppgiftuppgift stor-samt omom
fordringardrivs lek avseendeavseende fordringar somsom

mål lämnastill drivs in i allmäntmål lämnasin i allmänt utut
enligtprövningsmyndighetertilltillstándsmyndighet enligt 4 §

yrkestrafiklagen§1988:263. 2 kap. 2yrkestrafiklagen
biluthyr-0000:000 och 4 §

ningslagen 0000:000.
sambearbetasUppgifterna fârsambearbetasUppgifterna får

Vägverketsuppgifter imeduppgifter innehavaremed avom
yrkestrafikregistercentralatrafikansvari-trafiktillstånd och om

trafiktill-innehavarecentrala yrke-Vägverketsi avga
prövadeoch övrigaståndstrafikregister. som

16 §§kap. 7 ochi 2avses
yrkestrafiklagen,

tilltillståndinnehavare av
prövadebiluthyrning och övriga

8-10 biluthyr-iavsessom
ningslagen.

i kraft denförordning träderDenna

1994:591.Senaste lydelse
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8 till ändring i 1994:953Förslag lag lagenom om
sjukvårdenåligganden för inom ochpersonal hälso-

åligganden förHärigenom föreskrivs § lagen 1994:953llatt om
följandepersonal inom hälso- och sjukvården skall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ll
följer förordningUtöver vad lag eller hälso- ochärsom annars av

sjukvârdspersonalen skyldig lämnaatt ut
uppgift någon sjukvárdsinrättninghuruvida vistasom en om

uppgiften särskilt fall domstol, âklagarmyndighet,i begärsett av en
kronofogdemyndighet skattemyndighet,polismyndighet, eller

för undersökning,uppgift behövs rättsmedicinsksom en
råd för rättsliga sociala ochuppgift Socialstyrelsens vissasom

frågor behöver för sin verksamhet,medicinska
för avskiljauppgift behövs prövning ärende4. ett attav om ensom

studerande från högskoleutbildning,
uppgift Vägverketuppgift Vägverket somsom

för någonsprövning någons behöver prövningbehöver för avav
eller lämplighet ha körkort, trak-lämplighet ha körkort attatt

taxiförarlegitima-traktorkort. torkort eller
yrkestrafiklagenenligttion

0000:000.

kraftDenna träder i denlag
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i polisregister-förordning ändringtill9 Förslag om
1969:38kungörelsen

1969:38polisregisterkungörelsen16 §föreskrivsHärigenom att a
följande lydelse.skall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

16a§2
och länsstyrelsernaVägverkettermi-länsstyrelse får haEn

terminalåtkomst till polis-för får hapolisregistertillnalåtkomst
i ärendeför upplysningregisterärende kör-upplysning i om

trafiktill-körkortstillstând,trafiktillståndkortstillstånd, om
taxtförarlegitimationstånd ochyrkestrafiklagenenligt

yrkestrafiklagenenligttillstånd till1988:263 samt
tillstånd till0000:000lagenuthyrningsrörelse enligt samt
enligt bilut-uthyrningsrörelsebiluthyrning.1979:561 om

Åtkomsten 0000:000.till hyrningslagenskall begränsas
gäller för upplysninguppgift den Detsammaatt somomavse

för tillsyn enligtkörkortstillstånd, behövsansöker somom
tillstånd till dessa lagar.trañktillstånd eller

Åtkomsten tillskall begränsasiuthyrningsrörelse förekommer
följandeuppgiftregistret eller inte. att omavse

i registretförekommerpersoner
eller inte:

kör-ansökerDen omsom
trafiktillstánd,kortstillstând,

till-ellertaxiförarlegitimation
biluthyrning.stånd till

trafiktill-Innehavare av
stånd, taxiförarlegitimation,

biluthyrning.eller tillstånd till
2 kap.Den isom avses

yrkestrafiklagenoch 16 §§7
8-10 biluthyrnings-eller i §§

lagen.

l 1977:1105.Kungörelsen omtryckt
2 1994:1127.Senaste lydelse
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kraftförordning träder i denDenna
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förordning10 till ändring i fordonskungörel-Förslag om
1972:595sen

1972:595föreskrivs i fråga fordonskungörelsenHärigenom om
dels 13 skall upphöra gälla,att atta
dels 73, 74, 82, 92, lOl 104, 106 och 117 §§ skall ha11,att a,

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

3 kungörelse används följande beteckningarI denna med nedan
angiven betydelse.

Beteckning Betydelse

Trafik yrkesmässig trafikYrkesmässig bestämmelsernasom om
yrkestrafiklagen 1988:263 tillämpas påtrafik i

Föreslagen lydelse

3 § denna kungörelse används följande beteckningar med nedanI
angiven betydelse.

Beteckning Betydelse

yrkesmässig trafikYrkesmässig Trafik bestämmelsernasom om
trafik i yrkestrafiklagen 0000:000 tillämpas

Kungörelsen omtryckt 1982:12.
2 Senaste 1991:1421.lydelse
3 Senaste 1996:322.lydelse
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

utrustning.skall ha följandemotorredskap klassBil och

Se 13 §Taxameter a

73
besiktnings-vissa1994:2043enligt 2 § lagenBesiktningsorgan om

igodkännandeåterkallafordonsomrâdet får ett avsessomorgan
för denlämpligtfordonet inte längrestycket,70§ första ärom

användningen.avsedda
ÅterkallasÅterkallas godkännandet skallgodkännandet skall

§enligt 2besiktningsorgan2 §enligtbesiktningsorgan
vissa1994:2043vissa lagen1994:2043lagen omom

fordonsom-besiktningsorganfordonsom-besiktningsorgan
tilluppgift dettill rådet lämnauppgift detrâdet lämna omom

godkännan-Vägverket och,godkännan-och,Vägverket omom
i yrkes-användningdetanvändning i yrkes-det avseravser

trafik, till prövnings-mässigmyndighettrafik, till denmässig
yrkestrafik-enligtmyndighetentillstånd till trafi-meddelatsom

0000:000.lagenken.

förskerKontrollbesiktningförskerKontrollbesiktning
ochbeskaffenhetdenkontrollochbeskaffenhetkontroll den avav

fordonethos ärutrustningfordonetutrustning hos är somsom
från miljö- ochbetydelsemiljö- ochfrånbetydelse avav

förtrafiksäkerhetssynpunkt ochförtrafiksäkerhetssynpunkt och
enligtkravenkontrollenligtkontroll kraven attatt avav

yrkestrafikförordningenuppfyllda.13 § ära
stöd därav0000:000 eller med

föreskriftermeddelade är upp-

7 1996:170.Senaste lydelse
5 1995:1357.lydelseSenaste
° 1995:522.lydelseSenaste
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fyllda frågai taxameterut-om
rustning.

kontrollbesiktning skall ske för fordonPeriodiskt återkommande
fall i och §§.från med 1951 års modell i de 75 77 Attoch som anges

körförbudi fråga fordon för vilketkontrollbesiktning sker även om
kontrollbesiktning meddelats följergäller eller föreläggande harom av

83-85, 90, 93 och 101 §§.
lagenKontrollbesiktning utförs besiktningsorgan enligt 2 §av

fordonsområdet.vissa besiktningsorgan på För1994:2043 om
inrättade mobilkranar, skall dockmotorredskap klass ärsom som

utföras Anläggningsprovnings AB.kontrollbesiktning Svenskav

82
godkännas,Fordonet skallskall godkännas,Fordonet omom

det vid kontrollbesiktningkontrollbesiktningdet vid
trafiksäkert skick,skick, itrafiksäkerti ärär ---

förekommande falli är-
till-medutrustat taxameter som

med fastsättningsin ärsammans
kontrollerad och plomberad i

med föreskrifterenlighet som
§ yrkestra-i 11 kap. Iavses

fikförordningen 0000:000,
uppfyller kraven enligtenligt 13uppfyller kraven --

förordningen 1988:11451988:1145förordningen oma
explosivabrandfarliga ochexplosivabrandfarliga ochom

bilavgasförordningenbilavgasförordningen varor,varor,
förordningen1991:1481,förordningen1991:1481,

ochHFC för-och för- 1995:555HFC1995:555 omom
1995:636ordningen1995:636 äm-ordningen äm- omom

ned ozonskiktetbryterozonskiktetnedbryter nen somnen som
föreskrifter utfärdadeenligtföreskrifter utfärdade ochenligtoch

förordningar,med stöd dessaförordningar,stöd dessamed avav
samtsamt

godtagbarti övrigtövrigt godtagbart äri ävenäräven --
från miljösynpunkt.miljösynpunkt.från

ringadess brister endastocksåskall godkännas ärFordonet avom
betydelse.

7 1995:1032.Senaste lydelse
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92
Visar det sig vid inspektionenVisar det sig vid inspektionen

fordonet brister fordonet har bristerhar är äratt att somsom
frånbetydelse från endast ringa betydelseendast ringa avav

miljö- och trafiksäkerhetssyn-miljö- och trañksäkerhetssyn-
förrättningsmannenhar punkt skallpunkt eller taxameternatt

fordonetspåpeka bristerna förbrister endast ringaärsom av
förare. Om bristerna intebetydelse skall förrättningsman- är av

betydelse skallendast ringapåpeka bristerna för fordo-nen
i 93 tilläm-bestämmelserna §förare. Om bristerna inte ärnets

endast ringa betydelse skall pas.av
bestämmelserna i 93 § tilläm-

pas.

lydelseNuvarande

101 a
deenligt denna kungörelse iAvgift för prövning ansökantas ut av

avgiftsärskilt föreskrivetframgår andra stycket. Arfall omsom av
föreskrifterna.gäller i stället de

bestämmelserna iansökningsavgiftens storlek gällerFör m.m.
avgiftsklasservavid följ andeavgiftsförordningen 1992: 191,9-14 §§

tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

3§Undantag från skyldighet ha 13taxameteratt a
2skyddsanordning 13 b §Undantag från krav på

bärareGodkännande viss person som avav
tredje stycketeller brukares 112 §ägares ansvar

andra meningen

8 Senaste lydelse 1993:1351.
9 Senaste lydelse 1992:363.
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lydelseFöreslagen

101 §a
kungörelse i deenligt dennaför prövning ansökanAvgift tas ut av

Är avgiftsärskilt föreskrivetstycket.fall framgår andra omavsom
föreskrifterna.gäller i stället de

bestämmelserna istorlek gälleransökningsavgiftensFör m.m.
följande avgiftsklasser1992: 191, vavidavgiftsförordningen9-14 §§

tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

213 b §skyddsanordningfrån kravUndantag
bärareGodkännande viss avperson somav

112 § tredje stycketeller brukaresägares ansvar
1meningenandra

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§°104
förkungörelsefrån dennaundantagfrågorVägverket prövar ettom

fordon ellervissfordonstyp ellervissvisst fordon, grupp avenen
ändamål.visstförsta stycket förfrån 33 § ett

prövning undantagVidprövning undantagVid avav
fordonstyp§ för vissfrån 9viss fordonstypfrån 9 § för enaena

fordonvissfordon ellereller viss grupp avenaven grupp
med Sta-samrådaskall verketsamråda med Sta-skall verket

naturvärdsverk.Angåendenaturvârdsverk. tenstens
fall undan-prövning i vissa av

särskildafrån finns13 §tag a
paragrafen.denbestämmelseri

° 1993:1351.Senaste lydelse
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106
Till penningböter döms Till penningböter döms

fordonägaren fordonägarenett ettav som av som
brukas fordonet brukas fordonetstäm- stäm-utan att utan att

med bestämmelser-överens med bestämmelser-överensmer mer
fordons beskaffenhet och fordons beskaffenhet ochna om na om

utrustning i 10, 11,13 13 utrustning i 10, 11, 13 14,a,
14, 16, 19-2217, eller 16, 17, 19-22 eller 24-33 §

24-33 § eller föreskrifter i de eller föreskrifter i de ämnen
i dessaämnen be- i dessa bestämmelsersom avses som avses

stämmelser och har be- och har beslutats enligtsom som
slutats enligt bemyndiganden i bemyndiganden i denna kun-
denna kungörelse, görelse,

den bryter 38 § första stycket eller föreskrifter i demotsom
i 38 § och har beslutatsämnen enligt bemyndigandensom avses som

i denna kungörelse,
den hindrar eller försvårar polismans kontroll isom som avses

35 § andra stycket,
4. motordrivet fordon eller släpfordonägaren brukasett ettav som

i strid körförbud,mot
moped brukasägaren i strid 49 eller 50 § ellermotav en som

föreskrifter i de i 50 § och harämnen beslutats enligtsom avses som
bemyndiganden i denna kungörelse,

rörelseinnehavare underlâter förse typintyg elleratten som
besiktningsinstrument med försäkran i 54som avses

bil eller släpvagnägaren brukas i strid 66 §motav en en som
tredje stycket,

den bryter 68 eller 72motsom
motordrivet fordon eller släpfordon brukasägaren ett ettav som

i strid 70 § första stycket,mot
10. den hindrar eller försvårar flygande inspektion,som
11. rörelseinnehavare tillhandagâ bilinspektör enligtvägraren som

99 första§ stycket eller hindrar eller försvårar förrätt-sättannat
ningens genomförande,

12. fordon brukas i strid förbudägaren ellerett mot ettav som en
föreskrift har beslutats enligt 103som

H Senaste 1996:170.lydelse
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§ll7
Vägverkets beslut enligtenligtbeslutVägverkets

fårandra stycket intefår inte 115 §stycketll5§ andra
beslut enligtAndraöverklagas.Länsstyrelsensöverklagas.

Vägverketkungörelsedennafårbeslut enligt 13 § över- ava
överklagasfåreller länsstyrelsenVerketsVägverket.klagas hos

regeringen.hosfår överklagas. An-beslut inte
kun-beslut enligt dennadra
ellerVägverketgörelse av
hosfår överklagaslänsstyrelsen

regeringen.

kraft denträder iförordningDenna
fall har medgivitsi enskiltbestämmelseräldreenligtUndantag som

utgångengälla vidupphöraskallfrågafrån ikraven atttaxameterom
21V

Z 1993:1351.lydelseSenaste
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ändring i bilregister-till förordning11 Förslag om
1972:599kungörelsen

och 94föreskrivs 18, 19, 21, 24, 53, 57, 63, 71, 90Härigenom att
1972:599 följande lydelse.bilregisterkungörelsen skall ha

Nuvarande lydelse

4 § följande beteckningar med nedanI denna kungörelse används
betydelse.angiven

Beteckning Betydelse

trafik Trafik bestämmelserna yrkesmässigYrkesmässig omsom
yrkestrafiklagen 1988:263 tillämpastrafik i

Föreslagen lydelse

följande beteckningar med nedananvänds4 § I denna kungörelse
betydelse.angiven

BetydelseBeteckning

yrkesmässigtrafik Trafik bestämmelsernaYrkesmässig som om
yrkestrafiklagen 0000:000 tillämpastrafik i

1995:1358.Kungörelsen omtryckt senast
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

utformas antingenform ochrektangulärRegistreringsskylt har
480x110 elleryttermâttenenradig skylt med mm,a. som

elleryttermâtten 300x110skylt medenradigb. mm,som
yttermâtten 195x155skylt medtvåradig mm.c. som

tillenradig skylt med bokstävernaRegistreringsnummer anges
med bokstävernatvåradig skyltsiffrorna till höger ochochvänster

siffror utförs iochdem. Bokstäversiffrorna rakt underochöverst
finnasskall varaktigtPâ skyltenljusreflekterande botten.vitsvart

eller delmotsvarande beteckningellerchassinummerangivet fordonets
ytterligarefår föreskrivabeteckningen. Vägverketeller attnumretav

skylten.skall finnas angivnauppgifter
registerings-frågaregisterings- Ifrågal om enom en

fordon,föranmälts skyltfordonskylt för ettett som an-som
taxitrafikför användning ienligt mältstaxitrafikför användning i

yrkestrafiklagenenligt1988:263 ochyrkestrañklagen
undata-0000:000 och intefrån skyl-undantagitsinte somsom

enligt 7från skyldighetengitsfordons-enligt 13 §digheten a
yrkestrafikförordningenkap.ha I §1972:595kungörelsen att

vid sådan0000:000följande.gäller att an-taxameter,
gällervändning hatill högerBokstaven T taxameter,omanges

tillBokstaven Tdock inte följande.registreringsnumret, anges
registreringsnumret,förordningenfordonet enligt höger omom

enligtfordonetpersonliga for- dock inte1988:965 omom
1988:965med förordningenförsettdonsskyltar är omper-

fordonsskyltarBokstä- personliga ärfordonsskyltar.sonliga
personliga fordons-pâ försett medsiffror utförs ioch svartver

siffrorochBokstäverljusreflekterande botten. skyltar.gul
ljusreflekte-utförs i gulsvart

botten.rande

får,registrerat fordonEttfordon får,Ett registrerat omom
§ eller 40följer 27inte§ eller 40följer 27inte annatannat avav
kungörel-dennaandra stycketkungörel- §stycket denna§ andra

stycket78 tredjeeller §styckettredjeeller 78 § avsese av
1988:327,fordonsskattelagen1988:327,fordonsskattelagen

1988:964förordningen1988:964förordningen omom
beskickningsfordon,förskyltarbeskickningsfordonskyltar för

1988:965förordningen1988:965förordningeneller om
6fordonsskyltar ellerpersonligafordonsskyltarpersonligaom
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brukas endast det försett kap.är 7 § yrkestrafiklagenom
med registreringsskylt. 0000:000, brukas endast om

det försett med registrerings-är
skylt.

På bil, traktor, motorredskap, släpfordon ochterrängvagn,
terrängsläp används skylt i 18 § första stycket eller,som avses a, om

för montering skylten inte medger det, skyltutrymmet av som avses
i första stycket Om det motiverat fordonets konstruktion fårär av
på släpfordon användas skylt i 18 förstaäven § stycketsom avses c.

Pâ motorcykel och terrängskoter används skylt i 18 §som avses
första stycket c.

Registreringsskylt skall anbringad på bil såväl framtillvara som
baktill, på traktor, motorredskap och terrängmotorfordon framtill samt
på motorcykel, släpfordon och terrängsläp baktill. Skylt framtill skall

väl synlig framifrån och skylt baktill väl synlig bakifrån.vara
Om det medför avsevärd olägenhet föra skylten framtillatt

traktor, motorredskap eller terrängskoter eller baktill släpfordon,
dras traktor eller motorredskap, får den anbringassom av annan

utifrån väl synlig plats.

21 §
Om registreringsskylt har förstörts, förkommit eller förändratsen

så den inte lämpligen kan användas eller har lämnats in enligt 34 §att
andra stycket, fordonetshar efter ansökan hos Vägverketägare rätt att

duplett skylten. I samband med begäran provisorisken av om
registreringsskylt enligt 24 får§ ansökan i stället hos polismyn-göras
dighet. Sådan ansökan får fordonets förare.även göras av

Dupletter registreringsskyltar får inte lämnas för fordonut ettav om
brukandeförbud råder för det enligt 64 fordonsskattelagen§
1988:327 eller enligt 18 lagen§ l978:69 försäljningsskattom

Ärmotorfordon. fordonet avställt får dupletter inte lämnas såut om
inte fått ske fordonet hade varit skattepliktigt fordonsskat-enligtom
telagen.

Har fordons registerings- Har fordons registerings-ett ett
skyltar tagits hand enligt skyltar tagits hand enligtom om
78 § fordonsskattelagen, får fordonsskattelagen78 § eller
efter ansökan dupletter regi- enligt 6 kap. 7 § yrkestrafikla-av
streringsskyltarna lämnas till 0000:000, får efterut gen an-
fordonets det inteägare sökannär dupletter registrerings-av
längre finns något hinder skyltarna lämnas till fordo-mot ut
det enligt andra stycket. längredet inteägare närnets

finns något hinder detmot
enligt andra eller sådantstycket
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nämndaiförhållande avsessom
yrkestrafiklagen inteparagraf i

föreligger.längre

24 §
polismyn-tillhandahållerförsta stycketi 21 §fall1 som avses

samtidigtansökanregistreringsskylt, görsprovisoriskdigheten omen
registreringsskylten.duplettgjortseller har avom en

fordonförfår inte lämnasregistreringsskyltarProvisoriska ut ett om
fordonsskattelagen64 §enligtråder för detbrukandeförbud

försäljningsskatt1978:6918 § lageneller enligt1988:327 om
Är registreringsskyltarprovisoriskaavställt fårfordonetmotorfordon.

skattepliktigtvarithadefordonetfått skeså inteinte lämnas ut omom
fordonsskattelagen.enligt

registrerings-Provisoriskaregistrerings-Provisoriska
får inte lämnasskyltarlämnasfår inte utskyltar ut omom

registreringsskyltarfordonetsregistreringsskyltarfordonets
§enligt 78handtagits§ harenligt 78handhar tagits omom

enligtellerfordonsskattelagenfordonsskattelagen.
yrkestrafiklagen§6 kap. 7

0000:000
.

fordon isådantdetkvarståröverlåtsutryckningsfordonOm somett
uppfyllda.i 15 §förutsättningarna ärregistret endast om

finnslängredet inteNärfinnslängredet inteNär
fordonförförutsättningarfordonförförutsättningar att ettatt ett

registrerings-sådanskall haregistrerings-sådanskall ha enen
tredje18i §skylttredje§i 18skylt avsessomavsessom

registreringsskyl-skallstycket,registreringsskyl-skallstycket,
tillin Väg-omedelbartVägverket. Entill ten gesten ges
ägande-övergångverket. Entilläganderättenövergång ett avav
innebärfordontillfordonetinnebär rättenfordon ettatt somsom
skall halängrefordonet inteskyltdennaskall hainte längre att

detregistrerasskylt näruppgift dennafinnsdetregistreras när
bilregistretuppgift ifinnsfordonets attbilregistreti omattom

registreringsskylt harfordonetstillinregistreringsskylt har getts
Vägverket.in tillVägverket. getts
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57 §
Om registrerat fordonägaren använda detett attav ettavser

sådant i 12 § förstasätt stycket 6 eller skall han innansom avses
sådan användning påbörjas anmäla detta till Vägverket. Vid över-
lâtelser gäller detta denäven Avserägaren. anmälan 12 § förstanya
stycket 8 skall den skriftlig.vara

Om registrerat fordonägaren använda det någotett attav avser
i 12 § förstasätt än stycket 6 eller 8 och hanannat som avses om

tidigare har anmält sådant användningssätt, skall han innanett
användningen ändras anmäla detta till Vägverket. Avser anmälan 12 §
första stycket skall den skriftlig.vara

Sådan anmälan i Sådan anmälan isom avses som avses
första och andra styckena be- första och andra styckena be-
höver inte ske ansökan höver inte ske ansökanom en om en
skall till tillstándsmyndig-göras skall till prövningsmyndig-göras
het enligt yrkestrajildörordning- het enligt yrkestrafiklagen

1988:1503 eller enligt 000.-000 eller enligt biluthyr-en
förordningen 1988:1505 ningslagen 0000:000.om
biluthyrning.

För registrerat fordon utgår skyltavgift. Avgiften kronor55ett är
för varje skylt. För skylt i 18 § tredje stycket avgiftenärsom avses

för135 kronor varje skylt.
fordo-Skyltavgiften Skyltavgiftennär fordo-närtas ut tas ut

registreras. Avställs fordo- registreras. Avställs fordonetnet net
vid registreringen, dock vid registreringen, docknet tas tas

avgiften avställningen avgiftennär avställningennärut ut
upphör eller, detta inte sker, upphör eller, detta inte sker,om om

fordonet avregistreras. För fordonetnär avregistreras.när För
skylt 18 § tredje skylt i 18 § tredjesom avses som avses
stycket avgiften fordo- stycket avgiftennär fordo-tas närut tas ut

anmälts för användning i anmälts för användning inet net
taxitrafik enligt yrkestrafiklagen taxitrafik enligt yrkestrafiklagen
1988:263. 0000:000

.Skyldig erlägga skyltavgift för fordon den antecknas iäratt som
bilregistret till fordonet avgiftenägare skall fråganär Itas ut.som om
sådan avgift skall 10 § andra stycket, 36-39, 41-43, 51, 53-55,
61, 63-66, 79, 81, 82, 84 och 85 §§ fordonsskattelagen 1988:327
och bestämmelserna i fordonsskatteförordningen 1993: 1028 pâ-om
föring och uppbörd fordonsskatt tillämpas. Någon avgift utgår inteav
för fordon i 9 § första fordonsskattelagenstycket eller försom avses
fordon har medgivits befrielse från skattepliktägare enligt 89 §vars
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§i 14för fordonutgår inte hellerAvgiftnämnda lag. avses asom
från fordonsskatt.befriattid fordonetunder denfordonsskattelagen, är

71 §
till dennai bilaga 1uppgifter införs debilregistretI angessom

kungörelse.
förVägverketförVägverket attatt upp-svararupp-svarar

I deförs in i registret.gifternaI dein i registret.gifterna förs
beteckninguppgiftfallbeteckninguppgiftfall avserenavseren

beskickningsfordonskylt förbeskickningsfordonförskylt
skattebefrielse enligt lagenellerskattebefrielse enligt lageneller

ochimmunitet1976:661ochimmunitet1976:661 omom
fallprivilegier i vissafallprivilegier i vissa svararsvarar

förUtrikesdepartementetförUtrikesdepartementet attatt
sådanVägverket underrättassådanunderrättasVägverket omom

uppgiftuppgift. de fallIuppgiftde falluppgift. I enen
yrkestrafik-ansökan enligtyrkestrafik-enligtansökan avseravser

0000:000 ellerförordningeneller1988:1503förordningen
biluthyrningsförordningenenligtförordningenenligtansökan

länsstyrelsen0000:000biluthyrning1988:1505 svararom
underrättasVägverketförförlänsstyrelsen attattsvarar

uppgift.sådansådanunderrättasVägverket omom
uppgift.

fåravregistreratsfordon harfrån detförflutitårSedan att ettett
fordonetuppgifteralla rörföra registretVägverket utom upp-somur

registe-modellkod,färg,chassinummer,gifterna motornummer,om
får förasuppgifternasistnämndaårsmodell. Deochringsnummer ur

avregistreringen.frånförflutitfem år harsedanregistret

90
dendömspenningböterTilldenpenningböter dömsTill

oakt-uppsåtligen elleroakt-elleruppsåtligen avsomavsom
första16 §brytersamhet§ första16brytersamhet motmot
förstastycket, 20 §andraeller20 § förstastycket,andraeller
tredjestycket, 27 §tredjetredje eller§stycket, 27tredjeeller

stycket,§ förstastycket, 30första stycket,30 §stycket,
§ andraförsta stycket, 3332 §andra33 §första stycket,32 §
stycket,§ andrastycket, 42stycket,andra42 §stycket,

andra§andra stycket, 4746 §andrastycket, 47 §andra46 § aa
andra stycket, 51,stycket, 49 §stycket, 51,andrastycket, 49 §

2 1996:375.lydelseSenaste

82



FötfattningsförslagSOU 1996:93

första55, 57 eller andra stycket 53 andra stycket, första55, 57
eller första-tredje57 § eller eller andra stycket eller 57 §a a
sjunde stycket eller föreskrifter första-tredje eller sjunde styck-

skyltar eller märken eller föreskrifter skyltaretom som om
har beslutats enligt bemyndigan- eller märken har beslutatssom
den i denna kungörelse. enligt bemyndiganden i denna

kungörelse.
Är såväl förutvarande skyldig anmälan enligtägare göraattsom ny

51 § och lämnar dem riktiga uppgifter enligt 52 § dock denären av
fri frånandre ansvar.

i sådana sådanaVägverkets beslut Vägverkets beslut i
frågor i 10 första- frågor första-§ i 10 §som avses som avses
tredje stycket, 16 § tredje styck- tredje 16 styck-stycket, § tredje

29 32 § första stycket, 21 § första stycket, 29et, et,
33 § första stycket, 39 41 första första32 § stycket, 33 §
46 första stycket,§ 54, 90 förstastycket, 39 41 46 §a
eller 91 överklagas§ hos Läns- stycket, 54, 90 eller 91 §a

Örebroi län. överklagas hos Länsrätten irätten
Örebro län.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna förordning träder i kraft den
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behöriga myndigheterförordningtill12 Förslag m.m.om
inominternationellai fråga transporterom

EESsamarbetsomrâdetekonomiskaEuropeiska

följande.föreskrivsHärigenom

anslutning tillförhållanden ivissaförordning reglerar§1 Denna
1992684/92 den 16EEGförordningRådets ommarsnr av

buss,medinternationellförregler persontransportgemensamma
1992den 26EEG 881/92förordningRådets ommarsavnr

gemenskapeninomför godstransportermarknaden vägtillträde till
fleraellerterritorium ellermedlemsstatsfråntill eller engenomen

territorierfmedlemsstaters
juli 1992den 232454/92förordning EEGRådets omavnr

nationellafå utföratransportföretag skallvillkoren för persontrans-att
hemmahöran-den där demedlemsstat äri änvägporter annanen

de,3
oktober 1993den 25EEG 3118/93förordningRådets4. omavnr

utföra inrikes godstransportertransportföretagförförutsättningar att
etableradedär de intemedlemsstati ärväg en

den 21 december3298/94förordning EGKommissionens avnr
transiträttighetermedförfarandet idet1994 närmare systemetom

Österrike,lastbilmed upprättatförmiljöpoäng tungtransport genom
Anslutningsakten för Norge,protokoll 9 tillartikel i11 nrgenom

Österrike, SverigeFinland och

myndigheterBehöriga

684/92EEGförordning ärmyndigheter enligtBehöriga2 § nr
ditlänsstyrelseoch 13 denartiklarna 11ii ärenden avsessom

sig ochvändersökanden
Vägverket.i övrigt2.

R 684.Celex 3920.3.1992 1EGT 1.74, s.nr
2 392R 881.9.4.1992, CelexL95. lEGT s.nr
3 C-388/92CaseEG-domstolenupphävtsjuni 1994Förordningen har den l menav

bli medförväntas ersatt en ny.
4 3118.Celex 393R12.11.1993 lL279.EGT s.nr
5 21.12.1992,373,EGT L s.nr
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Den prövningsmyndighet länsstyrelse i 2 kap. 2 §som avses
yrkestrafiklagen 0000:000 behörig förordningenmyndighet enligtär
EEG 881/92, artiklarna 5.1, 7 och 8 och Vägverket enligtnr samma
förordning artiklarna 10 och 11.

Generaltullstyrelsen behörig myndighet enligt förordningär
EEG 3118/93 förordningoch EG 3298/94.nr nr

Kontroller

3 § behörigMed kontrollant enligt artikel 15 i förordning EEG nr
684/92, artikel i förordning5.4 EEG 881/92 och behörignr
tjänsteman enligt artikel förordning3.4 i EEG 3118/93 förnr avses
Sveriges del polisman.

Strafbestämmelser m. m.

4 § Till böter döms
den uppsåtligen driver trafik sådant tillståndutansom som avses

förordningi artikel 5 EEG 684/92, sådant kontrolldokument somnr
sådanti artikel eller certifikat i artikel 13 nämnda11avses som avses

förordning,
den uppsåtligen driver trafik sådant tillståndutan avsessom som

förordningi artikel 3 EEG 881/92,nr
den uppsåtligen driver trafik sådant tillståndutansom som avses

förordningi artikel 2 EEG 3118/93.nr
oaktsamhetTill penningböter döms den uppsåtligen ellersom av

i förordningbryter artikel 15 EEG 684/92, artikel 5.4mot motnr
andra meningen i förordning EEG 881/92 eller artikel 3.3motnr
femte förordningstycket eller artikel 3.4. i EEG 3118/93.nr

trafik förordning tillstånd,5 § Har i denna drivits utansom avses
döms den yrkesmässigt för eller räkning har slutitsom egen annans

trafikutövarenavtal med till böter. han kände tilltransportenom om
eller hade skälig anledning tillstånd saknades.attanta

6 § fordon framförsOm i strid bestämmelser iett mot som avses
denna förordning får polisman fortsatteller tulltjänsteman hindraen en
färd. fårDärvid medges fordon med vilket sker förs tillatt transporten

lämpliga avlastningsplats verkstad.uppställnings- eller ellernärmaste
fråga fordon förs in iI registrerat i utlandet ochärettom som som

Sverige får försmedges det omedelbart landet.att ut ur
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Överklagande

allmänfår överklagas hostillståndåterkallatellerBeslut7 § vägratom
förvaltningsdomstol.

sanktionadministrativi ärendenGeneraltullstyrelsenBeslut omav
miljöpoängi ärenden3118/93 ellerEEGförordningenligt omnr

för-allmänfår överklagas hos3298/94förordning EGenligt nr
valtningsdomtol. ,

överklagande hos kammarrätten.vidPrövningstillstând krävs
förvaltnings-allmänöverklagarförvaltningsmyndighetOm enen

veckorin inomkommitöverklagandet habeslut, skalldomstols tre
fårFörvaltningsmyndighetenmeddelades.då beslutetdagfrån den

enskildaför denförmåntillföra talan parten.även

Bemyndiganden

meddelasförordningdennaverkställighetenförFöreskrifter8 § av
och684/92EEGförordningisåvitt rör nrtransporter avsessom

såvittVägverket och881/92 rörEEG transporterförordning avnr
förordning EGoch3118/93EEGförordningi nrnravsessom

Generaltullstyrelsen.3298/94 av
fortsatthindrandefrågaiverkställighetenFöreskrifter för avom
ochpolismangällersåvitt deRikspolisstyrelsenmeddelasfärd avav
sådanaInnantulltjänsteman.gällersåvitt deGeneraltullstyrelsen

behövs,detmyndigheter,skall dessameddelasföreskrifter om
varandra.samråda med

vgifterA

förgällerVägverketförmed1972:648Förordningen9§ taxa
förordning.dennaprövning enligtverkets

länsstyrelsersochGeneraltullstyrelsensförbetalasAvgift skall
storlekansökningsavgiftensframgår nedan. Förfallprövning ide som

avgiftsförordningen§§i 9-14bestämmelsernagällerm.m.
tillämpas:avgiftsklasserföljandevarvid1992:191,

86



Författningsförslag1996:93SOU

Ärendeslag Avgiftsklass

Generaltullstyrelsen 2Tillstånd av
Generaltullstyrelsen iBeslut av

miljöpoängärende om
Tillstånd länsstyrelseav

utfärdat länsstyrelseKontolldokument Waybill av
utfärdat länsstyrelsecertifikatIntyg av

upphävsförordningenkraft den Genomlag träder iDenna
i frågabehöriga myndigheter,1995:525förordningen omm.m.om
upphävdaunionen.inom Europeiska Deninternationella transporter

förhållandendock fortfarande tillämpasförordningen skall som
kraft.varit iförordningen hartid under vilkenhänför sig till den

avslutats hosikraftträdandet inte harföreOm ärendeett en
det,behörigäldre bestämmelser prövaenligtmyndighet, är attsom

behörigdenna inteden myndighetenskall det ärävenprövas omav
förordningen.enligt den nya
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till förordning 0000:000 yrkestrafik-13 Förslag om
register

Härigenom föreskrivs följande.

enligtregistrering tillstândsinnehav1 § Denna förordning gäller av
föroch biluthyrningslagen 0000:000 iyrkestrafiklagen 0000:000 ett

register yrkestrafikregistret.landet gemensamt

förs Vägverket automatisk databe-2 § Yrkestrafikregistret av genom
handling.

registreringsmyndighet. LänsstyrelsernaVägverket central ärär
registreringsmyndigheter.regionala

uppgifter§ yrkestrafikregistret förs in3 I om
tillståndshavaren,

tillståndet,har meddelatden myndighet som
tillstånd.slag av

uppgifti förekommande fallVidare antecknas om
för trafikutövningen ellerharden eller dem ut-ansvaretsom

hyrningsverksamheten,
yrkestrafiklageni 2 kap. 6 eller 7 §övriga prövade avsessom

biluthyrningslagen 0000:000,8 eller 9 §0000:000 eller i
§yrkestrafiklagen eller i 10i 2 kap. 16 §föreståndare som avses

biluthyrningslagen,
tillståndet,och begränsningar ivillkor

varning,
tillståndet.upphörandeåterkallelse eller annat av

yrkestrafikla-prövningsmyndighet enligt4 § länsstyrelseDen ärsom
uppgifteryrkestrafikregistret förs inför det i0000:000 attsvarargen

tillstånd till biluthyrning.trafiktillstånd ochom
försvidtagits verketåtgärder harförVägverket att avsomsvarar

i registret.in

uppgifterfår innehålla deyrkestrafikregistret§ Utdrag5 omur
sådantfinns i bilregistret. Ettfordonettillståndshavaren och som

prövningsmyndigheten.utdrag begärs hos

upphörttillstånd harförflutit från detfem år har6 § Sedan attatt ett
gallrastillståndetskall uppgifternagälla ut.om
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7 § Föreskrifter i de frågor i denna förordning beslutassom avses av
Vägverket efter samråd med länsstyrelserna.

förordningDenna träder i kraft den då förordningen 1979:785
yrkestrañkregister skall upphöra gälla.attom
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1979:560lagenupphävandetill lag14 Förslag avom
transportfönnedlingom

transportförmedling1979:560lagenföreskrivsHärigenom att om
utgångengälla vidskall upphöra att av

förordningenupphävandeförordningtillFörslag15 avom
transportfönnedling15041988: om

transportför-1988:1504förordningenföreskrivsHärigenom att om
utgångengälla vidskall upphöramedling att av

1985:450lagenupphävandetill lag16 Förslag avom
taxivärderingsnämndenochbuss-om

taxivärde-ochbuss-1985:450föreskrivs lagenHärigenom att om
utgångenvidgällaskall upphöraringsnämnden att av

förordningenupphävandeförordningtill17 Förslag avom
taxivärderingsnämndenochbuss-1985:454 om

ochbuss-1985:454förordningenföreskrivsHärigenom att om
utgångengälla vidskall upphörataxivärderingsnämnden att av
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Utredningsuppdraget och1

utredningsarbetet

bifogasför utredningsarbetet, bilagadirektivenl sägs attsom som
yrkestrafiklagstiftningen övrigochuppdraget går överattut se

för yrkestrafiken och utarbeta förslag tillförfattningsreglering att en
författningsstruktur området. Direktivensammanhållenny

särskilt vissa frågorspecificerat uppdraget nämnaatt somgenom
anpassningen deröd tråd i dessa gårkräver sin lösning och avsom en

författningarna till EGzs regelverk.svenska
Samtidigtnovember månad 1994.inleddes underUtredningsarbetet

1995ikraftträdandet den januaritaxibranschen inför lstod av
taxitrafik särskildfordon i skall habestämmelsen förareatt enom av

vandelsprövning. Iföre utfärdande kräverförarlegitimation, ensom
tillståndsmyndigheten saknadeuppmärksammadessamband därmed att

avgöranden. Dettaförvaltningsdomstolsöverklaga allmänrätt att
26 januari 1995 avlämnadeföranledde utredningen denatt promemo-

förslagyrkestrafiken, innehölli mål enligtrian Partsställningen som
1995:811SFSFörslaget ledde till lagändringtill sådan rätt. genomen

l994/95zTU28, rskr. 1994/95:414.1994/95:191, bet.prop.
Ganskaförfattningsomrâdet.följde genomgång helaDärefter aven

till huvuddragenkunde koncentrerasstod det klart arbetet inteattsnart
studiumkrävdes ingåendelagstiftningen, deti ettatt ettutan av

frågor.hanteringsmässigamycket antal detaljer ochstort
från branschhåll har utredningensynpunkterinhämtandeFör av

organisationer,för branschenssammanträffat med representanter
Åkeriförbundet, Riksför-Svenska Bussbranschensnämligen Svenska

Taxiförbundet, FriaLokaltrafikföreningen, Svenskabund, Svenska
Transportarbetareför-Industriförbundet, SvenskaRiksförbund,Taxi

Biluthyr-KommunikationSEKO facket för Service ochbundet, samt
ningsbranschens Riksförbund.

frågor skett medbedrivande har samråd i olikaUnder arbetets
Vägverket,Rikspolisstyrelsen,Generaltullstyrelsen,Konkurrensverket,

yrkestrafikfrågorsamrådsgrupp för ochLänsstyrelsernaslänsstyrelser,
med ytterligareNågra frågor har diskuteratspolismyndigheter.

nämnda.myndigheter deän nu
Örebro varit behjälpligt med olikaTrafikregister i harVägverkets

med vissa registerfrågor.statistikuppgifter samtm.m.
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länder harhos andramed regelsystemetjämförelserFör att
i KöpenhamnTrafikministerietbesök hosgenomförtutredningen ett

harTaxiförbund. KontakterDansksammanträffat meddåoch även
Samferdsels-Trafikministeriet och NorgeFinlandförekommit med

departementet.
upplys-eller inhämtatsamrått medi sitt arbeteUtredningen har

1994 årssärskiltvilkapågående utredningar,radningar från aven
1994: 13 börkörkortsutredning K nämnas.

samtligavarvid oftastsammanträden.haft 20harUtredningen
deltagit.harexperter

till lagari förslaghar resulteratarbeteUtredningens resp.nya
Därjämtebiluthyrningsområdena.yrkestrafik- ochförordningar
ändringarförfattningarupphävande vissaföranleder förslagen samtav

författningar.antali stortett
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2 Allmänt yrkesmässig trafikom

2.1 Bakgrund

Med yrkesmässig trafik enligt lagens definition trafik i vilkenavses
personbil, lastbil eller buss föraremed ställs till allmänhetens
förfogande betalning för eller gods.mot transport av personer
Verksamheten inom den yrkesmässiga trafiken har historiskt varit
omgärdad regler. Sedan länge har det dock inom området pågåttav en
omfattande avreglering. skeddeFörst detta från början 1970-taletav
för godstrafikens del och sedan mitten 1980-talet har ocksåav
persontrafiken för avreglerats. Tanken bakom avregleringensteg steg

sund konkurrens mellan olika trafikföretag föreningär i medatt etten
riktigt utformat kostnadsansvar leder till utnyttjasatt resurserna
effektivare och till bättre fördelning transportarbetet mellan olikaen av

En avreglering ligger också i linje med strävandenatransportgrenar.
efter förenklingar regelsystemet i stort.av

taxitrafikenFör gällde enligt 1979 års yrkestrafiklagstiftning --
yrkestrafiklagen 1979:559 och yrkestrafikförordningen 1979:871

bestämmelser bl.a. trafikeringsplikt, trafikområde, kommen-om-
deringsplan, uppställningsplats för fordon och skyldighet för till-
ståndshavare tillhöra beställningscentral. Vidare prissätt-att en var
ningen reglerad statlig myndighet dåvarandeattgenom en -
Transportrådet, fastställdeTPR för hela landet gällandeen-
maximitaxa.

Regleringen yrkestrafiken finns i huvudsak i yrkestrafiklagenav
1988:263, yrkestrafikförordningenYTL, och 1988:1503, YTF,
vilka reglerar de krav skall gälla för få tillstånd bedrivaatt attsom
yrkesmässig trafik. Till lagregleringen hör lagen 1979:560även om
transportförmedling, förordningenTFL, 1988: 1504 transportför-om
medling, TFF, lagen 1979:561 biluthyrning, BUL ochsamt om
förordningen 1988:1505 biluthyrning, BUF. Regler för in-om
ternationell yrkesmässig trafik finns i kungörelsen 1974:681 om
internationella förKIV, inom detvägtransporter, samt transporter
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, i förordningen
1995:525 behöriga myndigheter, frågai internationellaom m.m. om

inom Europeiska unionen. Av betydelse också för-ärtransporter
ordningen 1979:785 yrkestrafikregister vissa bestämmelsersamtom
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bilregisterkungörelsenoch1972:595, FK,fordonskungörelseni
BRK.1972:599,

tillståndsinne-registreringyrkestrafikregistretnämndaDet avavser
RegistretBUL.ochYTL, TFLförfattningarnanämndaenligt dehav

registreringsmyn-regionalaLänsstyrelsernaVV. årVägverket,förs av
digheter.

avregleringfortsattriksdagenbeslutade1988Våren om en
beställningstrafik med bussförBehovsprövningenyrkestrafikområdet.

julibehovsprövning den 1övrig1989 ochjanuaridenavskaffades l
lämplighetsprövningenockså skärpaskulleLänsstyrelsen1990. av

tillFörarbetenyrkestrafik.eller bedriverbedrivadem attavsersom
huvudsakligenavregleringen ärförfattningsreglering rörden som

l987/88zTUl5, rskr.1987/88278, bet.1987/88:50 bil. prop.prop.
ochanpassningstidlängrebehövdestaxitrafiken166. För1987/88: en
fickYTFYTL och1988 årsiÖvergångsbestämmelsergenom

juli 1990.dentill 1taxitrafiken kvarregleringovannämnda varaav
länsstyrelsernaskritikriktadesbudgetpropositionårsl 1992 mot

lämplighetspröv-föreskrivnaförfattningarnaidenfrågainsatser i om
lämpligheten. Ikontrollenefterföljandedenochningen pro-av

detefterlevnadenskärpafrämst behovetframhöllspositionen att avav
sådant.regelverketskärpainteregelverket,existerande att som

stå fast.avreglering skullebeslutetbetonadeRegeringen att om
1992/93:2rskr.1992/93:TU1,bet.propositionenRiksdagen antog

möjlig-utredningsnabbkrävdesdetsamtidigtansågoch att aven
taxibranschensyfteiytterligarereglernaskärpa attheterna saneraatt

kostnadtillåka säkertskulle kunnakundernaoch för varsomenatt
konkur-säkerställaFöromfattning.tillförhållanderimlig i attresans

enligtlänsstyrelsernaskulletaxinäringeninomvillkorlikarens
lämplighetsprövningenskärpapropositionenföreslagits iriktlinjer som

trafikutövarna.hoslämplighetenuppföljningenoch av
delsuppdragregeringensfick Statskontoret1992november19Den
delstrafiken,yrkesmässigadentillsynlänsstyrelsernas överöveratt se

dåvarandemellansamkörningtillåtahalvåret 1993förstaunderatt
uppgifter iochyrkestrafikregisterTSVzs,Trafiksäkerhetsverkets,

kronofogdemyndig-drivs infordringarutsökningsregistret avsomom
mål.allmäntheten i

godkäntkravregeringenbeslutade1992december10Den om
uppfyllerförareDentaxiförare.föryrkeskunnandei somprov

ifinnasskullelegitimation,erhållaskullekravVägverkets somen
kraft förstidockträddeBeslutetförsynligvälfordonet, passageraren.

detsedan1993:1159och SFS1992:1387SFSjanuari 1995den l
nedan.vandelsprövning,med kravförenats seen
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I 1992/93:106 åtgärder rörande taxitrafiken redovisadesprop. om
15 olika förslag skärpt tillsyn taxitrafiken. Trafikutskottetom en av
anförde i sitt betänkande 1992/93:TU26 häröver förmåletatt
samhällets insatser borde utforma instrument och incitamentattvara

förmår bidra till önskvärd utveckling skersammantaget attsom en
inom taxitrafiken återgång för den skull sker till tidigareutan att en
detaljreglering.

Riksdagens revisorer den 17 1993 rapportavgav mars en om
avregleringen taxinäringen, huvudsakligen grundad förhållande-av

i Stockholms län. Revisorerna pekade särskilt bristerna ina
länsstyrelsens uppföljning tillståndshavarnas lämplighet, enligtav som
revisorerna i princip borde tillståndsprövningen.motsvara

I juni 1993 överlämnade Statskontoret till regeringen Omrapporten
taxi och yrkesmässig trafik l993:15 med förslagannan om en
effektivare tillsyn den yrkesmässiga trafiken i åtgärdspaketettav om
25 punkter. På grundval och remissyttranden denöverrapportenav
utarbetades inom Kommunikationsdepartementet promemoria jämteen

Ökadlagförslag, tillsyn den yrkesmässiga trafiken Ds 1993:91.av
ÖkadI 1993/94:l68 tillsyn den yrkesmässiga trafikenprop. av

markerade regeringen, bl.a. lämna förslag till ändringattgenom av
YTL, länsstyrelsernas för den löpande tillsynen denansvar av
yrkesmässiga trafiken. Vidare föreslogs vandelsprövningen av
taxiförare innebärande legitimation för taxiförare bara får tillatt ges
den med hänsyn till yrkeskunnande och laglydnad bedömssom vara
lämplig. Förslagen riksdagen bet. 1993/94:TU29, rskr.antogs av
310.

bidraFör till det i 1993/94: 168 uttalade önskemåletatt prop. om en
bättre ordning inom yrkestrafiken tillkallade Kommunikationsdeparte-

i december 1993 Ledningsgrupp för yrkestrafikfrågor,mentet en
bestående företrädare för ledningen inom olika18 myndigheter ochav
branschorganisationer med anknytning till yrkestrafiken. Lednings-

utsåg i sin fyra arbetsgrupper med uppgift bl.a.tur attgruppen
kartlägga behovet ytterligare lagstiftning på området. Gruppernasav
arbete resulterade i departementspromemorian Den yrkesmässiga
trafiken samordnings- och genomförandefrågor 1994:100.Ds-
Promemorian har legat till grund för direktiven till denna utredning

den yrkesmässigaöversyn trafiken och dess författnings-om av
reglering.
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Myndighetsorganisationen2.2

verketVäg

och1991/92årsskiftetvidavvecklatsTPR,Transportrådet,Sedan
avveckladesfunktionrådetstagitTSV,Trafiksäkerhetsverket, över

centralVV,Vägverket,1992/93. ärårsskiftetvidTSV numera
meddelafårochyrkestrafikområdetförmedmyndighet ansvar

om avanvändningenochYTFverkställighetenföreskrifter för av
yrkes-uppgifter bl.a.löpandeolikavidareVV hartaxametrar.

trafikområdet.
vilketSverige,vägtrafiken iförövergripandehar detVV ansvaret

därjämteharochinfrastrukturförverket Vägarnasinnebär att ansvarar
finnstrafik vägarnasåväl denförsektorsansvar somsomett

helatillkopplat vägtrans-miljöpåverkantrafikensochtrafiksäkerheten
frågorför allaockså samlatVerket har ett somansvarportsystemet.

fordonsregistrering.rör
kontrol-förbilinspektörerverketstidigarehar ansvaratVV genom

vilotider.ochkör-förarnasskicktekniskafordonenslen samtav
polisväsendet ochtilljuli 1995denöverfördes dock lVerksamheten

vid dentrafikpolisenexpertstöd förbilinspektörerna utgör ettnumera
påfordonskontrollen väg.tekniska

fordon,gällerdetförvaltningsmyndighet närcentralvidareVV är
1992: 1467förordningenenligtVerketyrkestrafik.ochkörkort svarar

in-yrkestrafik ochfrågorförVägverketförinstruktionmed om
kollektivahandikappanpassningternationella samt avtransporter

förnämndhaverketåliggerterminaler. Det ävenoch attfärdmedel en
inomutvecklingenföljauppgifttillNämnden haryrkestrafikfrågor. att

till åtgärder.förslagområdet och ge
exempelvisfrågor,i vissaöverklagningsmyndighetdessutomVV är

YTL.4 §linjetrafik enligttillstånd tillfrågori om
skriftligaförfattningar,gällandeförinomanordnarVerket ramen

yrkeskompetensochyrkeskunnandeavseendeutfärdar intygochprov
trafikslag.samtligainomföraretillståndshavareför resp.

Örebro,tillförlagtochVVdel ärTrafikregistret, utgör avensom
körkortsregistrena.bil- ochyrkestrafik-,rikstäckandeför desvarar

ochtillståndshavareuppgifterinnehållerYrkestrafikregistret om
trafik,yrkesmässigtillstånd tilluppgiftertrafikansvarig samt om

uthyrningsverksam-tilltillståndochtransportförmedlingtilltillstånd
het.
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Länsstyrelserna

Länsstyrelserna ansvariga regionala statligaär myndigheter inom
yrkestrafiken såväl vad tillstånd enligt YTL, BUL och TFL,avser som
särskild förarlegitimation för taxi enligt YTL. Länsstyrelserna utövar

tillsyn innehavareäven nämndaöver tillstånd legitimation.av resp.
Länsstyrelserna också behörig myndighetär beträffande internationella
frågor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsomrâdet, EES.

Länsstyrelserna -har själva utforma sinrätt organisation. Flertaletatt
länsstyrelser har antal organisatoriska enheter, de flesta medett en
länsexpert eller sakområdesansvarig chef. Många länsstyrelseren som
har valt enheterna i block med olika grad främstatt gruppera av
administrativ samverkan. I några län finns organisation med störreen
avdelningar innehåller flera expertfunktioner.som

Tillsynen den yrkesmässiga trafiken har tidigare inomöver bedrivits
länsstyrelsens rättsenhet/ juridiska enhet. Länsstyrelsernas organisation

emellertid under omdaning och i många län,är bl.a. i de storstads-tre
länen Stockholms län, Göteborgs och Bohus län och Malmöhus län,
har inrättats särskilda funktioner för yrkestrafikfrågor.

Länsstyrelsen i Stockholms län har särskild trafikenhet, fåtten som
organisation fr.o.m. är 1995. Enheten beslutar i ärendenen ny om

körkort och yrkesmässig trafik. Vid i Göteborgs ochLänsstyrelsen
Bohus län finns det särskild rättsavdelning handläggeren som
yrkestrafikärenden. Vid Länsstyrelsen i Malmöhus län handläggs
ärenden rörande körkortsregister, körkortsfrågorövriga yrkestra-samt
fikärenden inkl. taxiförarlegitimationer Trafikenheten. mindre ochl
medelstora län flertalet handläggare yrkestrafikärenden ävensvarar av
för handläggningen andra förvaltningsärenden.av

Generaltullstyrelsen

uppgift utformaGeneraltullstyrelsens, GTS, huvudsakliga är att ramar
uppgifterbeträffande deoch direktiv prioriteringargörasamt som

vissapåföra redovisa tull ochåvilar innefattas ochTullverket. Däri att
införselbestämmelserandra skatter avgifter, övervakaoch attatt om

utrednings- ochbedriva vissoch utförsel efterlevs och attav varor
åklagarverksamhet bestämmelser.i fråga brott dessamotom

GTSinnebärGTS fick juli 1995. Denorganisation den l atten ny
Vissacentral myndighet för tullmyndigheter i landet.är tolv regionala
finnsdessa i sin indelade centralti lokalkontor. Under GTSär turav

antal enheter, Trafikbyrån Trafiksek-inrymmerDennaärett varav en.
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frågorhandläggerTrafiksektionenTulldatasektionen.ochtionen om
internationell trafik.till visstillstånd

internationella1974:681 vägtrans-kungörelsenenligtGTS är om
internationell trafiktillför tillståndmyndighetbehörigKIV,porter,

cabotagctrafiktillstånd tillvidarehandläggerStyrelsenutanför EES.
myndigheter,behöriga1995:525förordningenEES enligtinom om

unionen.Europeiskainominternationellai fråga transporteromm.m.
kompetensområde.sittföreskrifter inomutfärdarGTS

internationellsådantillstånd tillärendenvidarehandläggerGTS om
Styrelsenbilaterala avtal.tillståndskrav enligtålagdtrafik ärsom

ellerintygmed stödskertrafiksådanärendenavgör även avsomom
Transportminis-Europeiskatill denanknytningmeddokument

internationellnämndaBåda deCEMT.terkonferensen typerna avnu
överenskomnaländernamellanantalsbegrånsade enligttrafik är

kvoter.

Branscherna2.3

aktörer.spektrumfinns bretttrafikenyrkesmässigaden ettInom av
företags-struktur,branschernasavseendevariationerDet är stora

olika aktörerna.deöversiktkort överNedan lämnasformer enm.m.

Åkeri er

åkerier och de00013landeti helafanns det1994/95årsskiftetVid ca
fordonspark.i sinlastbilaroch femtvåmellanhadeföretagenflesta

enbilsåkeri.åkerifemteVart ettvar
tilljanuari 1996uppgick igodstrafikförtrañktillståndAntalet

storstadslänen.i deåterfannstillståndentredjedel tre000. En22 av
iyrkestrafikanmälda fordon80055fanns dettidpunktVid casamma

godstrafik.
branschorga-dominerandeåkerinäringensåkeriförbundetSvenska är

00030omkringmedföretagare00012ochnisation representerar ca
åkeriföreningar,antalfinnsförbundetmaskiner. Inomochfordon ett

varje län.inormalt en
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Lastbilscentraler

Från ha varit beställningskontor för förmedling tilluppdragatt av
främst små åkerier har lastbilscentralerna utvecklats till försäljnings-
företag omfattande lastbilstransporter och maskinverksamhet. Landets
lastbilscentraler till delen ekonomiska föreningar. för-Iär största
eningens stadgar regleras bl.a. delägarnas rättigheter och skyldigheter.
Normalt det inte tillåtet för delägareär att transportupp-genom egna

träffadrag konkurrera med centralen, kan avtal undantagmen man om
för andra verksamheter bedrivs vid sidan dentyper somav om
verksamhet med fordon anmälts till föreningen. Delägarnasom

föreningen 000-16 000 krerlägger insats till normalt 15en per
fordon, till viss måste betalas kontant, medan resterande deldelsom

från månadsvisa frånerläggs avdrag de ersättningarnagenom
många åkerier inkomsterna från lastbilscentralencentralen. För är

företagets enda inkomster och delägarna erhåller månatliga av-
utförts.räkningar från centralen på de uppdrag som

Vid årsskiftet 1994/95 fanns det 192 lastbilscentraler. dessaAv var
föreningar56 aktiebolag, 135 ekonomiska och handelsbolag.1
åkerier 63 lastbilar. TotaltMedellastbilscentralen bestod 42 ochav var

8 000 åkerier anslutna till lastbilscentralerna.ca

Speditionsföretag

fordon, från fordonEn speditionsfirma normalt inga bortsettäger egna
forminnehas indirekt ägda åkerier i dotterbolag ellerav avsom

Speditionsfirman träffar i stället avtal samarbete medhandelsbolag. om
flera åkerier Speditören träffar avtal ieller godstransporter.ett om

för räkning med den beställer frakt. Deocheget namn egen som en
godsförmedlings- ellerlastbilsåkerierna arbetar normaltstörre ett

Förmedlingsföretagen förhandlar ensidigt medspeditionsföretag.
förelägger åkaren pris övriga villkor. avtalet mellankunden och och I

åkeriet inte rikta nâgraspeditören och åkeriet stipuleras kanatt
Åkerietanspråk i transportuppdraget. får inteden enskilda kundenmot

träffaheller speditörens medgivande avtal med kunden. Det ärutan
åkeriet trafiktillstândinnehavare och den tecknarärsom somav
förekommande försäkringar.

99



trafikyrkesmässigAllmänt 1996:93SOUom

Bussbranschen

beställningstrafik medlinjetrafik ellerBusstrafik drivaskan somsom
kommunaltstatligt ochsåväl privatatrafik bedrivsSådanbuss. somav

eller 50080busstrafikföretaglandetsföretag. Av ärägda procentca
AntaletRiksförbund, BR.Bussbranschenstill Svenskaanslutna

omkring 300140 med ljanuari 1996linjetrafik itillstånd till cavar
i hela landettid fanns dettrafik. Vidi sådananmälda fordon samma

anmäldaoch antaletbeställningstrafik med busstilltillstånd2 000ca
till 13 200.trafik uppgicksådanfordon i

Trafikhuvudmännen

kollektivaför denenligt lagtrafikhuvudmannenvarje länl ansvarar
ochlandstingetHuvudmanpersontrafiken. äroch regionalalokala

landstingetdockStockholms länI äri länetkommunerna gemensamt.
Malmöhus länmedan det iGotlands län kommunen,och ihuvudman

Huvudmannenshuvudman.Malmö kommunlandstinget och ärär som
kommunalförbund, ellerihandhasuppgifter kan ettett genom

aktier. Inomsamtligahuvudman innehardär deaktiebolag, är ettsom
Linjetrafik kanlinjetrafik.drivatillståndhuvudmannenlän kan utan

tillstånd tilldåoch krävertrafikhuvudmannenandradrivas änäven av
STLF,Lokaltrafikföreningen,Svenskaenligt YTL.linjetrafik

kollektivtrafik idrivermedlemmartrettiotalorganiserar ett som
landet.

Taxibranschen

73inte homogen. CaföretagsstrukturTaxibranschens är procent av
omkring 221996 fysiskafebruaribedrevs itaxirörelserna personer,av

januarihandelsbolag. loch 5aktiebolag procentprocent somsom
Antalettaxitrafik.tillstånd till10 000landetfanns det i hela1996

Antaltill 14 700.trafik uppgicki sådananvändasfordon anmälda att
och BohusGöteborgsi3 150Stockholms läntillstånd i samtcavar

ifordonAntaletvardera länet.1000 iMalmöhus länilän resp.
200.1750, 300storstadslånen 4 1förtaxitrafik de tre resp.var

förtraditionellt inomtaxiföretag skermellanSamarbete enramen
transportöravtalföretagantalbeställningscentral. Ett är genom

räkningföretagensanslutnaför decentralanslutna till emottarsomen
delentillföretagenanslutna störstaDe ärfördelaroch transporter.

taxifordon.små, ofta ettmanen -
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Svenska Taxiförbundet den branschorganisationen förär största
landets taxiåkare med knappt 5 400 medlemsföretag, vilket innebär ca
60 branschen. Fria Taxi Riksförbund organiserar mellanprocent av
600 och 700 medlemmar, mestadels glesbygdsåkare.

Biluthyrningsbranschen

fannsDet i januari 1996 i hela landet totalt omkring 2 600 tillstånd till
biluthyrning. fannsDet 24 400 fordon anmälda användasattsom var
i uthyrningsrörelse. Av dessa 3 400 bussar. finnsI landetvar ca ca
660 uthyrningsställen, bl.a. de kända kedjeföretagen, bensinstationer
m.fl. och de flesta hyr fordon.lättare Endast fåtal hyr bussarut ett ut
och lastbilar. Bussar hyrs också i viss utsträckningtunga ut av
kommunala bolag, föreningar m.fl. i

Biluthyrningsbranschens Riksförbund, BURF, ledande bransch-är
organisation med sextiotal medlemmar. majI 1995 deett omsatte
branschanslutna företagen miljard kronor, fördelade 740 000en ca
uthyrningar. Drygt 70 företagens bilflotta förnyas varje år.procent av
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3 Utländska regler

yrkestrañkområdetregelverk på3.1 EG:s

Allmänt1

övergripande, politiskt begreppEuropeiska unionen, EU, är ett som
Europeiska gemenskaperna, EG,helhet delstäcker den utgörs avsom

ochstålgemenskapen, Europeiska gemenskapenEuropeiska kol- och
påbyggnad och fördjupningatomgemenskapen, dels denEuropeiska

säker-form utrikes- ochgemenskapsarbetet i gemensamav enav
frågor infördesrättsliga och inrikeshetspolitik och samarbete somom

Europeiskaår och fördragetEuropeiska enhetsakten 1986 omgenom
mellan med-Sverige medlem i EU. Transporterunionen år 1991. är

emellertiddärför benämnas EU-transporter. Detlemsländerna kan är
bestämmelsernormgivningsmakt. Deendast EG har trans-omsom

stödsålunda antagits medfinns inom gemenskapen harporter avsom
Romför-Europeiska gemenskapenfördraget upprättandet avom

beteckningenanvänds därförfortsatta framställningendraget. I den
bestämmelserEG i fråga sådana m.m.om

framförföreträdehargrundläggande princip EG-rättEn är att
EG-strideri landlagbestämmelsenationell Omrätt. motett enen
EG-tillämpaskyldigamyndigheterdomstolar ochregel landetsär att
deni principgäller ävenframför den inhemska lagen. Dettaregeln om

1993/942114konstitutiontillhör landets prop.inhemska normen
Europeiskaimedlemskapinför svensktGrundlagsändringar ett

12.unionen, s.
Övergripande ifinnstill EUanslutningSverigesbestämmelser om

sakområden kanolika1994:1500. PåSFSanslutningslag enen
delsgällakanlagstiftning. Detsärskildföranledasvensk anslutning

EES-avtalet,täcksintesakområdenlagstiftning behövs avsomsom
EES-avtalet ochtill följdutfärdatsdels ändringar lagar somavsomav

EU prop.tillanslutninganledningbehöver i enavanpassas
ff..485unionenEuropeiskaimedlemskap1994/95:19 Sveriges s.
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EG-bestämmelserna1.2 Närmare om

finns EG-bestämmelsertransportomrâdet radInom motsvararsomen
författningsregleringen yrkestrafikområdet på detden svenska sättet

beskaffenhet,fordons utrustning ochfrågorde regleraratt om
förares arbetstiderutbildning och behörighet,trafiksäkerhet, förares

till marknaden för gods-frågor tillträdeVidare regleras omm.m.
kortfattad översikt deNedan följer överpersontransporter. enresp.

för den yrkesmässigahar direkt betydelseEG-bestämmelser som
trafikyrkesmässigbör begreppettrafiken. Inledningsvis nämnas att

mellan tillstånds-distinktionenanvänds inom EG-rätten,inte görsutan
tillståndspliktig trafik. EG-dokumenticke Ipliktig angesresp.resp.

enskilda fallet.används i detde definitioner som

Körkort

91/439/EEG har29 juli 1991 körkortRådets direktiv den omav
1995/96: 18,med svensk 11996:320 införlivats prop.SFS rättgenom

1977:477,l995/96:195. Körkortslagensrskr.bet. l995/96:l4,
körkortEG-bestämmelsernatillKKL, regler har anpassats m.m.om

avsnittunderhäromSe närmare

vilotiderochKör- m.m.

20 december 19853820/85 denförordning EEGRådets omnr av
innehållerlagstiftningviss socialharmonisering vägtransporteromav

besättning vid gods-fordonensbestämmelser persontrans-resp.om
vilo-ochkörtider,bestämmelserdetaljerade rasterporter samt om

perioder. -
1985december203821/85 denförordning EEGRådets omavnr

färdskrivarutrustningkrav påreglerarvidfärdskrivare vägtransporter
färdskrivarebesiktninginstallation ochtypgodkännande, samtsamt av

användning.utrustningensom
fullgöra de olikaochskall frågormyndigheter prövaDe som

EG-för-nämndaenligt demedlemsstatåliggeruppgifter ensom
1995:521,förordningenSveriges del iförordningarna regleras se

3.1.3.nedan under
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Utbildning förareav

Rådets direktiv den 16 december 1976 minimikrav ut-av om
bildning vissa förare vägfordon 76/914/EEG innehållerav av som

antyder bestämmelser den utbildning krävs förnamnet om som
yrkesförare. I direktivet fastställandevidattanges man enav
miniminivå för sådan utbildning särskilt bör hänsyn till olikadeta
förutsättningar förråder gods- väg.persontransportersom resp.
Enligt artikel minimikravet körkortl har gått igenomär samt att man
den utbildning i bilaga till direktivet, dvs. har kunskapnämnssom om
fordonet och har erfarenhet från körning last-transporter samtom av
eller passagerarfordon.

Tillträde till yrket

Rådet har utfärdat villkor för tillträde till åkeriverksam-gemensamma
het genom

direktiv den 12 november 1974 yrkesmässigt bedrivarätt attav om
nationella och internationella godstransporter 74/561/EEG,väg

direktiv den 12 1974 yrkesmässigt bedrivanovember rätt attomav
nationella och internationella 74/562/EEGvägpersontransporter
samt

direktiv 12 december 1977 ömsesidigt erkännandeden om avav
utbildnings-, andra behörighetsbevis föroch utövareexarnens- av

och åtgärder för förgods- och underlättaväg,persontransporter att
dessa sin till etableringsfrihet 77/796/EEG.utöva rättatt

Genom direktiv den 21 juni 1989 ändring 74/561/EEG,av om av
direktiven74/562/EEG och 77/796/EEG 89/438/EEG har de nämnda

kompletterats rad viktiga punkter.en
det uttryckliga syftet med deI direktivs ingress attresp. anges

direktiv 74/56l/EEG ochregler införtsgemensamma som genom
rationalisera transportmarknaden och74/562/EEG bidra tillär att att

tillhandahålls transportföre-höja kvaliteten på de tjänsteratt som av
till etableringsfrihet verkligen kansäkerställa rättentagen samt att att

för erhållautnyttjas. direktiven fastställs villkorI rätttre att att
transportverksamhet, nämligen anseende,bedriva yrkesmässig gott

Ävenoch yrkesmässig kompetens.tillräckliga ekonomiska omresurser
direktiven innehåller antal föreskrifter yrkeskompetens, deett om ger

villkoren överlåter på med-ingen definition de två första utanav
åtgärder på nationell nivå. rekom-lemsstaterna vidta lämpliga Deatt

sådana åtgärder tidpunkt.menderar dock samordning vidav en senare
det följande direktivet 89/438/EEG beaktats.I har ändringarna genom
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godstransporteryrkesmässigamed74/561/EEGdirektivetI avses
vederlagföretagbedrivs motverksamhetden ett somväg avsom

fordonskom-ellermotorfordonmedantingengods ett entransporterar
företagförgällainteskallDirektivetartikel 1.2. sombination

fordonhjälpmedväggodstransporteryrkesmässigabedriver av
vikttillåtenhögstaeller3,5högstnyttolasttillåtenmed ton enaven

gränsvärdensagdasänkafår dockMedlemsstaternahögst ton.sexav
artikel 2.1.transportverksamhetvissaellerför alla typer av

väggodstransporterbedrivayrkesmässigtönskarFöretag som
ochekonomiskatillräckligahabanseende,ha resurserskall a gott

sökandenOm ärkompetens.yrkesmässigpåkravet enuppfyllac
beviljaslikvälfår hanvillkoruppfyllerintefysisk c,somperson

villkorenuppfylleranvisarhantillstånd, förutsatt somatt personannan
företagetsskall ledareelltoch trans-varaktigtochoch somca

måste kravfysiskintesökanden ärOm aportverksamhet. personen
reelltvaraktigt ochdeellerdenuppfylldaoch sompersoneravvarac

artikel 3.1.transportverksamhetföretagetsledaskall
företag ärvillkordeskall bestämma somMedlemsstaterna som

kravettillgodoseföruppfyllamåsteterritorium attderasetablerade
uppfylltintekrav ärdettaföreskrivaskallDeanseende. attpå gott

fysiskadeellerdenuppfyllt, sominte längre personereller är om
artikel 3.1enligtdetta kravuppfyllamåste

brott,ekonomiskainräknatbrott,allvarligafördömtshar- enlighetitransportverksamhetbedrivaolämpligaförklaratshar att-
bestämmelser,gällandemed

gällandeöverträdelserupprepadeallvarligafördömts avhar- branschen,ianställningsförhållandenochlöne-bestämmelser om
ocharbets-förarnasbestämmelsernasärskilt omvägtransporter,

fordonssäkerhet.ochtrafik-mått,ochviktnyttofordonsviloperioder,
tillgodosettickefortsättaskallanseende attpå somKravet ansesgott

effektlikvärdigmedåtgärdellerharrehabilitering ägttills annanrum
artikelföreskrifternationellagällandemedenlighetividtagitshar

3.2.
tilltillgånghaibeståskallekonomiska attTillräckligaa resurser

ochtillbörligt sättför startamedelekonomiska etttillräckliga att
företaget.driva

före-ibeaktas:skallställningekonomiskbedömningVidb av
inräknatmedeltillgängligaårsbokslut,fall företagetskommande
inräknattillgångarallalån,ochöverdragtillmöjligheterbankmedel,
inräknatkostnadersäkerhet,utnyttjakanföretagetegendom somsom

lokalerfordon,förbetalningarförstaeller an-inköpskostnader
rörelsekapital.utrustningochläggningar samt
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Företaget skall förfogac kapital och minstöver ett reserver om
fordon3 000 eller 150 högsta tillåtna vikt hostonecu per ecu per av

de företaget använda fordonen, beroende vilken siffra ärav som
lägst.

d fråga fårI bevis ekonomiska godtasom a-c som om resurser
bekräftelse eller försäkran bank eller motsvarande institut. Sådanav en
bekräftelse eller försäkran får formi bankgaranti eller iavges av en

liknande form artikel 3.3.annan
Villkoret i fråga yrkesmässig kompetens vederbörandeär attom

skall färdigheterbesitta han visat avlägga skriftligtatt ettsom genom
kan formen flervalsfrågorha och i de ämnenprov som av som som

förtecknade i bilagan skall den myndighet ellerär arrangeratvara av
det medlemsstaten har för detta.utsett attorgan som ansvara

Sökande, kan styrka minst fem års erfarenhetpraktisksom
företagsledningsnivå i transportföretag, får befrias från kravet påett
genomgånget artikel 3.4.prov

Företag kan styrka de före den januari 1978 hadelattsom
behörighet yrkesmässigt bedriva nationella och/eller internationellaatt
godstransporter på skall befriade från kravet styrka deväg att attvara
uppfyller villkoren i artikel 3 artikel 5.

Tillstånd yrkesmässigt bedriva godstransporter skall återkallasatt
föreskrifterna i artikel 3.1 3.1 eller 3.1 inte längre ärom a, c upp-

fyllda. Tillräcklig tid skall dock medges för ersättareatt utse en
artikel 6.2.

sådanaOm allvarliga överträdelser eller lindrigare, upprepade
överträdelser har begåtts förreglerna ivägmot transporter av
landet icke bosatta kan leda till indragningtransportörer, som av
tillstånd, skall medlemsstaterna förse den medlemsstat där trans-

etablerad med all tillgänglig information dessaportören är om
överträdelser och de påföljder de har utdömt artikel 6a.som

För gäller direktiv 74/562/EEG. direktivetlpersontransporter avses
yrkesmässigamed den verksamhetvägpersontransporter som

företag,bedrivs med hjälp motorfordon, byggda ochettav som av
utrustade på sådant lämpligade niosätt är änatt att transportera mer

inkl. föraren och föravsedda detta ändamål,ärpersoner - -
bedriver persontrafik för allmänheten eller särskilda användarkategori-

betalning de transporterade ellermoter av personerna av researran-
artikel 1.2.gören

Övriga bestämmelser i 74/562/EEG med vadöverensstämmer som
beträffande yrkesmässiga godstransporter i 74/56l/EEG.sagts

Rådets direktiv 77/796/EEG skall tillämpas sådan verksamhet
omfattas de nämnda direktiven 74/56l/EEG och 74/562/ EEG.som av

Direktivet innehåller föreskrifter de intyg och bevis krävsom som
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gods-yrkesmässigtillstånd fördirektiventvå nämndaenligt de om
persontrafik.resp.

vandel ochgodutredningtillräckligskallvärdlandEtt omsom
ellermyndighets registerrättsvårdandeutdraggodtakonkursfrihet ur

erhållas,kanhandling intesådanellerhandlinglikvärdig enom
enlighet medutfärdats iHandlingarförsäkran.avgivenvisst sätt som

månaderde ängodtas,skall intevad tresagts merom gessom nu
artikel 3.utfärdandetefter

skall denställningekonomiskintygvärdland krävsOm det i ett om
ibankerutfärdatsharintyg,motsvarandegodta avsomstaten

medborgarenutländskavarifrån dendet landeller iursprungslandet
artikel 4.kommer

medlemsstaternaskallyrkeskunnandeutredningtillräckligSom om
74/562/EEG74/561/EEGdirektiveniintyggodta de resp.avsessom

grundasintygenmedlemsstat,utfärdatsoch omannanenavsom
erfarenhet.praktiskårsfemelleravlagtsökanden harprov som

direktivrådetsdirektiv,antagitnyligenheltharEU-rådet nyttett
bedrivayrkesmässigt1996april29 rättden96/26/EG attomav

erkännandeömsesidigtochpågodstransporter vägoch avomperson-
främjaförbehörighetsbevisandraoch ettutbildnings-, attexamens-

områdetetableringsrättdessautnyttjande transportörerseffektivt av
direktivetDetinternationellaochnationellaför transporter. sam-nya

nämndasyfterationaliserande deförtydligande ochmanför i nu
sakliganågrainnehåller inteDetdokument.endatilldirektiven ett
till detingressenIbestämmelserna.beskrivnadeändringar ovanav

följande.direktivet sägsnya

förväsentlig faktororganisationTransportmarknadens är en
föreskrivnafördragetden igenomförandet trans-gemensammaav

portpolitiken.
samordningtillsyftaråtgärderAntagandet avensomav

godstransporter årbedrivayrkesmässigtförvillkoren rätten att
etableringsrätten.utnyttjandeeffektivtfrämjaägnat ett avatt

införandetföreskrivanödvändigtDet är gemensammaatt av
in-nationella ochbedrivayrkesmässigtförregler rätten att

utbildningsnivån ochhöjaförternationella vägtransporter, att
förbättradtillochmarknadensaneringbidra tilldärigenom aven

samhällsekonominsochtransportföretagensanvändarnas,service i
trafiksäkerhet.ökadtillintressen samt en

och in-nationellabedrivayrkesmässigtReglerna rätten attom
medkravinnehålladärförbörternationella vägtransporter

yrkesmässigochekonomiskaanseende,avseende gott resurser
kompetens.
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Dessa regler behöver dock inte omfatta vissa typer trans-av
har liten ekonomisk betydelse.porter som

Från och med den januaril 1993 regleras bedrivarätten att
godstransporter väg över gränserna medett systemav
gemenskapstillstånd beviljas grundval kvalitetskriterier.som av

När det gäller kravet anseende visar det sig förgott att
effektivt marknaden nödvändigt enhetligt sättsanera att ett

yrkesmässigtgöra rätten bedriva transportverksamhet beroendeatt
sökanden inte har dömts för allvarligaatt brott, inräknatav

ekonomiska brott, han inte har förklarats olämpligatt utövaav att
yrket och han uppfyller de föreskrifter tillämpligaatt ärav som

yrkesmässiga väg.transporter
När det gäller kravet tillräckliga ekonomiska detärresurser

nödvändigt, i synnerhet för säkerställa lika behandlingatt av
företagen i de olika medlemsstaterna, fastställa vissa kriterieratt

vägtransportörerna måste uppfylla.som
I fråga anseende och ekonomiska börgott deom resurser

relevanta handlingar utfärdade behörigär myndighet isom av
vägtransportörens ursprungsland eller det land han kommer från
godtas tillräckliga bevis för irätten värdmed-som att en annan
lemsstat bedriva ifrågavarande verksamhet.

När det gäller yrkesmässig kompetens förefaller det lämpligt
föreskriva de sökande förvärvaratt vägtransportörerna sådanatt

kompetens avlägga skriftligtatt ettgenom attexamensprov men
medlemsstaterna får undanta sökanden från sådantett prov, om
han kan styrka han besitter tillräcklig praktisk erfarenhet.att

frågaI yrkesmässig kompetens skall värdlandet godta deom
intyg utfärdats i enlighet med gemenskapsbestämmelsernasom

yrkesmässigt bedrivaatt väg.transporterom

Godstransporter

Rådets förordning EEG 881/92 den 26 1992 tillträdenr av mars om
till marknaden för godstransporter inom gemenskapenväg till eller
från medlemsstats territorium eller eller flera med-en genom en
lemsstaters territorium reglerar tillståndsförfarandet för godstranspor-

För bedriva internationell godstransportter. krävsatt gemenskaps-ett
tillstånd, s.k. blått tillstånd. Ett sådant tillstånd utfärdasett för det
transportföretag bedriver godstransport i yrkesmässigvägsom
trafik och etablerat iär medlemsstat i enlighet med dennasom en
medlemsstats lagstiftning, dvs. har nationellt tillståndettsom att
bedriva yrkesmässig trafik artikel 3.
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imyndigheternabehörigadeutfärdasGemenskapstillståndet av
ochtransportföretagetsutfärdas iDetetableringsmedlemsstaten. namn

årfemtidförutfärdasTillståndetartikel 5.överlåtas avfår inte en
artikel 6.förnyasoch kan

vidi-mångasåfinnasdetskallutfärdastillståndsådantNär ett
Original-tillståndet.föranmäldafordonfinnsdetkopiormerade som

vidimeradmedantransportföretagetförvarasskalldokumentet enav
fordon.varjemedföras iskallkopia

efterårfemochgemenskapstillstånd görs senastansökanNär om
skall deårfemteminstdäreftertillståndet vartutfärdandet samtav

kontrolleraetableringsmedlemsstaten attimyndigheternabehöriga
förvillkorenuppfyllerfortfarande attelleruppfyllertransportföretaget

skalluppfylldaintevillkor ärdessaOm7.artikeltillståndinneha
tillståndEttavslås.tillståndförnyandeutfärdande elleransökan avom

längreinteinnehavarendåsåsomfall,i vissaåterkallasocksåkan
uppgifteroriktigalämnateller hartillståndför omvillkorenuppfyller

8.artikeltillståndutfärdaförbetydelse ettförhållanden attav
haskyldighetenfrånundantagna attärVissa transportertyper av
till2bilagatransporttillstånd,ellergemenskapstillstånd annat

postbe-allmännämnsundantagnaBland transporterförordningen.
godstransportfordon,havereradeellerskadadefordran, transport av

6överskriderintesläpvagninkl. tonbruttoviktmotorfordonmed vars
överskriderintelastinkl. släpvagnensnyttolasttillåtnaeller vars

3,5 ton.
undantaglandetÖsterrike beviljadesunionenimedlemblevNär
Österriketrafiken881/92. FörEEGibestämmelserna genomfrån nr

21den3298/94EGförordningkommissionensdärför avgäller nr
transiträt-mediförfarandet systemetdet1994 närmaredecember om
Österrike,lastbilmedförmiljöpoäng tungtransport genomtigheter

förAnslutningsakten9 tillprotokolliartikel 11 nrupprättat genom
bestämmelserFörordningensÖsterrike, Sverige.ochFinlandNorge,

strategiskaÖsterrikes transportsynpunktfrånmedhänger samman
undantaguppnåttmedlemskapetvidlandetochlägegeografiska att
unionen.inomtrafikeringsrättfriprincipibestämmelsernafrån om

enligtmiljöpoängs.k.antalÖsterrike landövrigtvarjetilldelar ettut
Österrike kvot,till dennabegränsasTrafikenkvotsystem. genomett

protokolletIförordningen.nämndaidenbestämmelserenligt närmare
Österrike.frånochtilltrafikendärutöverregleras9nr
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Persontransporter med buss

För gäller rådets förordning EEG 684/92 denpersontransporter nr av
16 1992 förregler internationell persontrans-mars om gemensamma

med buss. Enligt artikel den s.k. räckviddsparagrafen, gällerport
förordningen sådana internationella buss inommedpersontransporter

territorium utförs förgemenskapens i yrkesmässig trafik ellersom
räkning transportföretag, etablerade i medlemsstatäregen av som en

enligt lagstiftning, fordondess med registrerade i dennaärsom
medlemsstat och sin konstruktion och utrustning ärsom genom
lämpade och avsedda för förarennioäntransport av mer personer,
medräknad. ocksåFörordningen gäller i samband med dessaresor som

företas fordonmed detta slag ltransporter utanav passagerare.
förordningen följandeanvänds beteckningar med de betydelser som

nedan:anges

Linjetrafik
linjetrafikMed vid regelbundna tider längspersontransporteravses

bestämda färdvägar, varvid får stiga vid iochpassagerarna av
förväg hållplatser. Linjetrafikbestämda skall allmänt tillgänglig,vara
dock förbehåll förmed obligatorisk platsreservation där så lämpligt.är
Som linjetrafik också, trafiken, sådanbedriveroavsettanses vem som
trafik för befordran uteslutandesärskilda passagerarkategorier medav

andra bedrivs i enlighet med vad sägsav passagerare som som ovan.
trafikSådan trafik betecknas speciell reguljär trajik. Dennasom

omfattar
mellan hemmet och arbetsplatsen,anställdaa transport av

b elever och studerande till och från utbildningsanstalter,transport av
familjer mellan deras ursprungslandsoldater och derasc transport av

och det område förläggningarna belägna,där är
d stadstrafik i gränsområden.

Pendeltrajik
formMed pendeltrafik trafik i upprepade ochtur- returresoravses av

för befordran mellan enda och enda bestämmelseortavreseort enen
förvägi bildade Varjeav grupper av passagerare. grupp av passagera-

tillsammans skall tillsammanshar gjort görautresanre som senare
återresan Med bestämmelseort detill ochavreseorten. avreseort avses
platser där börjar slutar platser inom radie 50samtresan resp. en av
km från dessa orter.

Pendeltrafik med logi omfattar förutom logi, med ellertransporten
föreventuellt undermåltider, bestämmelseorten ochutan resan

minst 80 procent av passagerarna.
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trafikTillfällig
linjetrafikvarkentrafik utgörsådantrafiktillfälligMed somavses

räknaspendeltrafik. Diteller
befordraföranvändsfordontrafik där attdvs.rundresor,a samma

ochbildadei förvägeller flera ensom varpassagerare,grupper aven
utgångspunkt,tilltillbakatransporteras resans

trafikb
dåi fallbildadeförvägmed i passagerarnapassagerareavgrupper-

ochunderutgångspunktentilltillbakainte samma resa,transporteras
omfattaringår,bestämmelseorten ävenvistelsedåi fall ensom,-

anknytning tillinte harvilka transportenturisttjänster,andraellerlogi
login,eller

seminarier,särskildavid t.ex.anordnastrafikc evenemang,som
omfattasinteochochkultur-ochkonferenser sportevenemang, som

elleraav
förordningen,tillbilaga 1i samttrafiksådand angessom

dvs.ellerikriteriernauppfyllerintetrafiksådane ca,som
trafik.övrig

räkningförTransport egen
sådana etträkning transporterför somMed avsestransport egen

organisationideellelleranställdaför sinaordnarföretag ensom
ändamål,sittförinommedlemmarsinaför omordnar ramen

företagetförsidoverksamhetendasttransportverksamheten är en--
ochorganisationeneller

elleravbetalningköptsharelleranvänds ägsfordonde som- körsorganisationenellerföretaget samtlångtidskontrakthyrts av
organisationen.imedlemellerföretagetanställd i av enenav

krävstrafik nämnts att trans-sådanbedrivaFör nusomatt
artikel 3.busstrafikförtrafiktillstândinhemsktharportören ett

tillfälligförlogi,medpendeltrafikförprincip inteiTillstånd krävs
förtillståndskravmedan dettrafik ärreguljärspeciellförtrafik eller

tillfälligövrigför vissliksomlogi,pendeltrafikochlinjetrafik utan
transportföretagetsiutfärdasskallTillstånd namnartikel 4.trafik

fårtillståndfåtthartransportföretagöverlåtas. Detfår inteoch som
trafikenbedrivadetta,tillåterprövningsmyndigheten genomdock, om

högsttillstånd skallförGiltighetstiden ett varaunderentreprenör.en
logipendeltrafikförårtvå utanoch högstlinjetrafikår förfem

myndigheternabehörigadehostillstånd görsAnsökanartikel 5. om
tillstånd6. Förartikelbelägenärdärmedlemsstati den avreseorten

desamtligaimyndigheternabehörigafrån desamtyckekrävs
artikel 7.eller sättsdärmedlemsstater tas avupppassagerare
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I artikel 7 punkt 4 behandlas de situationer då ansökan fåren
avslås, nämligen bl.a. om
a sökanden tidigare har underlåtit följa nationell eller internationellatt
lagstiftning vägtransporter, begått överträdelser trafiksä-om grova av
kerhetslagstiftningen eller, vid ansökan förnyat tillstånd, inteen om
följt villkoren för tillståndet, eller om
b det kan påvisas den trafik ansökan gäller direktatt skullesom
äventyra upprätthållandet sådan linjetrafik redan har beviljatsav som
tillstånd för, det kan påvisas trafiken allvarligt skulle påverkaatt en
jämförbar järnvägstrafiks livsduglighet på de direkt berörda avsnitten
eller det visar sig den trafik ansökan gäller endast sikteatt som tar
de lönsamma delarna de berörda förbindelsernamest dvs.av en-
form skadlighetsprövning vår Det förhållandetanm..av att ett
transportföretag erbjuder lägre priser andra eller förbindelsenän iatt
fråga redan trafikeras andra företag får dock inte i sig utgöraav ett
skäl för avslå ansökan.att

För övrig trafik, dvs. pendeltrafik med logi tillfällig trafiksamt
krävs kontrolldokument waybill. Före varjeett skall transport-resa
företaget eller föraren fylla i färdbladet för Originalet skallresan.
förvaras i fordonet under hela medan kopia skall förvarasresan en
företagets huvudkontor.

Sådan för räkningtransport nämnts undantagenäregen som ovan
från all tillståndsskyldighet, underkastadär ordning medmen en
certifikat intyg. På fordon används i sådan trafik skall intygetsom
eller bestyrkt kopia härav medföras underen resan.

De nämnda tillstånden eller kontrolldokumenten skall medföras i
fordonet och begäran visas för behörig kontrollant arti-upp en
kel 15.

Ett förslag till ändring förordningen EEG 684/92 harav nr
arbetats fram kommissionen Bryssel den 10 maj 1996, KOM96av
190, 96/0125 SYN. Förslaget, bl.a. innehåller vissa förenklingarsom

definitionerna och tillståndssystemet, har inte kunnat beaktas här.av
Kommissionens förordning EEG 1839/92 den juli 19921nr av

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning EEG 684/92om nr
beträffande dokument för internationella vägpersontransporter

hur olika dokument, färdblad och tillstånd skall utformade.anger vara
Vidare regleras vilka uppgifter ansökan enligt förordningenen
EEG 684/92 skall innehålla.nr

Till ansökan skall bifogas tidtabell, befordringstariffer, hand-en
lingar styrker den sökande uppfyller de krav gäller i denattsom som
medlemsstat där han etablerad förär få bedriva internationellaatt

med buss, uppgifter vilket slagpersontransporter trafik ochom av
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kartautförasökandenomfattning därav övervilken samtatt enavser
utmärkta.med hållplatserfärdvägen

Cabotage

inomgodsellertrafik därMed cabotage transporteraspersoneravses
registrerat.fordonetland det där äränannatett

oktober 1993den 253118/93förordning EEGRådets omavnr
godstransporterutföra inrikestransportföretagförförutsättningar att

reglerar cabotageetableradede intemedlemsstat däri ärpå väg en
yrkesmässigutförvägtransportföretaggodstransportsidan. Varje som

förordningigemenskapstillståndinnehar dettrafik och avsessomsom
dennafastställs ivillkorenligt deskall ha881/92EEG rätt, somnr

cabotageinrikesutföra tillfälliga vägtransporterförordning, att --
i ellerhavärdmedlemsstat sätemedlemsstati attutanannanen --

artikel 1.i denetableratsätt statenannat vara
för cabotagekvotordningdengemenskapstillstånd ochDe som

Från den1998.juligälla den 1skall upphöraartikel 2fastställs i att
uppfyllertransportföretag,hemmahörandevarje ickeskalldagen som

utföraartikel ha vägtransporterföreskrivs i rättde villkor attsom
medlemsstatirestriktionerkvantitativaochtillfälligt utan en annan

detFörartikel 12.ietablerad denellerha säte statenattutan vara
artikel 12iordningdefinitivadeninförandetgradvisa avsessomav
juni 1998till den 30januari 1994denutföras från 1skall cabotage

artikel 2.för cabotagegemenskapskvotenförinom ramen
iställasskalltvå månader. Deticabotagetillstånd gäller utEtt

cabotagetillståndVarjeöverlåtas.får inteochtransportföretagets namn
utförs medTransporterfordon ianvändas förfår endast taget.ett som

häfte med körrapporter,antecknas iskallcabotagetillstånd ett som
tillståndsmyndighetenin tillskall lämnastillståndetmedtillsammans
gåttgiltighetstiden harefter detdagaråtta ut.inom att

förvillkoren2454/92förordning EEGRådets att transport-omnr
på inationella vägfå utföraskallföretag persontransporter annanen

bestämmelserhemmahörande innehållerdär dedenmedlemsstat ärän
transportföretagVarjepersontransportsidan.påcabotage somom

ochyrkesmässig väg,bedriver persontransport som
enligt dennaetableringsstatenmedlemsstatetablerad iär en ---

lagstiftning, ochstats
internationellabedrivadennatillstånd ibeviljatshar stat att person--

de villkorbegränsad tid,skall underväg somtransporter
nationellyrkesmässigbedrivatillåtasförordning,dennafastställs i

värdstatenmedlemsstati utanvägpersontransport annanen --
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skall krävas han har huvudkontor eller kontor i dendetatt att annat
Sådan nationell trafik benämns cabotagetrafik artikel 1.staten.

Till och med den 31 december 1995 gällde tillståndet bedrivaatt
icke reguljär cabotagetrafik, enligt ordalydelsen i artikel endast

Därefter all cabotagetrafik tillåten med undantagslutna rundresor. är
linjetrafik.av

transportföretagskall utfärda tillstånd till deEtableringsstaten ett
uppfyller kraven i artikel Denansökt detta ochom somsom

har befogenhetmyndighet eller det i medlemsstaten attsomorgan
tillfälligt definitivt,tillstånd skall ha befogenhet ellerutfärda även att,

skalltillstånd. Tillståndet eller bestyrkt kopiaåterkalla dessa en
visas för behörigförvaras ombord fordonet och begäran upp en

Även skall finnas ikontrollant artikel 5. kontrolldokumentett
begäran visas artikel 6.fordonet och upp

år 1994 EG-domsto-Förordningen EEG 2454/92 har under avnr
därefter arbetatformella grunder. Kommissionen harlen upphävts

januari 1996,förslag till förordning daterad den 12fram ett en ny
övergángsvisförslaget tillämpas96/0002SYN. I avvaktan på att antas

Förslageti den upphävda förordningen.redovisade reglernade ovan
medtidigare bestämmelser, vissa punkterinnehåller i princip men

liberaliserat innehåll.ett

Biluthyrning

19 decemberrådets direktiv denBiluthyrningsområdet regleras genom
för godstransporterfordon förareanvändning hyrda1984 utanom av

motorfordon,Med fordon i direktivetpå 84/647/EEG.väg ettavses
avseddfordonskombination,påhängsvagn ellersläpvagn, enenen

fordon,Med hyrt fordonföruteslutande ettvarutransporter. somavses
kontrakt,enlighet medför bestämd tid iersättning och ettmot en

påbedriver godstransporterförfogande för företagställs till ett som
för räkning artikel 1.yrkesmässig trafik ellerväg egensom

tillåtamedlemsstaterför trafik mellanmedlemsland skallVarje
företagfordon, hyrdasitt territorium äranvändning av somav

följandeterritorium, undermedlemslandsregistrerade ett annat
förutsättningar:

trafik i enlighet med deteller iFordonet registreratär satt
medlemslandets lagstiftning.sistnämnda

förare och intefordonendast hyra är2. Kontraktet utanavavser
omfattarföretagnågot serviceavtal medförenat med samma som

följepersonal.förar- eller
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förfogandeföretagets understår uteslutande tillfordonethyrdaI
giltighetstid.hyreskontraktets

det företag använderpersonal hosfordonet körshyrda4. Det somav
det.

framgå vissa doku-uppfyllda skallovanstående villkorAtt är av
fårdokumenten vidfordonet. De nämndamedföljaskallment, som

artikel 2.likvärdig handlingmedbehov ersättas en
tillämpningen reglerinte påverkaskallDirektivet av om

yrkesmässigtbedrivsför godstransportermarknaden väg som-
marknadensärskilt tillträde tilloch därvidräkningeller för samt,egen

vägkapacite-kvoteringar avseendeinskränkningarsynnerhet,i genom
ter,

för godstransporteroch villkor väg,priser-
hyresprisbildning,-
fordonsimport,-

uthyrareverksamhetbedrivareglerarvillkor rätten att avsomsom-
artikel 5.för godstransporterfordon väg

undernämnda direktivhand inhämtat ärunderVi har att nu
rådsdirektivförslag tillEG-kommissionensIomarbetning. om

för godstransporterförare väghyrdafordonanvändning utanav
884/647/EEG artikeldirektivbl.a.konstateras13.02.96 att

4.2 skulle arbetas3.2 ochartiklarnapåbudinnehåller att omett om
EG-kommissionenår presenterade1989. Sammajunitill den 30senast

delsstrykaförordadedirektivet ochtillämpningen attrapport avomen
tillämpningsområde undantarfrån direktivetsartikel 3.2, som

möjlig-vissa4.2,dels artikelräkning,förtransporter som geregen
EU-rådetminimitid för hyra.restriktionerläggaheter att om

delvis90/398/EEG, endastdirektivochändrade förslaget antog som
minimitid bort,klausulenrestriktionerna;nämndadeuteslöt togsom

från direktivetsmedlemsstatermöjligheten förbehöllmedan attman
med fordon medutfördaför räkningräckvidd undanta transport egen

tillåten vikt.viss högsta
13.02.95 konstaterasdirektivtillovannämnda förslagetdetI nytt

medfört situationhartransportområdetEG-regler inom en nyatt nya
förordning EEGrådetshar skettgodstransportsidan. Dettapå genom

kvantitativaupphäver alla1992,den 26881/92 sommarsavnr
rådetsochinom EUgodstrafikförrestriktioner väg genom

efter1993den 25 oktober3118/93EEGförordning ensom,avnr
liberaliseringleder tilljuli 1998övergångsperiod, den 1 aven

pågodstransporterutföra inrikestransportföretagförmöjligheten att
cabotagetrafikenetablerade, dvs.intedär demedlemsstat äriväg en

fri.släpps
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ändringsförslaget 1302.95 tillåta hyraHuvuddragen i är att av
fordon förare i medlemsstat där vederbörande hyresman inteutan en

Målet fordon i varje med-etablerad. möjliggöra hyraär är att av
lemsstat för godstransporter mellan och undanröja ellerstaterna att
utesluta skillnader mellan för räkning ochtransport transport somegen
sker yrkesmässigt.

förslag till ändringSverige har i EG-arbetet sig detmotreserverat
måsterädsdirektivet 84/647/EEG, innebär hyresavtalenattsomav

fylla någontidsbegränsade. Sverige detta inte skulleattanservara
jämförfunktion ändå kan förnyas, artikel 2 punkt 3avtalen ovan.om

förslag till rådsdirektiv 25.03.1996 läggs därutöverI andraett
fram förslag till artikel Enligt denna skall medlemsstaterna7.en ny
fastställa sanktionssystem skall tillämpas vid överträdelsede avsom

till följd direktivet. De skallde nationella bestämmelser antassom av
förockså vidta alla nödvändiga åtgärder säkerställa dessaattatt
fastställs effektiva,sanktioner tillämpas. De sanktioner skallsom vara

proportionella och avskräckande.

Särskilt kollektivtrafikom

våren 1996 i s.k. grönbok, EttEG-kommissionen har under en
kollektivtrafikens möjligheter iförverkligatrafiknät för alla Att-

till åtgärder syftar till kollektiv-Europa, lämnat förslag göraattsom
framhålls kollektiv-trafiken lockande och lätt utnyttja. Detatt attmer

måste anpassad till kundernastrafiken bli flexibel och bättremera
såtill varandrakollektivtrafiksystem skallbehov; nätett anpassasav

färdmedel. Boken innehållermellan olikalätt kan bytaatt passagerare
utvecklas.kollektivtrafiken skall ochinte någon plan för hur gynnas

lokala ochhärom måste detstället framhålls beslutenI att tas
sprida informationEU:s uppgiftregionala planet. är att omsnarare

kollektivtrafiksatsningar instifta belöningar till städerlyckade och att
inom unionen höjer standarden ioch kommuner transportsyste-som

En viktig uppgift stödja utvecklingen databaserärmet. att avannan
området.

EG:s3.1.3 Svenska författningar föranledda av
bestämmelser

EuropeiskaTill följd Sverige undertecknade avtaletatt omav
tillsamarbetsområdet EES krävdes EG:s regelverkekonomiska att

införlivades EES-anpassningvissa delar med svensk dvs.rätt, att en

117



reglerUtländska 1996:93sou

förordningensamband därmedskedde. Ibestämmelserna antogsav
transportmarknaden.internationelladentillträde till1994:905 om

svenskgällarådsförordningar rätt.antalskulleDärigenom ett som
samarbetsområdeekonomiskteuropeiskt1992:1317Lagen ettom

EES-förpliktelser enligtSverigesuppfyllandetförtillkomEES av
med-Sveriges1994. Genomkraft den julii 1och träddeavtalet
ÄvenEES-lagen.upphävdes1995januariden 1lemskap i EU

svenskaandragälla. Vissahar upphört1994:905förordningen att
myndigheterbehörigatillkommit förställethar iförfattningar att ange

EG-regleringen. Denifrågorhandlägga deskall avsessomsomm.m.
fortfarande tillämpasdockskall1994:905förordningenupphävda

förordningenvilkentid undersig till denhänförförhållanden som
kraft.varit i

frågaimyndigheter,behöriga1995:521förordningenI m.m.om
devidfärdskrivarevilotider vägtransporterochkör- samt angesom

uppgifterolikafullgöra defrågor ochskallmyndigheter prövasom
3820/85EEGförordningenligt rådetsmedlemsstatåligger nrensom

lagstiftningsocialharmonisering viss1985december20den avomav
203821/85 denEEGförordningrådetsochvägtransporter avnrom

Vidare föreskrivsfärdskrivare vid vägtransporter.1985december om
kontroller,bestämmelserna,frånundantagdefinitioner,vissaom

verkställighetsföreskrifter,sanktioner,information,utbyte m.m.av
frågaimyndigheter,behöriga1995:525Förordning omm.m.om

vidunionenEuropeiskainominternationella ersattetransporter .
tilltillträde1994:905förordningentidigaredenmedlemskapet om

1995:525förordningentransportmarknaden. linternationelladen
olikafullgöra defrågor ochskallmyndigheter prövade somanges

EG-förordningar,enligt följ andemedlemsstatåliggeruppgifter ensom
beskrivna ovan:

199216den684/92EEGförordningrådets ommarsavnr
med buss,internationellförregler persontransportgemensamma

1992den 26881/92EEGförordningrådets ommarsavnr
gemenskapeninomför godstransportermarknaden vägtilltillträde

fleraellerellerterritoriumfrån medlemsstatstill eller genom enen
territorier,medlemsstaters

juli 1992232454/92 denEEGförordningrådets omavnr
utföra nationellaskall fåtransportföretagför persontrans-villkoren att

hemmahörande,deden därmedlemsstat äri änvägporter en annan
samt

1993oktoberden 253118/93EEGförordningrådets4. omavnr
godstransporterutföra inrikestransportföretagförförutsättningar att

etablerade.de intedärmedlemsstat äriväg en
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avgifter ochsanktioner,kontroller, över-föreskrivsVidare om
klaganden.

vissaoch lämnas påförordningenbehandlasavsnitt 10I närmare
ändrade bestämmelser.förslag tillpunkter

EEIG3.1.4

fysiskabolag eller utövarmedlemsländer kanI EU:s personer som
intressegruppering,ekonomiskeuropeiskbildanäringsverksamhet en

europeiska19271994:tillämpas lagensådanEEIG. För omen
1994/95268, bet.intressegrupperingar prop.ekonomiska

1933förordningen 1994:1994/95: 131rskr.1994/95:LU13, samt om
rådetskompletterarbestämmelserEEIG. Lagensregister över

europeiskajuli 1985252137/85 denförordning EEG omavnr
med-FörordningenEEIG.intressegrupperingarekonomiska ger

frågorvissabesluta i rörsjälvalemsländerna rätt att gruppe-somen
ringar.

förverkliga denEEIGassociationsformen ärinföraSyftet med attatt
bolag ochfysiskaunderlätta förmarknadeninre att personer,genom

effektivtsamarbeta gränserna.kunna överenheterrättsligaandra att
varkendeneftersomsamarbetsorgan,alltframförgrupperingEn är ett

ellermedlemmarnastyrningnågonfårindirektdirekt eller utöva av
företag.andra

verkarhandelsbolag övervidliknasEEIG kanEn närmast ett som
den intenämligenkännetecknasgrupperingEn attnationsgränserna. av

obegränsatmedlemmarna ärkapital ochnågothabehöver atteget av
skallMedlemmarnaskulder.grupperingensföransvarigasolidariskt

i olikasjälvajuridiskafysiska ellertvâminst personer somvara
associatio-inteverksamhet. Detekonomisk ärbedrivermedlemsländer

under-skallverksamhetekonomiskamedlemmarnas somutannens
medgrupperingkrav harfrämjas. Dettaochlättas gemensamt enen

betydelsefåkan tänkasGrupperingenförening.ekonomisksvensk
ländersmellan olikaför samarbetetransportsektorn trans-inom

portörer.
eftersom denjuridiskgrupperingsvenskEnligt ärrätt person,enen
skyldighetersigoch iklädarättigheterförvärvaförordningen kanenligt

Någramyndigheter.och andradomstolarinförföra talanoch
erforderliga.inteharbestämmelser häromuttryckliga ansetts

medan någon övretvå medlemmar,minstmåste hagrupperingEn
svenskEnligtförordningen.finns enligtintemedlemsantaletförgräns

inteochbolagsmän,antalobegränsathandelsbolag hakanrätt ettett
finns detföreningarekonomiskaaktiebolag ellerbeträffandeheller
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några begränsningar i lag hur många stiftarna eller fåraktieägarnaom
Antalet medlemmar i gruppering därför inte förskall hellervara. en

Sveriges del begränsat.vara
företagsledare förDen intressegruppering med iär sätesom en

Sverige skall bosatt inom EES. Den underårig eller iärvara som
konkurs eller har förvaltare enligt kap. § föräldrabalken11 7som en
eller ålagts näringsförbud får inte företagsledare. En juridisksom vara

fâr inte heller företagsledare.person vara
i konkurs får inte medlem i intressegrupperingDen ärsom vara en

liksom näringsför-har sitt i Sverige, den underkastadsäte ärsomsom
bud inte får det EEIG-lagen. försätts2 § Medlem ivara som
konkurs eller åläggs näringsförbud skall omedelbart utträdasom ur

företagsledare iintressegrupperingen 3 §. Medlemmar och en
skadeståndsskyldigaintressegruppering med i Sverigesäte är mot

skadestånds-grupperingen enligt de regler gäller för bolagsmänssom
i kap. och §§ lagen 1980:1102skyldighet bolaget 2 14 15mot om

och enkla bolag 10 §. Några särskilda regler i denhandelsbolag
grupperings obestånd och betalningsinställelsesvenska lagen om en

tidpunkt då medlemskap skall upphöra har inteeller den ett ansettsom
behövliga.

innehållaintressegrupperings firma skall orden "europeiskEn
intressegruppering eller förkortningen "EEIG". PRVekonomisk

skall föra register EEIG-registret över-ett
intressegrupperingar har sitt i Sverige ochsådana sätesom

för sådana intressegruppe-eller avdelningskontor i Sverige2. huvud-
Sverige.ringar inte har sitt isätesom

3.2 Danmark

Allmänt

yrkestrafiklagstiftningen iföljande lämnar vi översiktI det överen
dansk har gjortsgrannländer. Beskrivningenvåra nordiska rättav

Danmark nordisktutförlig beträffande övriga länder. ärän ettmera
därförflertal år. Vi hardärtill EG-land sedanland och ansett attett

inhemskaför jämförelse med vårasärskilt intressedansk rätt är enav
förhållanden.

för-används i danskatrafikslagdefinitionerDe m.m. somav
definitioner. I ställetmed EG:sfattningar inte helt överensstämmer

hittills valtfrån dansk sidasig till EG-reglerna harför att mananpassa
definitioner samordnas för alla med-för dessinom EU arbeta attatt

buss-reglernasamband medlemsländer. I röröversyn somen av
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trafiken kommer dock, enligt uppgift, dansk EG-övervägaattman en
anpassning definitionerna.av

danskI delas den yrkesmässiga trafiken in i godskörsel,rätt
buskörsel och hyrekörsel. Reglerna för trafik iär gemensamma
storstäder landsbygd, förutom särregler för taxi i Storköpen-resp.
hamn.

Avgränsningen yrkesmässig buskörsel hyrekörsel gentemotav resp.
icke yrkesmässig personbefordran fast Trafikrninisteriethar lagts i av

Retningslinjer,utgivna täcker såväl loven buskörselsom om som
loven hyrekörsel. Om följande kriterier uppfylldaärom anses
körningen icke yrkesmässig, utförsnämligen körningensom om
vederlagsfritt den registrerade eller brukaren fordonetägarenav av
eller anställd hos denne och den. led i verksamhetär ett samt attannan
det uteslutande befordras med anknytning tillnärmare ägarenpersoner
eller brukaren. De nämnda kriterierna gäller både för fordon för högst
nio och de för minst tiopersoner personer.

bekendtgörelse denI 425 juni 1992 körekort regleras1nr av om
bl.a. körkort för yrkesmässig personbefordran. Körkort för motorfor-

fördon används yrkesmässig personbefordran kan erhållassom
ansökan denav som

fyllthar 21 år,
2. har körkort kategori personbilB ochav

har gått igenom körprov för yrkesmässig personbefordranett
30 §.

Faerdselsstyrelsen administrerar de bestämmelser körutbildningom
körprov utfärdatsoch har Trafikministeriet. Körundervis-som av

ningen kan ske i privat regi s.k. AMU-center, eller vid militärens
körskolor. Polisen för själva körproven, liksom körprovenansvarar
för körkort för yrkesmässig personbefordran för utfärdandetoch av
körkort. Från kraven särskilda kör- och kunskapsprov finns

förmodasundantag för den ha motsvarande kunskaper,redansom
såsom polisens och militärens förarprövare och godkända körlärare.

.
Föryrkesförare "straffri frågagäller krav på vandel". Det inteär

absolut krav straffrihet, harhär dels brottett utanom avses som
samband inträffat delsmed yrkesutövningen och inom viss tid,som en
generellt brott. Hur lång tid efter begånget brott måstegrova som
förflyta erhållasinnan körkort kan beror brottets och övrigaart
omständigheter. i

Det särskilda körkortet för yrkesmässig trafik ställs medut en
giltighetstid fem år. förnyas efterKortet det läkarintygatt nytt getts

härförBehörigheten kan dras in förutsättningarna inte längreom
uppfyllda.är
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för tillstándshavarekravEkonomiska

tillstånd tillför innehavareekonomiska kravgäller vissaDamnarkI av
för6totalviktfordon har ängodstrafik med samttonmerensom

för flerfordondvs. änpersonbefordran med buss,yrkesmässig
undantagen. DesåledesTaxitrafikenmedräknad.föraren är9 personer

nyligengodskörselförregleringensedankravenekonomiska är,
förstatvåbusstrafik. För deför gods-högaändrats, olika resp.

150 000 danskakapitalkravgodstrañk ställsifordonentillstånden
fordon,tillkommandeför varje30 000 krkravdärutöverkr och

två förstaför de100 000 krfortfarandebusstrafikför ärmedan kravet
tillkommande fordon. Detför000 kr25fordonentillstånden resp.

visa kraven ärsökanden/tillstândshavarenförfinns olika attsätt att
handi andrasjälvdeklaration ochföretesförsta handuppfyllda. I ett
revisor.auktoriseradgodkänd ellersärskilt formulärintyg ett enav

försäkringssäll-frånsäkerhetalternativt ställakan dockSökanden ett
för vejtransport närmareDirektoratetbank medellerskap ett av

väsentligaharsökandenavslåsAnsökan kanbelopp.fastställt om
vidarekanför vejtransportDirektoratettill det allmänna.skulder

förmyndigheteroffentligafrånupplysningarframdetkräva att tas
Tillstândsmyndighetenförhållandena.ekonomiskabedömandet deav

ñnansieringsplanochårsbudgetpåockså ställa kravkan att gesenen
övrigtiDirektoratetellerverksamhetdet sigin rör omom en nyom

begär det.

Godstrafik

259lovbekendtgörelseTrañkministerietsreglerasGodstrafiken nrav
föreskrifter,administrativafinnsapril 1995. Därutöver12denav

29908 denbekandtgörelseTrañkministerietsnämligen novem-nr av
ber 1995.

tillträdeförhårda kravbusstrafik gällersåväl gods-För sammasom
trafik. Dessayrkesmässig ärtillstånd tillfåför attyrket, dvs.till att

skallvederbörande
myndig,Danmarkbo ii ochmedborgare samt varavara-

eller hakonkurs,försatt ibetalningar,in sinaha ställtinte vara-
i övrigt haeller50 000 krdet allmännatill samtskulder mer

förutsättningar,ekonomiska
itrafikutövningen,inverkakanför brottstraffadinte somvara-

brottyrkestrañkregler grövrebrott motförsta hand samtmot
straffloven, samt
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vilket innebär kombinationyrkeskunnande krävs,ha det avsom en-
liknandeår såsom chaufför elleryrket under minsterfarenhet treav

tillståndet visstio åren inom det områdeunder de samtsenaste avser
för företagare. För juridiski form kurserutbildning personenav

företräderenskildasåväl företaget degäller kraven somsom personer
föreligger bulvanskap.det intedet. Det kontrolleras även att

fleragiltighetstid fem år ochgodstrafik harEtt tillstånd till en av
alltså regelnsökande. Dettillstånd kan meddelas är ettomsamma

i denTillståndet skall utnyttjasfordon tillämpas.tillstånd per som
det kan varkengrund för ansökningen ochlegat tillverksamhet som

322.lovbekendtgörelseöverlåtas till 6 §helt eller delvis nrannan
Faerdselsstyrelsen detgodstrafik meddelasTillstånd till när ärav

verksamhetärenden, vid utvidgningokompliceradefråga samtavom
Beträffandeutanför EES.tillstånd inom ochbeträffande internationella

Vejtransportrådetprincipielltillståndsfrågor ärnaturav mera
tillstånd kan259. Ettlovbekendtgörelsetillståndsmyndighet 8 § nr

Återkallelsen tidskeröverträdelser skett.vissaåterkallas en avom
år eller tills vidare.till femett

godskörselfordon och gods ske,kvarhållandevissa fall kanI omav
effektivmycketgällande regler. Detutförs i strid mot enanses som

preventiv effekt.betydandeharsanktion, även ensom
nyligengodskörselbestämmelsernarevideringVid den somomav

bekendtgörelse 259har ijanuari 1995, ovani kraft den 1trätt nrse
särskilt ellerföreskrivs, vid§ variförts in 17 att grovany aen

vidgodskörsel kan detbestämmelsernaöverträdelserupprepade omav
förkonfiskeras, det påkallatfordonetanvända äröverträdelsen attom

orimligt sådet inteöverträdelser ochytterligare ärförebygga attom
Folketingetlovförslag 23,bestämmelsen Lförarbetena tillsker. l nr

skalldenlovforslaget 5Bemärkninger til1994-95, attanges,s.
deninte har kunnatfall då myndigheternaendast i detillämpas stoppa

sanktionsmöjligheterna,hittills existerandetrafiken med deolovliga
tillstånd och böter.återkallelsesåsom av

Busstrafik

lovbekendtgörelseTrafikministerietsBuskörselområdet regleras nrav
föreskrifteradministrativagäller6 maj 1992. Därutöver323 denav

678 den oktoberbekendtgörelse 5Trafikministeriet,utfärdade nr avav
1990.

Faerdselsstyrelsenbusstrafik meddelasTillstånd till resp.av
personbefordran medyrkesmässigutförPersontrafikrådet. Den som

enligtinkl. föraren, dvs.för fler niofordon registrerat än personer
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vidtillstånd. okomplicerade ärenden,definitionen buss, skall ha Ien
tillståndbeträffande internationellaverksamhetutvidgning samtav
tillståndbeviljarutanför EES det Faerdselsstyrelseninom och är som

tillståndsfrågor principiellfall, vidoch i andra ärnatur,av mera
efterTillstånd meddelasPersontrafikrådet tillståndsmyndighet. en

trafikförbindelser,befintliga kollektivautifrån antaletbehovsprövning
lovbekendtgörelse 323.§4 nrse

tidsrymdtillstånd gäller förHeraEn sökande kan uppen avsomges
kraven förDärefterbekendtgörelse 450.till åtta år § prövas1 omnr

inteutfärdas.uppfyllda och tillstånd Det krävstillstånd är nya
föreliggeruppfylldaOm kraven inteförnyade kurser eller ärprov.

tillstånd kan återkallas undertillstånden. Ettför återkallelsegrund av
skulder tillfall, innehavaren hargiltighetstid i vissalöpande t.ex. om

tillståndsmyndighetenUppgift lämnas tillhäromdet allmänna. av
Beslut återkallelsesåsom skattemyndigheterna.myndigheter,andra om

beträffande internatio-vissa besluttill domstol, medankan överklagas
Ministeriets avgörandenTrafikministeriet.överklagas tillnella tillstånd

överklagas tillåterkallelse kanbeslut avseendeandraäven än
domstol.

tvåsärskilda regler ipersontrafiken finns vissakollektivadenFör
hoved-16 juni 1995493 denlovbekendtgörelser 492 omresp. avnr

lokale regionalepersontrafik denkollektivestadsområdets ogomresp.
hovedstadsområdet.förpersonbefordring udenkollektive

för yrkesmässigkörkortgäller kravBeträffande förare bussav
vissa kunskaps-i nödhjälpgenomgången kurspersonbefordran, samt

678.bekendtgörelse27 § nrprov

Taxitrafik

och bekendt-september 1992823 den 29Lovbekendtgörelse nr av
de författningarseptember 1979den 14görelse 401 är somavnr

taxitrafiken. Dessa för-hyrekörselområdet, dvs.reglerarnärmast
personbefordranyrkesmässigbestämmelserinnehållerfattningar om

inkl. föraren.för högst niofordon inrättademed personer
infördes ifrån 1950-talettaximarknaddet varit friEfter att en
finns 275Danmarkreglering. lunder 1970-taletDanmark en

enskildaStorköpenhamn. I de20 isjälvstyrande kommuner, varav
tillståndsmyndighetkommunalbestyrelse,finns ärkommunerna somen

stället hyrevognsnaevn.Storköpenhamn finns iför taxitrafik. För en
taxitrafik i s.k.tillstånd till000 och 6 000finns mellan 5I hela landet

alltsåfinns400 i Köpenhamn. Dethyrekörsel, 2almindelig envarav
taxitrafik Dettillstånd till begränsat.antaletantalsbegränsning, dvs. är
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kommunen Storköbenhavns fastställerHyrevognsnaevnär resp. som
behovet tillstånd för varje kommun efter hörande de lokalaav av
avdelningarna taxiförbunden. Tillståndsmyndigheten vid till-tarav
ståndsgivningen hänsyn till antalet befintliga tillstånd och kundernas
krav på taxitrafiken. skall offentliggöras tillstånd ledigtDet äratt ett
för ansökan. erfarne åkaren har förtur, liksom det kanDen mest
finnas förtur för exempelvis handikappade förare.

Kommunen/nämnden bestämmer också storlek. skerDettataxans
branschen. manefter ansökan finns alltsåDet maximitaxa,av en som

färd-sällan går under vid kontrakterade körningar såsomänannat
förtjänst. Beställningscentralen lägger anbud färdtjänstresort.ex.

medlemmarnas räkning.
Tillståndet gäller för fordon, följer personen/tillståndshava-ett men

inte fordonet. En tillståndshavare kan anlita ytterligare förare. Förren,
chaufförfå tillstånd till taxitrafik krävs erfarenhet visstettatt som

år, varierar beroende konkurrensen inom området; förantal som
del krävs åtminstone sex-sju års erfarenhet förKöpenhamns att

komma i fråga. således den enskilde taxiákarenDet ärär som
tillståndshavare tillstånd kan inte till ellerbolagett ettges annan-
juridisk 3 § andra stycket bekendtgörelse 823. Regelnperson nr

också innehar tillstånd tillhinder kommunutgör mot att t.ex. en
trafik. tillstånd till taxitrafik inte överlåtas.yrkesmässig Ett kan

omfattar fordon för högst nioDefinitionen taxifordonett ett
flerinkl. föraren. Dispens för minibuss för passagerarepersoner

finns minimikrav storleken taxifordonförekommer dock. Det ett
fordonet skall minst fyraoch kravett att ta passagerare.

taxitrafik sökanden inte får haFör gäller endast kravet att
till allmänna, ostraffad ochskulder överstigande visst belopp det vara

yrkeskunnande. taxiåkares yrkeskunnande behöver inte baserasha En
Tillståndendast erfarenhet yrket.på genomgångna kurser, utan av

grund hans vandel. Ett taxitillstånd kankan nekas sökandeen av
myndighet vid eller upprepadeåterkallas utfärdande över-av grova

gällande regler eller villkoren i tillståndet, vid andra lag-trädelser av
uppgående 100 000överträdelser vid skulder till det allmänna tillsamt

alltså dubbleradkr eller För redan befintliga tillstånd är gränsenmer.
gäller vid ansökan tillstånd. Föri förhållande till vad som en om
för återkallelse finns inte strikt kravlagöverträdelser grund ettsom
frågan återkallelse utifrånlagakraftvunna domar, prövasutan om en

fall. uppkomnaskälighetsbedömning i varje enskilt När det gäller
myndigheten bedömning skulden har uppståttskulder gör en av om

försökhastigt, vederbörande gjort allvarliga betala den,attom av om
skulden taxirörelsen Vederbörande uppmärksammasrör attm.m.
frågan återkallelse aktualiserats, innan något ingripande sker.om
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spärrtidtrafiktillstånd kan bestämmasVid återkallelse ett enav
praktikengäller tills vidare. Itill fem år eller beslutetattett anges

tills vidare. Entid, återkallelsen gällerdock inte bestämd utan nyen
"efter någontill prövningtillstånd kunnaansökan tas uppom anses

gällaåterkallelse kanfall fall. Ett besluttid", bedöms från till omsom
viss storlek tillgrundas skulderbeslutetomedelbart, närt.ex. av

det allmänna.
dvs. enskildaanslutningsplikt,för taxitrafikfinnsDet även en

detbeställningscentralansluta sig tillhar plikttaxiåkare att omenen
motsvarandefler Entaxitillstånd eller rättfinns tio attorten. vara

Centralen kan uteslutaföreligger också.till centralansluten enen
Någonutgifter.sin andel centralensinte betalarmedlem annanavsom

tillståndshavarnafinns inte. Detuteslutningmöjlighet till är som
anslutningsplikten gällerbeställningscentralen,ägergemensamt men

delägaretvånginnebär intemedlem; denendast ett attatt varavara
auktorise-Beställningscentralenbekendtgörelse 401. är17--21 nr

någothar inteverksamhet,till driva sinhar tillståndrad, dvs. att men
går nedtaxiåkareantalet anslutnataxitrafik. Omdrivatillstånd att

beställningscentral.drivatillståndetunder tio återkallas att
kanCentralensärskild juridiskBeställningscentralen är person.en

finnascentralen kanåkarna.med de anslutna Inomavtalsluta separata
baserasfärg bilaruniform,överenskommelser m.m. somom
trilskandesanktionsmöjlighetnågonfrivillighet, gentemotmen

åkare detenskildmisskötsamhet ärfinns inte. Vidmedlemmar av en
någonBeställningscentralen har inteåterkallas.tillstånddennes som

förmedlas.körningaråkarna,anslutnaservice till de ändirekt attmer
lagreglerdekrav de anslutna,inte utöverCentralen har omegna

§§. En9-16bekendtgörelse 401finns iutmärkning nrsomm.m.
vaktord-telefonförbindelse,radio- ochskall habeställningscentral en

villkorsärskilt reglementebudget ochochning, räkenskaper ett om
flera beställ-förekommakantillståndshavare. Detanslutningför av

finns eller 14Köpenhamn 13ikommun;ningscentraler i samma
ochOdensesåsom Aalborg,städervissa andracentraler, i större
smådeutvecklingstendensfinnstvå centraler. DetEsbjerg minst atten

fler med-samlar alltdemindre ochblir allt störrecentralerna att
lemmar.

taxitrafik,förare iutbildningsärskildinte kravfinnsDet av
innehållerkörekort,bekendtgörelse 425ireglernautöver somomnr

Grundkravetpersonbefordran.yrkesmässig ärförkörkortregler om
dock kravkörkort Binnehavuppnått års ålder,21alltså haatt av

särskiltgenomgåtttid, havissinnehaft körkortpå ha ettatt en
läkarin-medicinska kravpersonbefordran,för yrkesmässigförarprov

körkortsådant"straffri vandel". Etterfordras kravsamttyg
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gäller i hela landet tidsbegränast till fem år. För köraär attmen
taxi krävs dessutom förarkortsärskilt för taxi. Ett sådant förarkortett
ställs kommunen Storköbenhavns Hyrevognsnaevn ochut av resp. av
gäller i tillståndsområdet, alltså visst geografiskt område.ett

särskilda förarprovetDet ställer särskilda krav körskicklighet,
medan skriftligt med multiple choice-frågor ställer krav påett prov
kunskap i danska språket vilket helt enkelt visas att provetgenom-
genomgås danska och i lokalkännedom. Det kan ävennoteras att-
bussbehörighet det uttrycks "busskort" köra taxi. Deträtt ärattger
polisen utfärdar förarbehörigheten påstämplingsom genom en
körkortet såsom de svenska körkortsbehörigheterna C, D och E,
medan kommunen Hyrevognsnaevnen utfärdar förarkortet för sitt
område, dvs. två handlingar. Förarkortet utfärdas för tidseparata en

fem år och kan förnyas efter det läkarintyg har in.att nytt gettsav
förFörarkortet yrkesmässig personbefordran återkallaskan t.ex. om

Återkallelseninnehavaren begått brott. bestäms gälla för tidatt en
mellan och fem år eller tills vidare. Det alternativet detärett senare

förekommer i praktiken.som
finns så inte taxiförarlegitimation,Det länge kravännu ettmen
förslagsådant har arbetats fram utskott inom Trafikministeriet.ettav

Förslaget remissbehandlas för närvarande.
Vissa administrativa bestämmelser finns i bekendtgörelse 140nr av

den 24 1981 kontrolapparater, trafikböger itaksametremars om og
hyrevogne. Där regleras användandet En till-även taxameter.av
ståndshavares bokföring baserar sig på uppgifterna i taxametern men

finnsdet inte kravpå denna skall kvittoskrivande. sådantEttatt vara
krav finns dock enligt särskilt körselreglement för Storköpenhamn.ett

finns vidare trafikböcker,Det med s.k. skall utvisaett system som
tidpunkt och längd körningar, taxameterställningar Trafik-m.m.
boken dock inte användbar det gäller kontroll kör- ochär när av
vilotid förordningen omfattarEEG 3820/85 kör- och vilotidnr om

taxitrafik.inte Det finns också i dansk taxibil antal "avkänna-etten
på teknisk mångare, skall dokumentera hur km körsvägsom som

med och med fordonetitaxameter utan utan.resp. passagerare resp.
danska skattereglerna för frånDe taxibilar skiljer sig de svenska och

danskt taxifordon får inte eftersomköras privat, skattereglerna ärett
så förmånliga vid anskaffning taxifordon. Kommunerna och skatte-av
myndigheterna har påbörjat församarbete komma ekonomiskett att
brottslighet inom taxi vilket underlättas skattemyndigheterna ärattav
kommunala myndigheter. Kontrollproblem uppstår dock till-när
stândshavaren har tillstånd i kommun och bor i där hanen en annan,
alltså betalar skatt.
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förekonomiska kraveninte deTaxitrafiken omfattas nämntssom av
sådanainföraförts diskussionertillståndshavare, det har attommen

busstrafik. Syftetför gods- ochbeloppsmässigt lägre är,krav, dock än
klararsig tillståndshavarenSverige, försäkraliksom i attattatt avom

vidare.driva påbörjad verksamheten
speciellbestämmelser s.k.401 finnsbekendtgörelseI omnr

begränsat tilltill taxitrafik kan32 §. Ett tillståndhyrekörsel vara
trafiksker Dennaspeciella körningar motsvarartaxameter.utansom

den fråga trafikhyrverkstrafiken och deti svenska ärsettstort om
ändamål.fordon för särskildaSkolskjutsar och andralimousiner,med

ellertaxiskylt lyktautrustade medBilarna får inte annanvara
sådant tillstånd krävsi fråga förkommataxiutmårkning. För attettatt

kontrakteraderedanavtaltillståndshavaren kan visa ett omupp
diskussioner försrestriktiv ochTillståndsgivningenkörningar. är

tillståndstypen.fortlöpande mönstra utattom
förväntashar utarbetats,lag hyrekörselFörslag till menen ny om

1996. Enligtfolketinget förrän till höstendanskainte behandlas detav
för taxi motsvarande demtillträdeskravinföras särskildaförslaget skall

krävas särskildaskall det bl.a.bussområdena. Vidareför ochgods-
för beställningscen-möjlighetoch införasför Sjuktransportertillstånd

tillståndshavare.sina anslutnautdöma sanktionertraler motatt

Övriga bestämmelser

ställsfordon. DäremotuthyrningregleringsärskildDet saknas avav
måste hadenneså till vidaskall buss,hyrakrav den ettattensom

fordonenyrkesförareanställdyrkestrafiktillstånd eller omvara
hyrdaförareinga kravtrafik. ställsyrkesmässig Detanvänds i av

personbefordran, bussenyrkesmässiganvänds till ickebussar omsom
enligt undan-inräknadföraren17inrättad för högstär enpersoner,

Efter-artikel 13.3820/85,EEGförordningtagsbestämmelse i nr
kontroller,vid reguljärapolisenkontrollerasreglernalevnaden avav

yrkestrafiken.övrig regleringbeträffandefalletliksom är av
regleringensvenskadenlagstiftningNågon motsvarar avsom

förmedlingsverksam-Regleringenfinns inte.transportförmedling av
lagstiftning. Speditörersförinomi ställetheten sker annanramen

lagstiftningsområde,Ervervsministerietsin underfallerverksamhet
lndustriministeriet.tidigaredvs. det
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3.3 Finland

Allmänt

Vägtrafiklagen 3.4.1981/267 gäller all trafik i Finland. Lagen
innehåller allmänna bestämmelser regleringen trafikenom av men

särskilda bestämmelser för förare fordon, körkortäven av om m.m.
Körrätten gäller buss eller fordonskombination upphör alltidtungsom

innehavaren fyller år70 72 §. I 82 b § fårnär personbilattanges en
föras i yrkesmässig persontrafik endast förden körrättutomav som
bil har s.k. yrkeskörtillstånd för personbil.ett

Körkortsförordningen 7.9.1990/845 innehåller de grundläggande
bestämmelserna den körrätt gäller motordrivna fordon samtom som

körkort. Körkortsklasserna Någon s.k.de svenska.motsvararom
Äventaxibehörighet finns dock inte. åldersgränserna desamma 18är

är för B och C-behörighet och 21 år för D-behörighet.
förordningensI 7 kap. finns bestämmelser det särskildanärmare om

yrkeskörtillståndet för personbil. föra personbil i yrkesmässigRätt att
persontrafik tillkommer den förutom körrätt motsvararsom, som
fordonsklassen, har yrkeskörtillständ beviljas polisenett som av
bilens stationsort. Ett sådant kan beviljas den uppfyller hälsokra-som

för körkortsbehörigheten C, lämplig med hänsyn till sinaärven per-
sonliga egenskaper, har visst fyllt år.yrkeskunnande och inte har 70

Yrkeskörtillstánd får också beviljas så det gäller endast förandeatt
invalidtaxi. Begränsningen skall då antecknas yrkestillstândet.av

Ekonomiska krav för tillstândshavare

beslut 27Finland Trafikministeriets dentillämpas iPå godssidan
densolvens krävsbl.a. den441februari 1991 somsom avomnr

intillföreskrivs säkerhetgodstrañk. Häritillståndspliktigidkar att
vill utökaeller sökandesökandeskall ställasvissa belopp somnyaav

storlekSäkerhetensreglerna.omfattasgodstrafikrörelsen. All av
Förtrafiken.användas iskallfordonbestäms efter antalet som

fordonentvå förstaför debil000 marklastbilar säkerheten 70är per
ochfordonen. Förföljandeoch bil för de25 000 mark person-per

första bilarnatvåbil för demarkpaketbilar säkerheten 20 000är per
godkännssäkerhetoch för följande. Som5 000 mark bil deper

försäkringsbolag.borgensförbindelse penninginrättning eller ettav en
utgivningsdatum.En sådan borgensförbindelse år från dessgäller tio

förord-För den kollektivtrafiktillstånd tillämpasansökersom om
ningen den juli persontrafik15 1994 666 tillståndspliktigav nr om
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ekonomiskatillräckliga ettha startaattSökandenväg. resurseranses
till sitthantrafiken,skötaändamålsenligtpå sättochföretag omatt ett

100 000uppgår tillreservfond,ellerkapitalharförfogande ett somen
förmark30 000och minstförsta bussarnade tvåförfordonmark per
22högstharbussarFörbussarna.följandedärpåde somenvar av

disponiblabuss. Detmark30 000beloppetpassagerarplatser är per
myndighetenstyrkaskanreservfondeneller attkapitalet genom

ställdellerutfärdat intygförsäkringsbolagellerbanktillställsll av
tillställsborgensförbindelseockså kansäkerhet, somvara ensom
harrevisorutfärdatintygeller 2tillståndsmyndigheten, somett enav

Centralhandelskammaren.ellerhandelskammaregodkänts avav en

Godstrafik

och15.2.1991/342dengodstrafiktillståndspliktig vägLagen avom
Medgodstrafiken.346 reglerardaghäromförordningen samma nr

godssådangodstrafik mottillståndspliktig transport somavavses
trafiktraktor.ellermotorfordonmedutförsersättning väg ett en

ochlandetgodstrafik inomtillståndspliktigtillämpasLagen
Trafiktransporttillstånd.krävsför vilkengodstrafikinternationell som

Vissa§.tillstånd 3bedrivasfår intetillståndspliktig utanär
exempelvistillståndskrav,från transportundantagnaär avtransporter

ochteleverketochutförs Post- transportpostförsändelser avavsom
Tillståndsmyndighet ärförare.utbildningsamband medgods i av

Tillstånd6 §.finnssökandens hemortlän däri detlänsstyrelsen
ochyrkesskicklighetanseende,harsökandebeviljas gottsomen

trafik.bedrivalämpligär attochsolvens även personsomannarssom
skalltrafikenfördet denjuridisk ärFör somansvararsompersonen

nämnda kraven.uppfylla de
berättigarFinlanditrafikförbeviljatshartrañktillståndEtt som

Trafiktillståndlandet.ochtrafik inombedrivainnehavaren utomatt
förellerheltantingenåterkallastillstånd kantid. Ettvissförbeviljas

nämnda kravenuppfyller delängreintetillståndshavarentidviss om
meddelas.Varning kan10 §.

ifängelseellerföranleder bötergodstrafikolovligBedrivande av
olovligavbrytandebestämmelsenEnligtmånader.högst avomtre
bedrivsdenfortsätts,förbjudapolisentrafik kan transportatt omen

§. Genomtransporttillstånd 15internationellttillstånd eller ettutan
fåttpolisen1995 har ävenunderkraftilagändring trättsomen

EG-baseradedestridsker ifärdhindra fortsatt motmöjlighet att som
vilotider.ochkör-bestämmelserna om
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tillståndspliktig godstrafik innehållerFörordningen vägom
förutsättningarna för beviljandebestämmelsernärmare avom

föreller dentrafiktillstånd En sökande som svararm.m. person
uppfylla påförordningens 2 § inte kravettrafiken skall enligt anses

anseende hangott om
fängelsestraff,fem åren dömts till ellerunder de har1 senaste

bötesstraff föråret minst gånger har dömts till2 under det senaste tre
löneförhållanden, trafik-bestämmmelser arbets- ellerbrott mot om

vilotider trafik- elleridkande, iakttagande arbets- och ellerav
olämpligfordonssäkerhet och brotten visar han uppenbartär attatt

godstrafik.idka tillståndspliktig
för tillståndshavarefråga vilken yrkesskicklighet krävsI som enom

1994 198. Däritillämpas Trafikministeriets beslut den 4av mars nr
juridisk denföreskrivs sökanden, eller denne äratt en person,om

företagarkursför trafiken, skall ha godkänts i enansvararperson som
friståendeinrikestrafik omfattar 140 timmar, ellerför ettgenomsom

För den villvisat hanhar motsvarande kunskaper.ha att somprov
för sådan trafik,trafik tillkommer företagarkursbedriva utrikes en

omfattar 105 timmar.som

Busstrafik

persontrafiktillståndspliktigBusstrafiken regleras laggenom om
den 15 juniändringar i lag häroml5.2.l991/343 meddenväg avav

förordningentrafiken finns ibestämmelser1994 662. Närmare omnr
persontrafik den 15.2.1991/347.tillståndspliktig avom

persontrafik kanTillstândspliktig vara
allmäntkan utnyttjasregelbunden, tjänsterlinjetrafik är varssom-

myndighet,och fastställdärrutt avvars
förlinjetrafik där bussensnabbturstrafik- snabbär attstannarsom

fastställsde platserendasteller lämnata sompassagerareavupp
i trafiktillståndet,

utnyttjas allmänttjänster kanköptrafik regelbunden,är varssom-
harsådant avtal köp tjänsterbasisoch sköts ett somom avavsom

bl.a. kommun,ingåtts med en
beställning detbedrivs endastbeställningstrafik- sätt somsom

persontrafiktillståndspliktigbeställaren bestämmer samt somannan
linjetrafik eller köptrafik,inte är

regelbundenlinjetrafik, köptrafik ellerkollektivtrafik är annansom-
kan utnyttjas allmänt.persontrafik tjänstervars

finns för vissa Sjuktransporter,tillståndspliktUndantag från
till skolanbarnvårdnadshavares transport m.m.av
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kollektivtrafiktill-Tillståndspliktig persontrafik bedrivs med stöd av
stånd, beviljas länsstyrelsen i det län där sökanden har sinsom av

linjetrafiktillstánd beviljas länsstyrelsen eller, dethemort, som av om
snabbturstrafik linjetrafikfråga eller överskrider riks-är somom

Trafikministeriet. Sådana tillstånd giltiga i tio årärgränsen, resp.av
Taxitillstând eller sjuktransporttillstánd beviljasi högst tio år. av

för trafiken finns.i det län där stationsplatsen Delänsstyrelsen är
fem år.giltiga i högst

förutsättningar förinnehåller bestämmelser662Lag omnr
tillståndstyperna. Ett kollektivtrafiktillståndbeviljande de olikaav

sinsökande rår sig själv och egendom,beviljas över ärsomen
anseende, yrkesskicklig och i övrigtsolvent, har är ävengott som

bedriva persontrafik. För juridisklämpad ärär att en personperson
för trafiken skall uppfylla kraven 9 §.det den ansvarar somsom

sökande innehar kollektivtrafik-Linjetrañktillstånd beviljas en som
efterfrågan trafiktjänster,Vid ansökan skall beaktastillstånd.

befintliga trafiktjänster 9 §.m.m. a
återkallas helt eller för viss tid innehava-trafiktillstånd kanEtt om

för erhållande tillstånd elleruppfyller villkoreninte längre omavren
tillståndet eller i övrigt behörigttrafiken inte bedrivs enligt sätt.

den yrkesskicklighet och solvensBeträffande bedömningen somav
för-tillståndspliktig busstrafik tillämpasden idkarkrävs somav

juli 1994tillståndspliktig persontrafik den 15ordningen väg avom
nr666.

företagarkurs i busstrafik omfattande minst 160föreskrivsl 3 § om
förförutsättningundervisningstimmar i vissa angivna ämnen som en

finns bestämmelserkollektivtrafiktillstånd. Vidarebeviljande omav
förbusstrafik förutsättningerfarenhetsådan praktisk ärsom enav

tillstånd.

Taxitrafik

omfattar taxitrafi-för busstrafikenDen nämnda regleringen ävenovan
kring själva trafiktillstânden. Detken. Bestämmelserna uppbyggdaär

för taxiförare,kurs eller utbildningfinns inte någon obligatorisk utan
kap.utfärdas polisen, körkortsförordningen, 7särskilda körkort av se

särskildNågotyrkeskörtillstånd för personbil. krav enom
för taxiförare finns inte.legitimation

sjuktransporttill-taxitillståndFörutsättningar för beviljande av resp.
i nämndasökanden uppfyller kraven enligt 9 § denstånd är att ovan

taxitrafik praktiskkrävs företagarkurs ilag 662. Det samtnr en
skalltaxichaufför. beviljande taxitillstånderfarenhet Vid avsom
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efterfråganbeaktas den totala inom det huvudsakliga verksamhetsom-
ändamålsenlighetenrådet, olika kundkategoriers behov och desamt

ansökanekonomiska förutsättningarna hos den företagsverksamhet som
finnsgäller. Närmare bestämmelser yrkesskicklighet och solvensom

i förordningen 666. Beträffande solvenskraven, Före-se ovan.nr
förutsättning förtagarkurs i taxitrafik minst 120 timmar är enom

tillstånd.
fastställa maximalaTrafikministeriet kan i fråga varje län detom

taxitillstånd. Ministeriet kan vid behov fastställa taxitaxan,antalet även
riksomfattande försjuktransporttaxan den seriebiljettaxanresp.

finns tillstånd fordon, till-linjetrafiken. Det krav ett per men
stándshavaren kan ha anställda förare tillstånd.utan egna

beställningscentraler för taxiLänsstyrelsen tillsyn deutövar över
behovsin verksamhet inom länet. Myndigheten kan viddriversom

be-förbjuda sådan verksamhet inte bedrivs enligt gällandesom
stämmelser.

persontrafiktillstånd, förfinns så länge s.k. begränsadeDet än t.ex.
förafinns avskaffa dessa regler ochlimousiner, det planer attmen

taxitrafik.allmänna tillstånden för Förtillstånden till de närva-över
några begränsade tillstånd dispenser,rande meddelas inte heller nya

behovsprövningen.har med den gällandevilket göraatt

Övriga bestämmelser

författningsreglering biluthyr-finns heller i Finland någonDet inte av
får princip motorfordon tillhelst i hyraning. Vem ut ett vemsom

förare hyrdasåledes exempelvis kravhelst. Det saknas avsom
Även förareförekommit olyckor medfordon. i Finland har det ovana

i Sverigei samband därmed har det liksomi hyrda bussar och --
införa regler för förare hyrdaförts diskussioner striktaatt avom

konkretainte tagit sig någrafordon. Hittills har dessa planer dock
former.

regleringenlagstiftning den svenskaNågon motsvarar avsom
förmed-finns i Finland. Regleringentransportförmedling inte av

lagstiftning.i inom förlingsverksamheten sker stället ramen annan
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Norge3.4

Allmänt

Denjuni 1965 4.vegtrafikloven den 18trafik gällerFör all nrav
behörighetfordon, förarestrafikregler,bestämmelserinnehåller om
den yrkes-63 reglerarjuni 1976samferdsel den 4Lov nrm.m. om

Sverige,liksom ipågår dock,Därtrafiken i Norge.mässiga en
Fråganförfattningsmaterian.helarevisionövergripande om enav

behovs-exempelvisyrkestrafiken,vissa delaravreglering avav
med harsambandcentral. lför taxitrafiken översynenprövningen är

modell.svensktaxi efteravregleraförhöjts röster att
farty mellanmedsamferdsel gällerLov motorvogntransport ogom

således9 §. Den gällerutanför landetoch§städer i Norge 2 även
kompletterande förordnings-finnsDärtillinte endast vägtransporter.

olikaför debestämmelser transporter.typerna av
förtillståndskravetfrånundantaglagstiftning finnsI norsk ett

tillstånd intenämligenföreskrivs7§Isamåkningstransporter. att
ellerarbetskamratermed sigpersonbilnågon i sinkrävs när taregen

och arbets-mellan bostadenfärdvid egenpassageraresomgrannar
sjukaocksågällerfrån tillståndskravUndantagplatsen. transport av

tillstånd tillhellerinteEnligt 8 § krävsambulans.medskadadeeller
näringsverk-led igods ärnär etttransporteneget annantransport av

inte.utgår ellervederlagsamhet, oavsett om
giltigttillstånd tillsamferdselEnligt lov är persontransportettom

§.begränsning i tiden 15tillstånd gällerandramedani tio år, utan
Samferd-tillståndsmyndighetensöverlåtaskan intetillståndEtt utan

fordon.tillstånd16 §. Det krävssamtyckeselsdepartementets ett per
17 §.förutsättningarvissaåterkallas underocksåtillstånd kanEtt

förutsättningaranvänds ellertillståndet intekan skeDet annarsomom
underbestämmastid kanföreligger. En visstillstånd inte längreför

bestämmelserbeviljas. Närmareinte kantillståndvilken enomnytt
förförordningsbestämmelserilängd finnsspärrtidssådan resp.

trafikslag.
ellerförarefinnsbestämmelseEn allmän motorvognatt avom

handlingarsådanamedföraskalltillståndspliktigafarty vid transporter
tillstånd.givetmedi enlighetskerkan styrka etttransportenattsom

vilkenstraffbestämmelse,finnsSamferdselslovenl 26 § genomen
i 25 §finnsVidarestraffas med böter.lagenöverträdelser enav

bilsakkunnige ellerpolis, Statensbestämmelseadministrativ attom
samferdsels-enligtkontrollföretabemyndigandeharandra attsom
brukfortsattförbjudakrävs,lång tidför så ettkan,loven avsom
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eller godsföranvänds utanfordon transport personeravsom
enligt lagen.krävsgodkännandeellertillståndföreskrivet annat som

tillstándshavareförkravEkonomiska

ochför både godstransporterhar persontransporterlagstiftningnorskI
skalltillståndtvåelleransökanvidsökandeninförts krav ettatt om

försäkringssällskapellerbankfrångarantiförklaringförete en
tillkommertillstånd därutövertillstånd. För ettkrnorska50 000 per

medgodstransportergällerReglernatillstånd.000 kr25belopp per
500 kg,totalvikt 3 persontransporterhar överfordon resp.ensom

taxitrafikdvs.9förregistrerade änfordonmed är personer,mersom
itillstånd tillansökan persontransporterVidomfattas inte. om

docktrafiken,ianvändsfordongaranti ställasskalllinjetrañk somper
fordon.22förgaranti ställs änkrävsintesammanlagtdet att meratt

väsentligaharsökandenuppfyllt,likväl inteEkonomikravet omanses
ackordsför-underskatteskulder ellereller äravgifts-obetaldaförfallna

intygåtföljasskallAnsökankonkurs. attestiellerhandling enav
myndighet.berördfrån

Godstrafik

medgodstransportregleras motorvogn.samferdsel5§ lovI om
totalviktmedfordonmedför godstransport omTillstånd krävs ett en

ochbilkombineradlastbilräknasSomeller500 kg3 motorvognmer.
fylkeskom-söks hosTillståndpå allmäntillåten väg.dragbil ärsom

Samferdsels-behovsprövade.integodstrafiktillstånden ärochmunen
tillståndspliktenfrånundantagföreskrivakandepartementet om

fall.enskildaiellergenerellt
1992des.den 4medgodstransport motorvognForskrift avom

godstransporter.bestämmelserkompletterandeinnehåller1016 omnr
fylkeskom-tillståndsmyndighet, ärföreskriver somFörordningen om

Somrörelsen.driverbolagetdärellerborsökandendärmunen
tillfredsställandevandel,godkrävstillståndförvillkorgenerella

Be-yrkeskompetens.tillräckligochförutsättningarekonomiska
EG-iställskravdeväsentligti allt somstämmelserna motsvarar

gods-såvälfördesamma somområdet. Kraven ärbestämmelserna
persontrafik.

politiattest.s.k.vandel visasgodharsökandenAtt engenom
rubriksärskildunderkraven,ekonomiska ovan.deBeträffande se

innehavareredansökanden a ärvisaskanYrkeskunnandet attgenom
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tillstånd, b företer intyg genomgången från auktorise-av om examen
rad teoretisk utbildning och minst års yrkeserfarenhet fråntre
transportsektorn eller har minst fem års praktik frånc ledande
ställning i transportverksamhet.

fleraEtt eller tillståndshavares tillstånd kan återkallas i vissaav en
fall. Antalet tillstånd återkallas beroende överträdelsensär art.som av

kanDet bestämmas s.k. karantenetid på maximalt år innantre etten
tillstånd kan beviljas vederbörande.nytt

Busstrafik

Den vederlag vill driva med ellermot persontransport motorvognsom
farty i inom fylke motsvaras landsting ellernärmastrute ett ett ettav
län kan söka tillstånd till trafiken hos fylkeskommunen. frågaI om
trafik går två eller flera län beviljas tillstånd departe-som genom av

Samferdselsdepartementet. Medmentet rutetransport transportmenas
regelbundnamellan vissa eller vissa ochstäder sträckor vid tider

för obestämd krets enskilda brukare 3 §.är öppentransporten en av
Forskrift adgang till yrket i med ellerpersontransport rutevognom

busstrafiken.med den 4 des. 1992 1013 reglerar Denturvogn av nr
betalning linjetrafik ellervill bedriva imot persontransport rutesom

fordon förmed med registrerat nioär änturvogn ett som mer perso-
tillfredsställande eko-skall enligt förordningen ha god vandel, haner

nomiska förutsättningar och ha tillräcklig yrkeskompetens. Kraven är
desamma för innehavare tillstånd till godstransporter,av se ovan.som

Ytterligare bestämmelser finns i Forskrift ipersontransport ruteom
2170.innenlands med eller fartöy den 8 des. 1986motorvogn av nr

fylkeskommunen tillståndsmyndighet för trafikEnligt förordningen är
förinom län. Fylkeskommunen kan inombedrivs ett ramensom

för tillstånden inomsamferdselslovens bestämmelser föreskriva villkor
Förordningenvissa från tillståndskrav.länet eller undanta transporter

linjesträckning,innehåller vidare bestämmelsernärmare taxor,om
användande biljettmaskinerav m.m.

axitrafikT

tillståndsplikt för medEn allmän bestämmelse persontransportom
Därtill gäller Forskriftfinns i 7rutemotorvogn utanom om

med utenfor den 10 juni 1977rutepersontransport motorvogn av nr
tillståndTillståndsmyndighet för sådana tillstånd, dvs. huvudsakligen

där verksamheten skall bedrivas.till taxitrafik, fylkeskommunenär
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fastställer tillstånd skall finnas i varjeFylkeskommunen det antal som
tillstånd fordon.distrikt och det krävs ett per

tillstånd till taxitrañk skall ha uppnått 20 års ålderSökanden ettav
ställs den lokala polismyndig-och förete s.k. körsedel, uten som av

hälsokontroll. sökandeheten efter vandelsprövning Den somresp.en
taxiförare förtur tillhar minst tvâ års erfarenhet heltid har ettsom

förare gårtillstånd. innehavare kan ha anställda underledigt En som
tillstånd. enskilde föraren skall dock ha s.k. körsedel. EttDensamma

taxitillstånd innehavaren når 70 års ålder.dras in när
bestämmer tillståndshavaren skallFylkeskommunen varaom

station.till beställningscentral eller han skall haansluten enen var
myndigheter beslutakan i samråd med kommunalaFylkeskommunen

beställningscentral i distrikt.det skall finnas ettatt
fordon används ividare bestämmaFylkeskommunen kan att som

radiotelefon,taxitrafik skall med plomberadutrustat taxameter,var
också bestämmaeller specialutrustning. Den kanfärdskrivare annan

för föraren.uniformom
tillståndåterkallelseinnehåller bestämmelserFörordningen om av

godstrafiktillstånd,förfall, motsvarande dem gälleri vissa sesom
ovan.

selskapsvogntillståndsärskilt s.k.Det finns vidare ett som ger
förfordon registreratbedriva medinnehavaren rätt transport ettatt

endaförfråga särskildahögst nio Det är transporter enpersoner. om
fordon. kantillståndet gäller för visst Detuppdragsgivare och ett

finns s.k.för hyrverkstrafik. Därtillliknas vid dispensnärmast en
medbedrivaturvognstillstând innehavaren rätt att transportsom ger
kanfler En sådanfordon registrerat för nioän transportett personer.

minstför sluten kretsföretas efter förhandsbeställningendast omen
bestämdskallVederlaget förfem transporten varapersoner.

beställterläggas den harförhand och transporten.somav
handikappade.tillstånd tillfinns särskiltDet även transportett av

Utlandstransporter

landtill eller frånmedFör ett annatmotorvogntransport personerav
till-förekommande falltillstånd jämte ikrävs norskteller gods ettett

ocksåbestämmelsen reglerarfrån andra landet 9 §. Denstånd det
Vidare finnsregistrerade i utlandet.landet med fordoninomtransport

EES-avtalet, For-till följdkompletterande förordningsbestämrnelser av
herunder kabotasje,godstransport,skrift intemasjonalom person- og

EÖS-området förordningen658. Genom29 juni 1994i den nrm.v. av
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3118/93684/92,881/92,EEGförordningarbl.a. rådetshar nrnrnr
3.1.avsnittgiltighet i Norge se2454/92 ovanresp. nr

Övriga bestämmelser

biluthyrningbiluthyrningslag,någon ävenfinns inteDet utanseparat
Enligt desssamferdsel.i lovreglerasutleige motorvogn omav --

fordonuthyrningför drivatillståndinte mot10§ krävs att av
trafiktillstånd förtillståndkravgäller enligt 3 §vederlag. Däremot

förfordonhyraförmotorfordonmed bl.a. utattpersontransport
det krävsliksom ävenföraren,förutom15 attän passageraremer

tillstånd.sådantharhyresmannen ett
regleringensvenskadenlagstiftningNågon motsvarar avsom

nordiskaövrigai deheller. Liksomfinns intetransportförmedling
föri stället inomförmedlingsverksamhetenreglerasländerna ramen

lagstiftning.annan

Övriga Europa3.5

yrkesmässigaför hur denredogörelsekortfattadNedan lämnas en
medlemmarsamtligaländer,europeiskaandrai någratrafiken regleras
fullständigtredovisaföreliggasigvisatSvårigheter hari EU. ettatt

heltäckan-anspråkdärför inteRedogörelsenmaterial. gör att vara
solvens-bl.a.förhållandenutländskauppgifterVissade. omom -

sakavsnitt.finns ikraven resp.-

Frankrike3 1
.

bestämmelsergrundläggandeinnehållerCode deVägbalken, route,
kollektivtrans-förochför godstransportyrkestrafiken, dvs. vägför

kungörel-förordningar,ochspeciallagstiftningfinnsDärutöverport.
Även 1982decemberden 3082-1153ramlagencirkulär avm.m.ser,

central.avseende inrikes ärtransporter
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Godstransporter

1986 avseende godstransporterden 14Förordningen 86-567 marsav
ochregistret förfrågor inskrivning ireglerar transportörerpå väg om
hyrgodstransporter ellerför uthyrare. Företagi registret utövarsom

myndighetstatligskall registreras hosfordon för godstransporterut en
Efteri tillåten vikt.överstiger 3,5fordoneti regionen, tonom

certifikat.sökandeninskrivning får ett
regionprefekten,ombud i regionenrepublikensInskrivning görs av

andravissaför yrkeskompetensuppfyller villkorsökanden samtom
gäller för denprofessionell kompetensvillkor. Krav upp-som

dessföretaget, ellerledningenrätthåller den permanenta avav
uthyrningsaktivitet.ellertransport-

tillyrkeskompetens kanAttest gesav
ekonomi, bok-juridik,utbildning inomgenomgått vissdena som

transportföretag,driftmedgerhandel eller teknikföring, ettavsom
skriftligtgenomgåttdenb ett prov,som

ochtransportområdetyrkeserfarenhet påårsminstden harc tresom
sina kunskaper.genomgått provsom

inte med kravvillkorasför uthyrarei registretInskrivning
vissachaufför ellergälleruthyrningen inteyrkeskompetens, om

specialfordon.medtransporter
fall, såsomi vissaåterkallascertifikat kanregistreringEn ett om

fel harallvarligaellerföretaget vidarekan drivainteinnehavaren om
begåtts i verksamheten.

i helautförainskrivningscertifikatet rättDet s.k. transporterattger
medöverstiger 7,5 Förintemed fordonFrankrike transportton.som

delasauktorisationSådanauktorisation.ytterligarekrävsandra fordon
nämligeni klasser,treupp

vägbalken,trafik enligttillåts ifordonanvändning allaa somav
eller26maximivikt lägremedalla fordon änanvändningb ton,enav

13maximivikt lägremed änfordonanvändningc ton.enav
sinmyndigheternatillinformationlämnaskallFöretagen om

förändringar iochresultatkapacitetsbehov,sittverksamhet och om
ochför inreramlagenefterlydnadproduktivitet, transporteravom

särskilt vadvägbalken,ivila lagarnaarbete ochlagar samt avserom
skattehänseende ochiskyldigheterföretagetshastighet,mått, vikt, om

företag.gäller förregleravgifter. Ytterligaresocialavad nyaavser
återkallastillbakadefinitivt drasellerAuktorisering kan temporärt

arbeteförreglernaupprepade brottallvarliga och transporter,motom
anställda.dessföretaget ellerbegåseller säkerhet av
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Persontransporter

iaugusti 1985, avseende85-891 den 16Dekret persontransporterav
kollektivalandsorten gäller utövandestad och i utomtransporter,av

brandutryckningsfordon för vilkaambulanser ochtaxi, limousiner,
regler finns.andra

skall registreraskollektivtransporterFöretag utövar avsom
utifrån aspektervillkorasdepartementsprefekten. Inskrivning som

yrkeskompetens.ekonomiska förhållandenvandel,laglydnad samt
väglagennäringsförbud, begått brottmedhar belagtsDen motsom

tillräckliginte visaandra kravuppfyller vissaeller inte anses
laglydnad.

kapitalföretaget inneharresurserinnebärekonomiskapåKraven att
fordon ellerfrancminst 21 OOOvärdeoch till mot-ett peravreserver

bankgarantieller innehari varje fordon,francsvarande 0501 säteper
belopp.för motsvarande

tillyrkeskompetenspåAttest ges
bokföring,företagsekonomi,utbildning i juridik,vissden hara som

tekniskaför kollektivtrafikreglersociallagstiftning, väg, normer
internationellasäkerhet,och krav, transporter,

skriftligtgenomgåttb den ett samtprov,som
ledande befattning iår innehaftminst femunderdenc ettensom

förkrävsden kompetensuppvisartransportföretag och somsom
kollektiva persontransporter.

kanuppfyller kraveninte längreföretag ellerEtt person somen
registret.strykas ur

inrättavillkor förgällerbestämmelserfinns särskildaDet attsom
förlikningspro-kollektivtrafik i landsort,offentliga transportzoner,

tariffercedurer, m.m.
innehåller före-1985oktoberkungörelse den 15särskildEn av

kunskapkollektivtransportyrket. Godförför yrkeskompetensskrifter
bokföring,företagsekonomi,juridik,såsomi vissakrävs ämnen,

tekniskakollektivtrafikförsociallagstiftning, regler väg, normer
internationellasäkerhet ochoch krav, transporter.

Nederländerna3

Godstransporter

yrkesmässig1992 reglerar12Vägtransportlagen den transportmarsav
harlastbilarLagen gäller intelastbil.gods medväg ensomav

500 kg.lastningskapacitettillåtnahögsta av
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Yrkesmässig trafik får drivas endast den har tillstånd. Ettav som
tillstånd beviljasskall den uppfyller krav laglydnad, ekonomis-som
ka förhållanden och yrkeskunnande. Ett högst månader gammalttre
vandelsintyg skall bifogas ansökan. Ett sådant intyg utfärdas av en
myndighet enligt särskilda regler. Den sökande besittaskall tillräckliga
ekonomiska för kunna och driva verksamheten. Hanatt startaresurser
skall vidare bevis yrkeskunnande inneha yrkesdiplomettsom om som

yrkestrafikfrågorutfärdas examinationsinstitut för efter fullgjordettav
tillståndEtt gäller tills vidare.examen.

Tillståndsmyndigheten får meddela tillstånd denvägra att om
sökande haft tillstånd under de två åren blivit återkallatett senastesom

grund bristande vandel föreller inte anställda förare harattav
använts.

Ett tillstånd får återkallas det meddelats felaktigaunderom
förutsättningar, förutsättningarna för tillstånd intemeddelaattom
längre uppfyllda eller tillståndshavaren tillfällenvid upprepadeär om
har sig förare inte varit anställda hos honom.använt av som

Gods får fraktsedel utfärdats förendast hartransporteras om en
Fraktsedeln skall avsändare och adressat och bl.a.transporten. ange

innehålla beskrivning godset.en av
Lagen innehåller vidare regler för yrkesmässig trafik bedrivssom

i regi. En sådan verksamhet måste registreras. huvudsakligaDetegen
kravet för denna trafik förbudet i de fordon användsär att som

gods inte har samband med den verksamhettransportera ettsom som
bedrivs.

3.5.3 Storbritannien

Traffic från år 1988 och Road Traffic Driver LicensingI Road Act
frånand Informations Systems år 1989 finns bestämmelserAct om

bl.a. trafiksäkerhet, registreringsbesiktningar, körkort och försäkring-
trafikGods- i yrkesmässig regleraspersontransporterar. resp.

huvudsakligen i från år 1985, i Goods Vehicles Licen-Transport Act
sing of från år 1995 Public VehiclesOperators Act i Passengersamt

från årAct 1981.
Storbritannien delas in i elva trafikområden. varje områdeInom

meddelas tillstånd Traffic Commissioner. Tillstånd krävs i varjeav en
trafikområde där verksamhet skall bedrivas och meddelas sökandenom
uppfyller krav på laglydnad, yrkeskunnande och har tillräckliga
ekonomiska och driva trafikverksamheten. Yrkes-att startaresurser
kunnandet uppfylls sökanden godkänns vid behörigtatt ettgenom av

anordnatorgan prov.
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Godstransporter

trafikför sådangods krävs delsbefordranyrkesmässigTillstånd för av
utförs itrafikdels förbetalningutförs egenmot somannan,som
fordontrafik därför sådan över-gäller endastTillståndskravetregi.

drift-avseddadetskallI ansökananvänds.stigande 3,5 ton anges var
förhållandenafårgodstrafikTillstånd till vägrasstället beläget.är om

vilotider,bestämmelserefterlevnadensådanaföretageti är att omav
tillståndtillförsäkras. Ettkanutrustning intefordonsochöverlast om

miljösyn-frånolämpligtdriftställetvaldadet ärfår vidare vägras om
punkt.

inte längreför tillståndförutsättningarnaåterkallasTillstånd får om
efterlevts.tillståndet inte harvillkor förmeddeladeföreligger eller om

utföraändamåletfår förtillsyn ochTillståndsmyndigheten utövar
handlingar.erforderligainundersökningar och krävanödvändiga

Persontransporter

ekonomiskatillståndshavarensgällerFör att resurserpersontransporter
iskick ochihålla fordonenkunnatillräckliga förskall gottattvara

få föraFörfordonsbestämmelser.tillämpligamed ettenlighet att
trafik krävsyrkesmässigiförfordon persontransporter enavsett

iutföravillförarlegitimation. Den persontransportersärskild som
myndigheterLokalasärskilt.sigregistreramåste därutöverlokaltrafik

skullelokaltrafik intesubventioneramöjlighethar att annarssom
utföras.kunna

förkravdessutomLondonomrádet gällerlokaltrafiken inomFör som
intresse. Hänsynallmäntstriderverksamheten intetillstånd motatt
för trafikenplanersärskildatrafikbehov ochtilldärvidskall somtas

myndigheter.lokalaupprättats av
Taxifrågornaregler.särskildagällerLondontaxitrafiken iFör

Theadministrerasochinrikesministerietdirekt under avsorterar
ParliamentofThe HousesMetropolis.of theof PoliceCommissioner
ministerietiförberedshöjningtaxehöjningar. Enriksdagen avgör

Utfärdandetfattas.beslutinnani parlamentetdebatterasoch av
CarriagePublicTheförare utförsochkontroll bilarlicenser, avav

ofConditionsIi Carriage Act.bestämmelsernatillämparOffice, som
bilmärkenvissautrustning. EndasttaxifordonensreglerasFitness

Metrocab.ochFX4taxifordon, nämligengodkänns som
Flertaletbegränsat.taxitrafik intetrafiktillstånd avseende ärAntalet

företagare.taxichaufförerlegitimerade är19 000Londons egnacaav
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Det ställs särskilda krav den vill etablera sig Owners.k.som som
Driver.

För köra taxi krävs licens, s.k. Cab Drivers Badge. Detatt en
eller gulmålad mässingsbricka föraren har hängandeär grön-en som

i läderband halsen. Den brickan, All London Licens,grönaett runt
behörighet köra i City of London förortskommuner,i 32att samtger

brickan Officemedan den gula viss kommun. Carriageavser en
legitimerar förare efter utbildningstid till fyra år Cabtreen om en
Driver School. hålls vid 20-tal tillfällen under utbildningen.s Prov ett

utfärdas får sökanden igenom läkarundersökningInnan licensen en
allmänna vandeln kontrolleras. En förarlicens gäller i åroch den tre
förnyas.och kan

3.5 .4 Tyskland

till vägtrafiken Strassenverkehrs-Zulassungs-I lagen tillträdeom
1988 regleras allmänt medborgarnasOrdnung den 29 septemberav

för olikatillträde till vägtrafiken. I denna lag ingår körkortskrav
fordon och bestämmelser fordons registrering och dekategorier av om

ställs på dem, försäkringsbestämmelsertekniska krav m.m.som

Godstransporter

motorfor-godstrañk finns regler i lagen godstrañk medVad gäller om
1993. Enligt dennaGüterkraftverkehrsgesetz den 3 novemberdon av

ifjärrtrafik. Närtrañk bedrivslag delas godstrañken in i när- resp.
område medprincip särskilt definieratinom utgörsett av en zonsom

principfrån stationeringsorten. Fjärrtrafik iradie 75 km utgörsen av
yrkesmässigt utövandetrafik. Tillstånd Erlaubnis krävs förövrigav

fjärrtrafiksådant tillstånd inte tidsbegränsat. Förnärtrañk. Ett ärav
Förbundstrañk-tillstånd Genehmigung behovsprövat.krävs ärsom

Förbunds-fastställer fördelar mellan delstaterna medministeriet och
fårhögsta antal tillstånd meddelas. Dettarådets godkännande ett som

allmänna transportbehovet ochantal fastställs bakgrund detmot av
Tillstånden fördelas till trafikutövar-med hänsyn till trafiksäkerheten.

åttavarje delstat. Giltighetstidenbehöriga myndigheten iden ärna av
berättigarfår överlåtas. Ett fjärrtrañktillståndår och tillstånden inte

Tillstånd för såväl fjärrtrafik kan endasttill närtrafik. när-även som
förordningen yrkesmässigtmeddelas den enligt utövarätt attomsom

Beruf desgodstransporter Verordnung über den Zugangväg zum
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lämpligbedöms3 maj 1991Güterkraftverkehrsunternehmers denav
verksamheten.drivaatt

EEGEG-förordningengodstrafiken gällerinternationellaFör den
grenzüberschreitenden Güter-über denVerordnung881/92 samtnr

februari 1993.3Gemeinschaftslizenzen denmitkraftverkehr av

Persontransporter

finns i lagenyrkesmässig trafikiRegler persontransporter omom
dennytryckiPersonenbeförderungsgesetzpersonbefordran av

spårvagn,persontrafik medrättsakt regleras1990. denna8 augusti I
ochför linje-enligt lagenTillstånd krävsoch taxi.trådbuss, buss
ochtrafikspårbundenfordon. Fördessabeställningstrafik med
ochlinjesträckningbana,anläggningtillstånd förkrävstrâdbussar av

drift trafiken.av
inrättande ochförtillståndmotorfordon krävslinjetrajik medFör

endastmeddelasTillståndlinjesträckningen.fördrift trafiken samtav
Ansökantrafiken.tillgodosestrafikintressetdet allmänna genomom

negativttrafiken inverkaravslåslinjetrafik kantilltillstånd omom
trafikintresset,allmännainskränker detellertrafiksäkerheten t.ex. om

planeradefinns och dende behovtrafik tillgodoserbefintlig som
förbättringar.väsentligainnebär någratrafiken inte

trafikensförtillståndmotorfordon krävsmedbeställningstrajikFör
uppgiftochantal fordonskallHärviddrift.form och omanges

registreringsnummer.
företagetdärkommunutföras i denprincip endastTaxitrajik får i

finns.regelfrån dennaundantagmöjligheter tillhar sitt säte men
allmännaavslås dettaxitrafik fårtilltillståndAnsökan omom
funktiontaxinäringenslokaladenhotastrafikintresset attgenom
fordon,antaletefterfråganavseendemedförsämras, t.ex. resor,

förBefordringsvillkorföretag.och antaletkostnadslägeutveckling av
grund-,bl.a.delstatsregeringarnafastställastaxitrafik kan omav

för allmänsärskilda villkorochprisertidsanpassadeochkilometer-
meddelaskanpersonbefordranenligt lagenTillståndtrafikplikt. om

bedrivatill yrkettillträdeförordningenenligtden attomsom
Beruf Strassen-desüber den ZugangVerordnungpersontrafik zum

lämpligbefinnsapril 1991den 9personenverkehrsunternehmers av
iEG-reglertillanknyterFörordningenverksamheten.driva resp.att

tillstånderhållandeför ärgrundkravenochlagstiftningenden tyska av
Sverige.imotsvarande kravmedjämställaatt
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Den internationella persontrafiken regleras EG-förord-genom
ningarna EEG 684/92 och 1839/92 Busverordnungsamtnr nr genom
EG-PBefG den 26 november 1993.av
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trafiktillstånd4 Regler om

trafikan-Bestämmelsernaförslag i huvuddrag:Utredningens om
särskilt för trafikutöv-harsvariga, dvs. ettsom ansvarpersoner

principavseenden. Hos ioch förtydligas i vissaningen, utökas
yrkesmässigkan tänkas drivajuridiskasamtliga sompersoner

sålunda finnas elleroffentliga skall dettrafik bl.a. enorgan --
flera trafikansvariga.

avsnitthöjs väsentligtkapitalkraven seDe ekonomiska närmare
4.8.

inte.trafiktillstând enligt YTL begränsasförGiltighetstiden
få meddelassärskilda skälför trafiktillstånd skall vidVillkor

tillstånds-tillstånd undersåväl i samband med att senareges som
tiden.

reglerenligtskall få överklagasbeslut varningEtt sammaom
enligt lagen.för övriga beslutfullföljd gällersomom

âterkallelsebeslut upphävs.spärrtid vidRegeln om
omedelbart, inteskall gällaenligt YTLEtt beslut annatom

förordnas.
beträffande juridis-"folkbokföringslänet"Länsstyrelsen i resp.

verksamhe-företagets elleri det län därlänsstyrelsenka personer
tilltillståndsamtliga frågorfinns skallledning prövatens om

frågorliksom hittillstrafik. Vägverketyrkesmässig prövar om
flera län.linjetrafik berörtillstånd till som

för internatio-myndigheter denfrågan behörigaBeträffande om
avsnitt 10.trafiken hänvisas tillnella

Utredningens uppdrag4.1

frågoringår allmänt röruppdragI utredningens överatt somse
vissa speciellaemellertid också pâtrafiktillstánd. direktiven pekasI

EG:smeddelas enligtyrkestrafiktillståndfrågor, debl.a. att som
fem âr bättretid ochtidsbegränsade tillbestämmelser är att enen av

förenklaförönskvärd, inte minstsamordning bestämmelserna är attav
trafiktillstândssvensktdärförtillämpningen. Det bör övervägas ettom

begränsad.giltighetstid skall vara
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När det gäller återkallelse trafiktillstånd skall inteprövaav om
reglerna härom, ingripande åtgärd för den enskildeutgörsom en

återfinnstillståndshavaren och i YTF, bör lagform.nu ges
fr.o.m.Vi skall vidare den år 1994 gällande regelnpröva om om

återkallelse trafiktillstånd likaledes skall flyttas frånspärrtid vid av
och därjämte analysera regelns räckviddYTF till YTL närmare samt

beslutsförfarandet.frågor om

trafiktillstånd4.2 Allmänt om

yrkestrafiklagentrafik får enligt 3 § 1988:263, YTL,Yrkesmässig
trafiktillstånd. Sådant tillståndden har kanbedrivas endast av som

godstrafik eller förantingen för Ettmeddelas persontransporter.
linjetrafik,kan taxitrafik ellertrafiktillstånd för persontransporter avse

all yrkesmässig trafik gällerbeställningstrafik med buss. För att
får endast till den med hänsyn till yrkeskun-trafiktillstånd somges

fullgöraförhållanden, vilja och förmåga sinanande, ekonomiska att
allmänna, laglydnad i övrigt andraskyldigheter det samtmot om-

lämplig driva verksamhetenständigheter betydelse bedöms attav vara
den eller de skall ha6 §. juridiskaHos prövas ansvaretsompersoner

har inflytandeför trafikutövningen vissa andra översamt personer som
verksamheten.

trafikentillstånd till krävdes tidigare-För attpersontransporter var
lämplig. den gällande YTL den regleringbehövlig och i övrigt I ärnu

avskaffad. innebär i frågabehovsprövningen Det attavsett omsom
sedan längebeställningstrafik med buss, liksomtaxitrafik och
tillståndsha-vadbeträffande godstrafik, prövning sker endast avseren

särskildlinjetrafik gäller därutöverlämplighet. För envarens
fårtillstånd till linjetrafik inteså till vidaskadlighetsprövning, att ges,

mån skulletrafiken i betydandesannolikt den avseddadet görs attom
järnvägstrafik ellerför drivaskada förutsättningarnakomma attatt

driva viss linjetrafik, LRL.trafik enligt lagen 1985:449 rätt attom
trafikförsörjningfår dock alltid bättreTillstånd avsevärtenges, om

därigenom skulle uppnås 8 §.
tillstånd tillallmänhet vidare 10 §. EttTrafiktillstånd gäller i tills

förutsättningar tiondelinjetrafik under vissakan dock omprövas vart
Så skall ske det i denTrafiktillstånd kan återkallas.år §.ll även om

trafikrörelsen elleri övrigt vid driftenyrkesmässiga trafiken eller av
driver har före-tillståndshavareni näringsverksamhet somannan
förutsättningarnamissförhållanden ellerkommit allvarliga om annars

missförhållandenaföreligger. Omför tillstånd enligt 6 § inte längre
i stället varning meddelas 15 §. Länssty-inte allvarlig kanär art,av
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relserna i de flesta fall tillståndsmyndigheter för den yrkesmässigaär
trafiken. Endast i fråga tillstånd till sådan linjetrafik rörom som mer

län det VV tillståndsfråganän §. Trafiktillståndär 4prövarett som
får förenas med villkor, finnsdet särskilda skål 9 §.om

För förare i yrkesmässig trafik, nämligen förare fordonen grupp av
i taxitrafik, finns särskilda regler avsnittse 8.närmare

Tillståndsmyndigheten tillsyn tillståndshavareutövar över att
bedriver verksamheten enligt gällande bestämmelser och prövar om
förutsättningarna för tillstånd alltjämt föreligger. ocksåDen skall i

förövrigt verka kraven trafiksäkerhet och arbetsmiljö uppfylls.att
Tillsynen omfattar innehavare taxiförarlegitimation.även av

Länsstyrelsernas beslut i frågor trafiktillstånd och denom om
förarlegitimationensärskilda får överklagas förvaltnings-hos allmän

domstol länsrätten. Beslut varning får dock inte överklagas. Vidom
överklagande krävs prövningstillstånd i ledet länsrätt kammarrätt-
23 §. Länsstyrelsens frågorbeslut i beviljande tillstånd tillom av
linjetrafik och omprövning sådant tillstånd får överklagas hosom av
VV. instans förHögsta prövning sådana frågor regeringen.ärav
Fr.o.m. den juli 1995 tillämpas tvåpartsförfarande1 i mål enligtett

innebär förYTL. Detta länsstyrelsen det allmännas talan hosatt
förvaltningsdomstolallmän i mål enligt i mål åter-YTL, utom om

kallelse tillstånd till linjetrafik berör flera förlän. VV därav som
talan §.23 a

innehåller ocksåYTL ansvarsbestämmelser, innebär denattsom
trafikdriver yrkesmässig enligt YTL tillstånd kan dömas förutansom

olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse månader.i högst sex
Den uppsåtligen eller oaktsamhet bryter villkor harmotsom av som
meddelats i tillståndet eller i taxitrafik anlitar förare förarlegiti-utan
mation kan dömas till böter 21 §. Har yrkesmässig trafik bedrivits

falltillstånd kan i vissa den slutit avtal med trafikutöva-ävenutan som
dömas till böter, han kände till eller hadetransportenren om om

tillståndskälig anledning saknades, det s.k.att anta att transport-
köparansvaret 22 §.

Enligt förordningen 1979:785 yrkestrafikregister registrerasom
tillståndsinnehav enligt trafik, transportför-lagarna yrkesmässigom
medling och biluthyrning hos i för landet register,VV ett gemensamt
yrkestrafikregistret. VV central registreringsmyndighet medanär
länsstyrelserna regionala registreringsmyndigheter.är

I januari 1996 fanns det enligt statistik 249VV:s i hela landet 34
innehavare tillstånd till yrkesmässig trafik De fördelade sigav m.m.
på 22 001 tillstånd till godstrafik, 10 051 tillstånd till taxitrafik, 2 033
tillstånd till beställningstrafik tillstånd linjetrafik, 58med buss, 141 till
tillstånd till transportförmedling biluthyrning.2 616 tillstånd tillsamt
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yrkestrañkregistret och kronofogdemyndig-mellanVid samkörning
fåri allmänna målREX-register gäldenärers.k.heternas över

tillståndshavare. Denna ordninguppgiftertillsynsmyndigheten om
1986:617 och utsöknings-utsökningsregisterlagenregleras inärmare

gångerSambearbetning skerregisterförordningen 1986:678. tre per
januarisamkörningen den 26september. Vidår januari, maj och per

och transportför-inkl. biluthyrninguppgick tillståndshavarnas1996
från det368 160 kr, minskningsamlade skuld till 178medling en

10,6samkörningstillfället september 1995 mediföregående procent.
från till 115 dvs.minskat 1 511 1antalet gäldenärerTotalt hadesett

trafikansvarigahänföra till s.k.Skuldermed 26 är attprocent. som
med skuldAntalet trañkansvariganämnda beloppen.ingår inte i de

Skuldbelopp254 dvs. med 27från 346 tillhade minskat procent.
körningen. Det börinte räknats med i20 000 kr harunderstigande

de olikamellanbeloppsmässiga variationernade äranmärkas storaatt
tillståndshavareBeträffande andelensambearbetningstillfällena. per

skuld till det allmännahäftar itotalttillståndsslag samt resp.som
diagram-tillståndsslag iskuldsatt ochskuldbeloppgenomsnittligt per

ochform, bilaga 2se

yrkestrañkförfattningamaiDefinitioner4.3

personbilar,trafik innebäryrkesmässigreglerar sådanYTL attsom
tillkoppladeterrängmotorfordon eller traktorer medbussar,lastbilar,
till allmän-förare betalning ställsjämtetraktortâgsläpfordon mot

Fordons-eller gods §.1förhetens förfogande transport personerav
fordonskungörelseniinnebördharbegreppen i lagen somsamma

1972:595, FK.
kanförfogandetill allmänhetens"ställsBeträffande begreppet

trafik föreliggeryrkesmässigavgörande föranmärkas detatt ansesom
förfogande. Rentställs tillvilken fordonetomfattning idenvara

fåtalför elleralltså inte. Körningomfattastillfälliga körningar etten
används iuteslutandeavtalfordon grundkunder, där ettett av

yrkesmässig.dockuppdragsgivaretrafik för och varaansesen samma
utföravtalåkare enligtsådana fall därDet kan trans-t.ex. envara

landsting.ellerför kommunenbart ettporter en
trafik kan drivasYrkesmässig som

trafik för äryrkesmässiglinjetrafik persontransporter som-
för varjesärskiltersättningen bestämsför vilkentidtabellsbunden och

trafiken inte ingårförutsättningför sig, under ettatt sompassagerare
huvudsyftetdärsammanhängande ärled i ett annatett arrangemang,

självaän transporten,
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medtrafik föryrkesmässigsådantaxitrafik persontransporter-
linjetrafik,intelastbileller lätt ärpersonbil som

trafik föryrkesmässigsådanbussbeställningstrajik med person--
traktortågellerterrängmotorfordonlastbil,med buss, tungtransporter

linjetrafik,inte är samtsom
gods.förtrafikyrkesmässiggodstrajik transport av-

angivnamåste samtligalinjetrafikfrågaskalldet treFör att omvara
föreligga.förutsättningar

för yrkes-från områdetvi undantagenbehandlarnedanavsnitt 5I
mässig trafik.

definierasi §och 3fordonsslagdefinitionerinnehållerFK m.m.
utrustningbeskaffenhet ochfordonsbetydelse förbegreppantalett av

fordon.kontrollföroch av
KIV,internationella1974:681 vägtransporter,Kungörelsen om
medlastbilellerSverige med bussiinternationellgäller vägtransport
medlandetochsläpfordontillkopplat vägtransporteller utomutan

internationellMedSverige.registrerat idetfordon ärsådant om
ellertilleller godsförstås vägvägtransport transport personerav

be-harövrigtSverige. Itransittrafikeller iSverigefrån genom
beteckningarmotsvarandebetydelsei KIVteckningarna somsamma

FK.YTL ochi
regel-EG:stillämpasEuropeiska unioneninträde iEfter Sveriges

10.avsnittförfattningar,svenskamedkompletteradeiblandverk, se

Överväganden

regelverkEG:sdelardeutredningentilldirektiven somattI noteras av
flera punkteryrkestrafiklagstiftningensvenskadenmedinförlivats

svenskafrån deinnehållsmässigtsystematisktsåvälsigskiljer som
definitionerdepekasexempelSom att sombestämmelserna.

definitioner.svenskamotsvarandemedanvänds inte överensstämmer
definitioner över-entydigaingår övervägavärt uppdragI att om

yrkestrafikom-helainföraskanEG-reglernamedensstämmande
rådet.

viharyrkestrafikomrâdetEG-regleringenavsnittetI om
ovan.3avsnittuppbyggnad sebestämmelsersdessaredogjort för

olikadekonstaterakunnatgång attutredningsarbetetsVi har under
sinsemellansåvälskillnaderradföreterregelverken somnationella en

ochområdetde olika EG-organenIEG-reglerna.förhållande tilli
regelverketförbättrasochutvecklasunderlydande arbetsgrupperi

ochförenklakännetecknas strävanarbete attfortlöpande. Detta enav
Därvidpunkter.viktigabestämmelserolika ländernasdesamordna
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ingår samordna de grundläggande förutsättningarna föratt trans-
inom land och mellan medlemsländerna. Enporterna resp. av

grunderna härför skapa entydiga definitioner förär trafikslagenatt
Vi har under hand inhämtat Sverige aktivt medverkar iattm.m.

arbetet och driver sådan samordning.en
För Sveriges del gjordes indelningen den yrkesmässiga trafikenav

i olika trafikslag till del i den nuvarande YTL, trädde istor om som
kraft januariden 1 1989. Inom persontrafiken utmönstrades begreppet
turisttrafik, omfattas begreppet beställningstrafik ellersom numera av
taxitrafik. Beställningstrafiken fick i sin något annorlundatur en

efteruppdelning vilka fordonstyper används och linjetrafiken ficksom
positiv definition. bakgrundMot härav och med hänsyn till denen ny,

inom EU pågående samordningen förändring YTL:sär en av
definitioner enligt vår mening inte påkallad. i enskiltAtt ettnu
medlemsland införa sådana förändringar skulle kunna förhindrat.o.m.
EG-samordningen. Vi föreslår därför någrainte ändringar de iav
yrkestrañkförfattningarna ingående definitionerna. Det emellertidär
angeläget betona vikten samordningen på bl.a. detta områdeattav
fortsätter inom EU och därvid inte minst försöker förenklaatt man
EG-defmitionerna minska detaljeringsgraden i dessa.att t.ex.genom
Bakom vårt ställningstagande ligger givetvis också konstaterandeett

de definitioner för närvarande finns i den inhemska svenskaatt som
förhållanden.lagstiftningen fungerar väl för våra Vi vill också påpeka

de önskemål samordning vi har fått ofta förhållandenröratt somom
utanför yrkestrafiklagstiftningens område, körkortslagstiftningent.ex.
och bestämmelserna reglerar kör- och vilotid. Detta vidasom
perspektiv bör hållas i minnet i det framtida internationella samord-
ningsarbetet.

Åldersgräns för innehav tillståndav

fråga tillstånd tillvill komma i innehavareDen ettsom avsom
tillståndsmyndighetens befinnasyrkesmässig trafik skall vid prövning

åldersgräns för sökanden finns inte. Underlämplig. Någon undre
utredningsarbetets gång har dock väckts frågan föra inattom en

bestämmelse minimiålder.uttrycklig om en
föräldrabal-under 18 år omyndig enligt 9 kap. §Den 1är ärsom

får i princip inte själv råda sinken, FB. En omyndig överperson
Sådanaeller åta förbindelser ekonomiskegendom sig natur.av

fallåtgärder ankommer i stället på förmyndaren eller kräver i vart
förmyndaren tillstånd fråndennes samtycke. vissa fall måste inhämtaI

för underårigeÖverförmyndaren eller från domstol. Förmyndare den
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vanligen föräldrarna 10 kap. 2 § FB. Enligt fårär 9 kap. 3 § FB den
underårige dock själv råda vad han eller hon efter fyllda 16 åröver
har förvärvat arbete.egetgenom

Även i författningsreglering finns åldersrelaterade bestämmel-annan
Aktiebolagslagen 1975:1358 innehåller sålunda vissa begräns-ser.

ningar avgörande betydelse för den underårig. sådanEnärav som
kan inte stiftare i aktiebolag 2 kap. §, inte1ettperson vara

styrelseledamot eller verkställande direktör i sådant bolag 8 kap.ett
inte4 §, revisor 10 kap. 2 § och inte heller likvidator 13vara vara

kap. 7 §.
Varken i lagstiftningnordisk eller enligt EG:s reglerannan

yrkestrafikområdet finns det någon nedre i åldershänseende förgräns
tillståndshavare. Vi bedömer den praktiska betydelsen sådanatt av en
regel skulle komma bli begränsad. få fall fråganI deatt ytterst som
skulle aktualiseras torde avvägningen sökandens lämplighet kunnaav
ske med tillämpning det allmänna kravet sökanden, med hänsynattav
till andra omständigheter betydelse, skall bedömas lämplig drivaattav
verksamheten. Därtill kommer redovisade begränsningsregler iovan

lagstiftning.annan
Mot bakgrund det anförda föreslår vi inte någon regelav nu om

minimiålder för innehavare tillstånd till yrkesmässig trafik.av
Det kan i sammanhanget den regeringen tillsattanämnas att av

Åldersgränsutredningen C 1995:02, dir. 1995:29 har i uppdrag att
samlad de åldersgränser i samhället berörgöra översynen av som

årsmänniskor till 30 ålder och motiven för dem. Efterunga upp en
kartläggning rådande förhållanden skall utredningen föreslå deav
förändringar kan behövas.som

Trafikutövare4.5

Med yrkesmässig trafik enligt YTL förstås sådan trafik innebärsom
fordon jämte förare betalning ställs till allmänhetens för-att ett mot

fogande för fåtteller gods. Den har tillståndtransport av personer som
trafikenviss trafik också för drivs i enlighet medutövaatt attansvarar

tillståndet. För vissa trafik förekommer dock inte sällantyper attav
tillståndshavaren någon utför trafikenanlitar entre-annan som som

vid tillstånd till linjetrafik. Vid såväl godstrafikprenör, t.ex. som
taxitrafik sluter sig enskilda tillståndshavare ofta isamman en
lastbilscentral eller beställningscentral, för de enskilda till-som
ståndshavarnas sluter dåräkning avtal Centralen hartransporter.om
själv inte tillstånd till yrkesmässig trafik och inte helleranses vara

153



trafiktillstándRegler SOU 1996:93om

trafikslagför någotpekar intetrafikutövare. YTL ut ansesvem som
frågatrafik detyrkesmässigaden ärutöva om.som

i olikabehandlatstrafikutövare harbegreppetInnebörden av
regionalochdriva lokal1984/85: 168sammanhang. l rätt attomprop.

frågadepartementschefen ianfördekollektivtrafik väg om
56.linjetrafik följande s.

driverså, denskall inte tolkasdriva trafikenUttrycket att som
trafik-dagligaoch handha detmåste fordonentrafiken också äga

skalltrafikenbedrivaför skallAvgörandearbetet. ansesvem som
bestämmanderättenfår hafrågani stället ansesvem somomvara

avseenden. Denväsentligautövande itrafikensöver som
avseendeuppläggning medtrafikensbestämmer över ex-

linjetrafikendärför drivakantidtabell ochempelvis taxa anses
utför själva körningarna.någonäven om annan

led.i olikatrafik kan således drivasYrkesmässig

beträffandehar aktualiseratstrafikutövare ävenFrågan ärsomom vem
harförhållandet dentrafik.yrkesmässig Detslagandra ettatt somav
såsomvisst hänseendetrafiken iinflytandebestämmande över ett

harintesamhällsbetaldabeträffande ettavtalspart t.ex. resor --
hållfrån delkritiseratstrafik haryrkesmässigtillstånd till eneget -

utanförstårtillståndshavaresådanahuvudsakligen samman-somav
förbeställningscentralerlastbilscentraler elleri formslutningar av

avtalsslutandedet dendärvidhar ärtaxi. Man partenattmenat som
falldärför i dessaochavtalattrafik han harden attutövar omsom

tillstånd tillborde haåkaren,enskildeförutom dencentralen,
lastbils-detdå hävdatshärtill har ärtrafik. Skäletyrkesmässig attvara

harsluter avtal,dvs. denbeställningscentralen,eller somsom
avseenden.väsentligautövande itrafikensbestämmanderätten över

ivadunder,sammanhang strykasförtjänar i dettaDet att ovansom
trafiken ägerbegreppetmotivuttalanden utövareåtergivna sagts avom

lin-siktealltsålinjetrafiken ochendast inomtillämpning tar
utfördenframgår vidareuttalandenajetrafiktillstånden. Av att som

tillstånd beställ-måsteockså haentreprenörensjälva körningarna
ningstrafiktillstånd.

annorlunda.förhållandenabeställningstrafikdet gäller ärNär ren
förolika gradbeställningscentralen har iellerLastbils- egetett ansvar

utomståendeavtal med dendetbyggeruppläggningtrafikens som
centralenför democh deträkningför delägarnas ärträffas somsom

karaktäreniblandCentralen harövrigt arbetar.iäven avmera
trafiktillstånd.bör hatrafikutövare,självständigsamordnare än som

centraler-organisationochuppläggningockså tilläggasskallDet att av
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från aktivarbete olika beställningsverksamhet tillärnas ren mera-
företagsledning och det skulle bli svårt dra mellangränsatt att en-
sådana skulle bedriva tillståndspliktig verksamhet ickesom anses resp.

atttillståndspliktig verksamhet. Iden mån det förekommer centralerna
trafik i regi med fordon de givetvis trafikutöva-bedriver äregen egna

trafiktillstånd.och måste hare
förhållandena kräver någonSammanfattningsvis vi inteattmenar

lagstiftningsåtgärd i aktuellt hänseende. Vi vill dockytterligare nu
avtalspartframhålla centralen, i allmänhet såledessamtidigt äratt som

förhandlar och sluter civilrättsligttredjegentemot samtman om
fråga färdtjänst ochbindande avtal exempelvis itransporter omom -

får sigsamhällsbetalda inte undandraandra etttransporter ansvar-
för den trafik centralen faktiskt upphandlari viktiga hänseenden som

fåravtalsförhâllandeför sina anslutna medlemmars räkning. Detta
enskildefinns mellan centralen och denhållas isär från det avtal som

våratransportöravtalet. Se ocksåtillståndshavaren, det s.k. -
7.3, 9.4 och 12.6.överväganden i avsnitt 7.2,

trafikansvarigaRegler4.6 om m.m.

4. Allmänt1

för yrkes-varje tillståndshavare denEnligt YTL:s regler ansvarar
reglerasdriver. Beträffande juridiskamässiga trafik han personer

ekono-aktiebolag, handelsbolag elleransvarsfördelningen särskilt. I
såledestrafiktillstånd skall detideella föreningar harmiska eller som

för trafikutöv-har särskilteller flerafinnas ansvarpersoner somen
fanns tidigare itrafikansvarigtrafikansvariga. Reglernaningen om

nuvarandeårs till lagen. Enligtfördes i 1988 YTLYTF övermen
trafikansvarigaregler i 5 § YTL är

direktör-föreningar den verkställandeaktiebolag eller ekonomiskai
utseddstyrelseledamotfinns sådan, ellerdet avannars enenen, om

föreningen,bolaget eller
bolagsman,i handelsbolag varje

utsedd föreningen.föreningar styrelseledamoti ideella aven
myndighet meddelarsynnerliga skäl, får dendet finnsOm tra-som

skallharfiktillstånd medge än angettsatt varaannan person som nuen
trafikansvarig.

i olikatrafiktillstånd skall sökandenansökanVid prövasen om
yrkeskunnande,med hänsyn tillEndast denhänseenden. som

förmåga fullgöra sina skyldig-förhållanden, vilja ochekonomiska att
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omständigheterheter det allmänna, laglydnad i övrigt andramot samt
lämplig driva verksamheten får beviljasbetydelse bedöms attvaraav

skall till-tillstånd. ansökan trafiktillstånd kommer inNär omen
prövningenståndsmyndigheten vilken eller vilkaavgöra personer som

tillstånd detOm för räkning ansökerskall äregen omavse. en person
lämplighet l fråga aktiebolag,naturligen dennes prövas. omsom

ekonomiska eller ideella föreningar skall prövningenhandelsbolag och
trafikansvariga. Därutöver skall,den eller de närär utomavse som
prövningen bolaget föreningendet gäller yrkeskunnande, avse resp.

samt
och ledande ställningverkställande direktören annan som genom en

bestämmande inflytande verksamheten,har överett
följd ellerstyrelsesuppleanter till2. styrelseledamöter och egetsom av

gemenskap med denekonomiska intresse har väsentlignärståendes en
eller därmedgrundad andelsrättjuridiska ärpersonen som

ekonomiskt intresse,jämförligt
handelsbolag 6 § andra stycket YTL.bolagsmännen i

trafikansvarigadeBeträffande den krets utöverav personer, som
ibestämmelserna 6 §igenom lämplighetsprövning,skall ären

andra stycketi sak hämtade från 4 kap. 3§andra stycket YTL
lag 1975:6,1987:672. I förarbetena till denna prop.konkurslagen

"dennågot avgränsningen uttrycketutvecklasLU 1975:12 somav
inflytandeställning har bestämmandeledande överettgenom en

följande 200.Departementschefen anförde häromverksamheten". s.

Underomfattas bestämmelsenkretsDen är snäv.som av
verkställande direktör och,faller exempelvisbestämmelsen ettom

med såchefer för dessaflera avdelningar,företag delatär
verkställandede kan jämställas medsjälvständig ställning att

Även fallstyrelseledamot kan i vissadotterföretag.direktör i ett
inte räknastill närstäendekretseni fråga. Däremot skallkomma

ställning. Arbetsledaremindre inflytelserikbefattningshavare med
utanför kretsen.således så alltidfaller gott som

styrelsesuppleantstyrelseledamot ellerSom närstående till ansesenen
konkurslagen3 första stycketden enligt 4 kap. § är att anse somsom

lagstycket YTL. Enligt dennagäldenären 6 § tredjenärstående till
syskongift med gäldenären ellernärstående den ärärsomanses som

led till denne ellereller nedstigandeeller släkting i ärrätt upp-
led eller så deneller nedstigandebesvågrad med honom i rätt attupp-

stårandres syskon dengift med den sättär annatsamt somene
till näringsid-Som närståendepersonligen särskiltgäldenären nära. en

vidarejuridiskkare eller person ansesen
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den har väsentlig gemenskap med näringsidkaren eller densom en
juridiska grundad andelsrätt eller därmedärpersonen som
jämförligt ekonomiskt intresse,
2. den inte tillsammans med närstående till honomsom ensam men en
har sådan gemenskap med näringsidkaren eller den juridiska personen

undersägssom
den ledande ställning har bestämmande inflytandeettsom genom en

verksamhet näringsidkaren elleröver den juridiskasom personen
bedriver, i
4. den närstående till någon enligt 1-3 närstående.år ärsom som

Beträffande stadgandets sista led uttalade departementschefen i prop.
1975:6 199:s.

Till dem skall stå gäldenären personligen särskilt närasom anses
deras släktskap med gäldenären uttryckligen iutan att angetts

lagtexten jag i likhet med beredningen i första hand böranser
räknas eller kvinna med vilken gäldenären sammanlever iman

Ävenäktenskapsliknande förhållande fosterbarn. förutvaran-samt
de svågerlag jag normalt kunna grunda närståendeför-anser
hållande. Detsamma gäller givetvis beträffande förutvarande
make. Enligt min mening torde undantagslöst krävasnästan ett
familjemässigt förhållande förgrundat de särskilda reglernaatt

närståendepersonligen skall kunna tillämpas.om

Om någon de i 6 § andra stycket byts skallut,av personer som anges
tillståndsmyndigheten den lämplighet 7 § YTL.pröva nyes

Enligt 8 § YTF tillståndshavaren skyldig tillståndsmyndig-tillär att
heten anmäla utbyte sker den trafikansvarig ellerärom av som av
någon lämplighetsprövningen skall sanktion iEnannan som avse.
form penningböter föreskrivs i 16 § amnälningsskyldighetenav om
åsidosätts.

Trañktillstånd söks, det gäller juridiska tillnär över-personer,
vägande delen de kategorier i 5 § YTL. För de fallnämnsav som
ansökan andra slags juridiska saknas regler kravgörs av personer om

trafikansvariga. kan gällaDet exempelvis stiftelser och statliga eller
kommunala Hur lämplighetsprövningen i falldessa skallorgan.
genomföras inte helt klart, eller lämplighetsprövningär överom en
huvud förbehövlig de kategorierna.taget anses senare

den gällande infördes förstärktesNär YTL den januari 19891nu
lämplighetsprövningen trafiktillstånd.den söker förarbetenaIav som

1987/88:78 avreglering yrkestrafikenprop. uttalade departe-om av
mentschefen härom följande s. 41.
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med antaletfår räknabehovsprövningen,Slopas att an-man
uthyrningstillstånd kommertrafiktillstånd ochsökningar om

friprincipmed iosannolikt detinteöka. Det är attatt en
sökandenablandåterfinnasmarknad kommer att sompersoner

ekonomiskaochpersonligaochbranschvanahelt saknar vars
med foguthyrningsrörelsetrafik- ellerdrivalämplighet att

missförhållandenundvikaFörifrågasättas.kan attatt-- -
lämplighetbör dels kravenrörelseri dessauppkommer

skallpersonkretsske denvidgningdelsskärpas, somaven
handelsbolagföreningar ochaktiebolag,bör hosSålundaprövas.

gällalämplighetekonomisk störrepersonlig ochkravet en
lagstiftning.gällandeikrets än avses nusompersoner

personligthardeförordarJag även ett stortatt personer som
omfattasskalli företaget pröv-ekonomiskt inflytandeeller av

förhareller deendast denoch inteningen ansvaretsomsom nu
bör då,skulle utöverDe prövastrafikutövningen. sompersoner

ochstyrelseledamöterdelstrafikansvariga,eller deden vara
ekonomiskanärståendesellertill följdsuppleanter egetavsom

verkställandeföretaget, delsinflytande iväsentligtharintresse ett
harställningledandeandraochdirektörer ettgenom ensom

bolagsmän-och delsverksamheteninflytandebestämmande över
personkretsutökadGenomhandelsbolag.i att ennen -- -

tillmed kommafinnssvårighetertorde deskall attprövas som nu
falla bortutsträckningibulvanförhållandenmedrätta stor

rörelsemisstankefinnsi övrigtdetautomatiskt. När att enom
motsvarandefår myndigheterna görahjälp bulvanermeddrivs av

i dag.prövningar som

trafiktillstånd 1989:2 kommenterasrådAllmännaTransportrådetsl om
och 3.2följande s.trafikansvarighetsinstitutet sätt

förhartill desyftarBestämmelserna ansvaretatt sompersoner
kontrollenverkligaden överoch harbedrivandetrafikens som

skalltrafikansvarigetrafikansvariga. Denskallverksamheten vara
kommanditbolagellerhandelsbolagfysisk I ettperson.vara en

frågaIjuridiskflera bolagsmänellerkan omperson.vara enen
bestämmel-skalltrafikansvarigaskalldåeller vilka varasomvem

kommanditbolagobserverasDet bör§ tillämpas.i 5 ettattserna
handelsbolag.är ett

sådanaiblandförhållandenaföretag kan attI varastora
föreligga.YTL kanstycket§ tredjeskäl enligt 5synnerliga anses

förutsättningarbegränsadedär hadirektören kanVerkställande att
börbedrivs. Dettransportverksarnhetenhurkontroll överutöva
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i sådana fall möjligt för bolaget i föreslåansökan denatt attvara
i företaget ha för transportverk-utsetts att ansvaretperson som

samheten skall trafikansvarig. sådanaI företagstörrevara som
har regional organisation under särskilt chefsskap, bören
regionchefen kunna till trafikansvarig. förutsättningEn ärutses
då givetvis denne för trafikens bedrivande och denatt ansvarar
faktiska kontrollen verksamheten i regionen.över

En ordning innebär frångår måstehuvudregelnattsom man
emellertid tillämpas restriktivt och bör komma i fråga endast när

framgårdet klart verkställande direktörens kontakt med ochatt
möjligheter kontrollera transportverksamheten ringa. Somäratt
exempel företagkan den bedriver yrkes-nämnas typ av som
mässig trafik endast mindre del den egentliga verksam-som en av
heten.

gäller enligt 6 beträffandeNumera § andra stycket YTL bolag och
föreningar i första hand fullständig prövning deskall skeatt en av
trafikansvariga. på för dessa.Krav yrkeskunnande ställs endastupp

det gäller övriga krav första prövningenNär i 6 § stycket skall -
de trañkansvariga såväl den juridiska i sigutöver avse personen-

de under punkterna 1-3 angivna fysiskasom personerna.
Prövningen juridisk torde i första hand få denav personen avse

ekonomiska lämpligheten. De i paragrafen uppräknade fysiska
i själva verket ofta trafikansvariga enligt §5är ävenpersonerna om

enligt 5 § tredje stycket kan trañkansvarig detperson omannan vara
finns synnerliga skäl. gäller exempelvis den verkställandeDetta

Något undantagdirektören och bolagsmännen i handelsbolag. görs
för kommanditdelägare i kommanditbolag. Enligtsåledes inte heller

synnerligabestämmelsen i § tredje stycket får alltså, det finns5 om
i paragrafen fårskäl, medges än utsesatt person som angesen annan

trañkansvarig. kan, såsom återgetts från deDettaatt ovanvara
råden, företrädesvis gälla någon anställd i bolaget. Det börallmänna

vidare undantagsregeln inte tillämplig i de fall detär ärnoteras att
fråga någon ansvarig, undanta någon frånatt, utan att utseom annan
prövningen, kommanditdelägare, dvs. bolagsmant.ex. somen en

skallenligt huvudregeln prövas.
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i dettabetydelsei aktiebolagslagenVissa4.6.2 regler av
sammanhang

krafti1385, ABL,1975:aktiebolagslagen trättEfter ändringar i som
aktiekapitalaktiebolagsskall1994:8021995 SFSjanuariden l ett

bolagPrivata allaaktiebolag.kr i privata ärminst 100 000uppgå till
januaridende lsistnämnda slagpublika. Bolag ärinte är somavsom
uppgåraktiekapitalocheller liknandenoterade vid börs1995 varsvar
privata1998 måste allajanuariden500 000 kr. Senast 1till minst

Ägarna tillminiminivån.aktiekapital till densittaktiebolag ha höjt nya
måsteaktiebolag,vidareskall drivasinte"litet" bolag,ett somsom

Övergångsbe-Enligtskall ske.avvecklingenställning till hurdärför ta
verkställande direktörstyrelseledamöter,nämligenfårstämmelserna

1997den 311996den oktoberunder tiden 1aktieägareoch mars-
likvidation bolag,ansökaregistreringsmyndighetenhos varsavom

uppgår till 100 000inte1996septembervid utgångenaktiekapital av
likvidation ellerihardet intebolag skall, trättsådantkr. Ett om

aktiebolagsregistret,avförasupplösaskonkurs,försatts i att urgenom
verkställandestyrelseledamöterochaktieägaresamtliga samtom

har1997. När bolagetoktoberutgångenförebegär detdirektören av
ochstyrelseledamöternaaktieägarna,registretavförts svararur

bolagförpliktelser. Ettför bolagetssolidarisktdirektörenverkställande
utgångenvid100 000 kruppgår tillaktiekapital interegistreradevars
till minstaktiekapitaletökningbeslutför vilket1997 och avomav

skall,tidpunktdennaregistrering föreföranmältskr inte har100 000
avförasi konkurs,försattslikvidation elleridet inte har trätt urom

Små" aktiebolagupplöst.därmedochaktiebolagsregistret anses vara
dåalltså1998 kommerjanuarideninväntar 1 attpassivtsom

upplösta.därmedochavregistreras är

överväganden och förslag4.6. 3

trafikyrkesmässigtill ärtillståndde fall innehavarenl ett enav
fleraellerfinnasframgåttsåsomskall detjuridisk enperson --

trafikutövningen.försärskiltharfysiska ett ansvarsompersoner
lämplighetsprövning denmöjliggörahärmedAvsikten är somatt aven

Fråganbedrivande.trafikensförfaktiskahar det vemansvaret om
efterbetydelseminskat idocktrafikansvarig harskall varasom

stycket YTLandra ävennuvarande 6 §regeln i atttillkomsten omav
lämplighetsprövas.skallandravissa personer
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I fråga aktiebolag finns i ABL detaljerade ansvarsregler,om som
gäller parallellt med YTL:s regler. Detta medför ansvarsför-att
hållandena och ansvarsfördelningen i sådana bolag i allmänhet inte
medför problem i aktuellt hänseende vid tillståndsmyndighetensnu

Ävenprövning den eller de trafikansvariga. beträffande handels-av
bolag finns det redan i dag klara regler samtliga bolagsmänattom
skall enligt 5 och 6 §§ YTL. vissaFör andra juridiskaprövas typer av

bör det dock klarläggas vilka skall omfattaspersoner personer som av
prövningen. lägsta för aktiekapitalDen har höjts till 100 000gränsen
kr för fr.o.m.nystartade bolag den januari 1995 och för befintliga1

efterbolag viss övergångstid anslutning härtill kanse ovan. Ien man
räkna med många bolag kommer ochombildas till handelsbolagatt att

Ävenenskilda firmor. med hänsyn härtill kan vissa frågor hängersom
med lämplighetsprövningen behöva redas ut.samman

För den särskilda bolagsformen kommanditbolag förtyd-bör ett
ligande med avseende prövningen Efter förslag igöras. prop.
1987/88:78 avreglering yrkestrafiken 48 utmönstradess.om av
kommanditbolag uppräkningen i hänvisning till6 § YTL med attur

kommanditbolag enligt handels-kap. 2 § lagen 1980:11021ett om
bolag Vi dock underbolag och enkla handelsbolag. harär ett

fåttutredningsarbetets gång från del tillståndsmyndigheter veta atten
kommandit-svårigheter emellanåt uppstår kommunikationen medi ett

kapital och arbetsinsatserbolag sökande. Fördelningen satsatsom av
invändningari sådant bolag kan medföra görs attett att om en

prövningentrafikansvarig ochkommanditdelägare inte bör attvara
har då inte lagensenligt 6 § då inte heller skall behöva ske. Man

formella uppbyggnad klar för sig.
lämplighetsprövningen skallnuvarande regler gällerRedan enligt att

naturligtkommanditbolag. fårsamtliga delägare i Dettaett ansesavse
taxiföretagfrågaflertalet kommanditbolag. Det kani ettt.ex. omvara

bil ochförare, alla sinantal delägarebestående ägerett egensomav
ochslutit sigförare harnågon anställdinte har sammansommen

ekonomisk insatsalltför ringamed intekommanditdelägareutgör en
Även medkommanditdelägarekomplementär.vid sidan om enenav

i drifteninte deltarochekonomisk insatsbegränsadmycket avsomen
be-prövningen börfrånundantasinte börverksamheten normalt

i vissamöjlighetmedstämmelsen i dock kompletteras5 § YTL atten
såledessärskilda skäl börVidfall i det avseendet.göra enavsteg

skyldighetenfrånkommanditdelägare undantaskunna att vara
yrkeskunnan-föreskrivettrafikansvarig därmed från kravet haoch att

enligt 6 §de. skall dockVederbörandes allmänna lämplighet prövas
linjeskäl bör iSärskildaandra stycket såsom "övrig prövad person".

storlekenmed vad kunna sådana omständighetersagts vara somovan
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harkommanditdelägaren inte rättkapitalet,det i bolaget insatta att
förvaltningdrift ellerbolagetsinte deltar iföreträda bolaget ochatt

yrkeskunnandet.föreskrivnabesitter detövriga bolagsmänsamt att
stycket YTL§ tredjei nuvarande 5Bestämmelsen att annanom

något,också kunna lättastrafikansvarig börkan utses uppsomperson
föreligger.särskilda skälskeså undantag kanatt om

trafikansvarig hosreglerYTL saknas ärI 5 § staten,somom vem
10har denJustitieombudsmannenlandsting.ellerkommun etten

Länsstyrelsenbesluti fråga3465-1995,oktober 1995 dnr ett avom
taxitrafiktilltillståndLjungby kommunbeviljaKronobergs läni att

YTLi 5 och 6omfattas denintekommunerkonstaterat, att av
förutsättasfårtrafikansvariga. Detregleringenangivna attav

huvudyrkeskunnandekravtolkas så överskalluttalandet inte att ett
skallkravet inteinnebärsubjektställas dessainte kan attutantaget

särskilt utpekadefleratill ellerknutet personer.envara
förordar viavsnitt 6betänkandei dettaställePå attannat

trafik påyrkesmässigskall ha utövaoffentliga rått att sammaorgan
härförförutsättninggrundlägganderättssubjekt. Enprivatavillkor som

kan bedrivasverksamhetenuppfattningvårenligtbör dock attvara
dem gällerlika medkonkurrenssynpunktfrån ärvillkor även somsom

Även omfattas YTL:sbör dåoffentligt subjektenskilda.för ett av
ocksåhärmed börkonsekvensolika avseenden. Iprövning iregler om

för-klart framgåbörtrafikansvarig Dettadessa falli utses. aven
ankommaskall börVemfattningstexten. attutses organresp.som

reelltfaktiskt harrimligendet bör ettavgöra, person somvaraenmen
sådan.trafikutövningeninflytande över som

Även behandladehittillsdejuridiskaandrabeträffande änpersoner
aktualise-trafikyrkesmässigfå drivatillståndansökankan attomen

ras.
bedrivaviljaförhållandenvissa speciellaunderstiftelse kanEn

förmögenhetkarakteriserasstiftelseyrkesmässig trafik. En att enav
ändamål. Stiftelsenvissttjäna ärstadigvarandeanslagits ett enatt

för-styrelseneller denstyrelsenföreträdsochjuridisk avperson
förhållandenareglerar1994:1220stiftelselagenlag,ordnar. En ny

1993/94:LU12.1993/94:9, bet.stiftelse prop.i en
fysiskaeller utövarmedlemsländer kan bolagEU:sl personer som

intressegruppering,ekonomiskeuropeiskbildanäringsverksamhet en
och2137/85förordning EEGrådetstillämpassådanEEIG. För nren

intressegrupperingar seekonomiskaeuropeiska1927lagen 1994: om
handelsbolagvidliknasEEIG kanEnavsnitt 3.1.4. närmast ettäven

tvåminstskallMedlemmarnanationsgränserna.verkar över varasom
medlemsländerolikasjälva ijuridiskafysiska eller sompersoner

förföretagsledareverksamhet. Denekonomisk ärbedriver ensom
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bosatt inom EES.intressegruppering med i Sverige skallsäte vara
förtänkas fâ betydelse inom transportsektornGrupperingen kan

juridiskolika En EEIGsamarbete mellan länders ärtransportörer. en
trafiktillstând.söka och innehakanperson som

Även näringsverksamhet iutländskt företag, bedriverett som
förvaltning,med självständigSverige avdelningskontorettgenom en

trafiktill-utländsk filial, kan tänkas uppträda sökandes.k. som aven
1992: 160 utländska filialerstånd. Filialen skall enligt lagen m.m.om

skall förverkställande direktör,stå under ledning som ansvaraav en
Sverigeprincip bosatt ifilialens verksamhet. Denne skall i vara

verkställande direktörkan vice8-10 §§. Dessutom utses.
bedrivs i Sverigeför näringsverksamhetLagen gäller även avsom

skallmedborgare. För dessasvenska eller utländskautomlands bosatta
för den härföreståndare medfinnas i Sverige bosatt ansvaren

bedrivna verksamheten.
utländsk filialföretag EEIG ellernämndaFör samtenennu --

lämplig-i principfysiska börför utomlands bosatta sammapersoner
juridiskaföreträdare andraställas derashetskrav personerssom

därför kompletteras medFörfattningstexten börföreträdare. en
rättssubjekt.bestämmelse täcker dessasom

byts skallprövadeOm någon de nämntsut, som ovanpersonernaav
motsvarande prövning bör skeEn närlämplighetden prövas. ennyes

lämnar sittföreträdaretillkommeransvarig utan att enperson
därförböri nuvarande 7 § YTLansvarsområde. Bestämmelserna

Även 8 YTF,bestämmelsen i §i enlighet härmed.justeras som
tillstândsmyndig-tillskyldighet för tillständshavarenföreskriver atten
korresponderandefåsådant utbyte sker, böranmälaheten ettettom

för tillkommandetillägg personer.
föransvarsområde omfattartrafikansvarigesangivneVad den anges

såhelt kort uttryckasförfattningstexten. Det kannärvarande inte i att
enlighetiför verksamhetenhar särskilt utövasdenne attett ansvar

trafiksäkertbranschsedoch god sätt.med gällande regler samt ett
omfatta hela verksam-förutsättskan pekasDärutöver att ansvaret

trafiken.således inte endast självaheten och
i frågavi bestämmelsernaSammanfattningsvis föreslår att om

förtydligas i följande hänseenden.trafikansvariga
tillämpliga päbestämmelsernauttryckligenDet bör ärattanges

ekonomiskahandelsbolag,kommanditbolag eller andraaktiebolag,
kommunalaföreningar, stiftelser, statliga ellereller ideella samtorgan

näringsidkare.företag filialer och utomlands bosattaEEIG, utländska
finnastillstándshavare skallför samtligaVidare bör detatt enanges

för trafikutövningensärskiltflera hareller ansvarpersoner som
dettrafikansvariga börtrafikansvariga. I uppräkningen attangesav
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föreningar, stiftelser och statliga eller kommunala skalli organ vara
sådan. börjuridiska själv har Detden den utsett attpersonen varasom

särskilda skälframgå kommanditdelägare vidvidare uttryckligen att en
skyldigheten trafikansvarig.får undantas från att vara

denLämplighetsprövningen enligt YTL bör eller de äravse som
för vilka,vissa övriga prövadetrafikansvariga och därutöver personer

yrkeskunnandet intehar gällt, någon prövning avseendeliksom hittills
behöver ske.

Yrkeskunnande4.7

4.7.1 Allmänt

yrkeskunnande enligt 6 § YTLföreskrifter detVV meddelar somom
hade Transportrådet, TPR,trafiktillstând. Tidigareförkrävs att

tillämpningsföreskrifterunder år 1988bemyndigande ochdetta utgav
före-TPRFS 1988: 10. I bilaga tillyrkeskunnande,för kraven en

inhämtas, medvilka kunskaper skulleskrifterna närmare somangavs
kännatillståndshavare skulle kunnavad blivandeangivande resp.enav

till.
skärptaEES-avtalet bestämmelserfördes i och medYTFI om

för trafiktillstând. Det kravyrkeskunnandekrav på bl.a. att
i 6 § YTL skallfortfarande ställsyrkeskunnande ansesnumerasom

skriftligtvid VV anordnatblivit godkänduppfyllt den ett avsomav
Sverigeyrkesmässig trafik inom ochsådanför utövare utomavprov

kan styrka hantrafiktillståndet Denansökan attavser. somomsom
utbildningeller högregenomgått viss gymnasieutbildninghar annan

ingår ivisst eller i vissagodkänt betyg imed ämnen provetett som
från avlägga imedges dispensfår tillståndsmyndigheten ettatt provav

frånfår vidare medge undantagTillståndsmyndighetensådant ämne.
praktiskfem årsför kan styrka minstnämnda kraven dende som

iföretagsledningsnivåtrafikansvarig ellererfarenhet ettsom
hai fråga bedömsförutsättningtransportföretag, under att personen

trafik ansökansådan yrkesmässigfått tillräcklig erfarenhet somav
sedan motsvarandegenomgånget ellerEfter5 § YTF. provaavser
godkännandebevis.s.k.utfärdar VVkompetens visats sätt ettannat

frågorsådana bevis. VVutfärdades 2 600Under år 1995 prövarca
föreskrifterTPR:sfrån föreskrifterna. Dessaundantag ersätterom

krav yrkeskunnande.TPRFS 1988:10 om
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4.7.2 Vägverkets föreskrifter

föreskrifterMed yrkeskunnande enligt VV:s kravavses, om
yrkestrafiklagstiftningen VVFS 1996:2, deyrkeskunnande enligt

driftför-företagsledning, tekniskakunskaper juridik, normer,om
trafiksäkerhet behövs för driva verksamheten.hållanden och attsom

tillstândshavareyrkeskunnande hos blivandeI föreskrifter iom prov
trafik beskrivs vadför yrkesmässig VVFS 1996:3 närmare som

kunskaper krävs den villkrävs i detta avseende. De ägnaav somsom
i fyra delprov avläggs hos VV.sig transportverksamhet prövas som

för och tvâTvå alla transportörer ärär provgemensammaav proven
separata Delproven kanför buss- taxitransportörer.gods-, görasresp.

för valfri ordning.sig ivar
yrkestrafikagstiftning,ingår kunskaper i avtalsrätt,I delprov l
företagsformer, bok-miljölagstiftning,arbetsrätt, arbetsmiljö- och

redovisningkunskaperna iföring och beskattning. Delprov 2 mäter
marknadsföring.och

kunnande ivederbörandesde branschskiljandeI prövasproven
försäkringsfrâgor. Vidarebranschkunnande ochkostnadsberäkningar,

fordonsdokument ochfordon fordonsunderhâll,kunnande i ochprövas
godstrafiktaxitrafik frågor personalutbildning. Förför buss- och om

arbetsmiljö,beträffande gods,busstrafik krävs kunskaperoch även
och vilotider.internationella kör-samttransporter

enligt EG-reglernayrkeskunnande4.7.3 Kraven m.m.

yrkesmässigtnovember 1974rådets direktiv den 12I rätt attomav
internationella godstransporterochbedriva nationella väg

direktiv för74/561/EEG och motsvarande persontransporter
74/562/EEG tillståndshavareblivandede kunskaper som enanges

kompetens. Kravenför få intyg yrkesmässigskall besitta att ett om
punktenändringsdirektiv 89/438/EEG, artikel lspecificeras i resp.

Villkoret i fråga yrkesmässig kompetensartikel 2 punkten är attom
avläggabesitta färdigheter han visatvederbörande skall attgenomsom

flervalsfrågor och i deskriftligt kan ha formenett somavprov, som
denskallförtecknade i bilaganämnen är arrangerat avvarasom
förmedlemsstaten harmyndighet eller det utsett att ansvaraorgan som

femfår befria sökande, kan styrka minstdetta. Medlemsstaterna som
transportföretag,företagsledningsnivå iårs praktisk erfarenhet ett

befriafår vidaregenomgånget Medlemsstaternafrån kravet pâ prov.
examensbevis,tekniskaexamensbevis ellerinnehavarna vissa högreav
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förtecknadei bilagangoda kunskaper i destyrka de harkan attsom
avläggafrån kravetspecificerasskallämnena attstaterna, provavsom

utfärdatsintygexamensbevisen. Ettomfattasi de ämnen somavsom
förbevisskallmyndigheten ellerden avsedda utgöra attorganetav

kunskaps-Listanyrkesmässig kompetens.vederbörande besitter över
sigföri ägnauppdelade transportörerområden ämnen attär avsersom

utrikestransporter.enbartinrikestransporterenbart resp.
i arbetsgruppår 1994 utarbetatsunderpromemoriaAv ensomen

vilka krav yrkeskunnan-framgår i korthetEG-kommissionenunder
Materialetförfattningar.medlemsstaternasgäller enligtde egnasom

Arbets-Sveriges medlemskap.tiden föreförhållandena isåledesavser
ha mycketTysklandIrland ochBelgien,anrnärker att ansesgruppen

förtillstândshavarnayrkeskunnandet hosbeträffandestandardhög
NederländernaochLuxemburgFrankrike,trafik,yrkesmässig att

iyrkeskunnandetstandardengrundnivân ochligger över att
medelnivá.påStorbritannien liggerPortugal ochItalien,Spanien, en
utbildningLuxemburg,Irland, Italien ochBelgien, ärländer,I några

kravländer saknarmedan övrigaföreskriven,för transportörer
utbildningIrland harDanmark ochländerutbildning. Allasådan utom

transportorganisatio-många länder detåtskilda. Iexamination ärresp.
finns privataPå några hållhålls.kurserstår för de somsomnerna

ochFrankrikei Danmark,ordning tillämpaskursanordnare. Denna
tillståndsha-blivandeexaminerarmedlemsländerStorbritannien. Alla

multiple-choicefrå-falli de flestaskriftligtvid ett genomprov,vare
muntligtmedkombineratskriftligafall detnågragor". I är ettprovet

Frankrike gällerSpanien ochTyskland,Danmark,förhör. Belgien,I
tillstånd.internationelltnationelltfålika krav för ettatt ett resp.

förslagjuni 1995aviserades iFrån arbetsgrupp att omsamma
yrkeskun-fram för detarbetasEG-reglerna kommerskärpningar i att

Gruppentransportnäringen.inomkrävsnande operatöreravsom
kraven,dedet viktigasteyrkeskunnandemenade kravet är treatt av

uttaladeochyrkeskunnandeförmåga ochekonomiskvandel, att en
frånbranschen frihållaavgörande förkompetensnivåtillräcklig är att

bevismedhandelförekomstenochotillbörlig konkurrens omav
utbildningavseende såvälkonstateradeyrkeskunnande. Man som

medlemsländerna,mellangrad varierarkraven i högexamination att
omfångetutbildningobligatorisksaknardel länder samt att avatt en
examinationgodkändförgäller kravennivån vadochutbildningen

listanrevisionförutskickadeManmarkant.skiljer sig aven
74/561/EEG ochtillbilaganbehärskamåsteutövareämnen som en

förminimitidbestämdinförandet74/562/EEG, liksom enav
efterlysteManskriftligagenomgång detföreutbildning provet.av
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ochhur utbildningförslagfrån medlemsstaternasamtidigt om
möjligt i de olika länderna.såexamination kan näraanpassas som

överväganden4.7.4

utbildarefriståendeliksom vissabranschorganisationernaDe olika
âr 1994och stod framtillstândshavareför blivandedriver kurser t.o.m

Sådanutbildning.efter genomgångenför examinationenockså
Äkeriförbundet, SvenskaSvenskabl.a.tillhandahållsutbildning av

deTaxiförbundet. EnligtSvenskaRiksförbund ochBussbranschens
det VVi 5 § YTFbestämmelserna ärnuvarande angersoma

också examinerar.kunskapsnivån och som
branschhållfråninförts harordningenmed densambandI att nya

iVVhar föreslagitsställetkritik denna. Iframförts viss attmot
kunskapsmassaviss angivenreferera tillbörutbildningskraven en
tillstândshavarevad blivandelitteraturhänvisningar tilloch/eller enge

bordeVVkvalificera sig. Manförskall inhämta attatt menar
angivetvisstför medstår kurserkursanordnareauktorisera som

sedanYTFföreskrivs i 5 §såsomVVinnehåll och att anu --
självauppföljningblirdåexaminationen,handskulle ha avensomom

utbildningen.
detalje-mycketmeddelatVVkursplaner ärföreskrifterDe somom

EG-riktlinjerutifrån deföreskrivs,delområdevarjerade. Inom som
för såvälkunskapskravklarareglerna drar somgemensammaupp,

infördadetkonstateraavsnitt. Vi kanbranschskiljande systemetatt nu
branschhållfrånförordats"upplägg"med detlikheterhar stora som
kursanord-kursinnehâllföreskriver vissttill vida VVså ettatt som en
godkäntkrävsresultatuppnå godkäntför. För ettattsvararnare

tillfällen. Detvid olikagenomföraskandockdelprov,samtliga som
vissutbildning skett hosellerutbildningvisskravställs inte att en

resultatmed godkäntställetavgörande iärkursanordnare. Det att man
kunskapsproven.idelmomentende olikaklarar

svenskai deninfördesEG-reglernagått sedantid harEndast kort
ordningen prövasdenuppfattning börvårEnligtlagstiftningen. nya

förbättringarochändringareventuellasamtidigtoch utvärderas, som
Auktorisa-bemyndigande.för VV:sfortlöpande får ske inom ramen

EG-enligtmöjligtsigförvilket i och ärkursanordnaretion av -
skedärför intenyordning börellerreglerna nu.annan-

före-dethartillståndshavarenviktenunderstrykaFör attatt av
bestämmelsengrundläggandedenyrkeskunnandet bör dockskrivna

in i lagen.härom tas
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bestämmelserna bör ocksåI uttryckligen kravetattanges
yrkeskunnande skall uppfyllt den kan företeäven ettanses av som
bevis yrkesmässig kompetens har utfärdats EG-om som av en annan
medlemsstat enligt rådets direktiv 77/796/EEG, ändrat genom

beträffande89/438/EEG. Se rådets direktiv 96/26/EG i avsnittäven
3.1.2.

ekonomiska4.8 De kraven

Utredningens förslag i huvuddrag: För godstransporter med
motordrivna fordon har tillåten totalvikt överstigandesom en sex

för motordrivna fordonoch med ärton persontransporter som
föraren skallinrättade för flera nio inkl. krävasän attpersoner

förfogar minsttillståndshavaren kapital ochöver ett reserver om
därefterkr för och de två första fordonen och100 000 vart ett av

000 kr för varje tillkommande fordon. För godstranspor-minst 50
motordrivna fordon har tillåten totalvikt högstmedter som aven

och för med motordrivna fordon ärton persontransporter somsex
inrättade för högst nio inkl. föraren skall minstaettsompersoner

tillståndshavaren förfogar kapital ochkrav gälla, överatt ett
för och de två förstaminst 75 000 kr vart ett avreserver om

varje tillkommandedärefter minst 35 000 kr förfordonen och
fordon.

4.8.1 Utredningens uppdrag

ekonomiskaingår studera de kravutredningens uppdragI att om som
yrkesmässig trafik börYTF för den vill drivaställs i 5 b § som

miniminivåför vissa tillståndshavare denskärpas alla eller utöver som
gäller.nu

ekonomisk lämplighetsprövning4.8.2 Tidigare regler om

År ekonomiska lämplig-preciserade regler den1972 tillkom om
vissagodstrafiken. 1981/82:78för Avhetsprövningen prop. om

nyetableringarframgår bakgrundenyrkestrafikfrågor s. 7 attatt var
alltför optimistisk bedömningskett efterviss omfattning ansågs hai en

sysselsättningsmöjligheteroch deinsatser krävtsde somsomav
ansågs kunna motverkalämplighetsprövningfunnits utbyggdoch att en
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etablering företag saknade möjligheter driva underrörelsenattav som
godtagbara former. Dessutom kunde sådan framprövning tvingaen

planering den tilltänkta verksamheten och sökanden underlagen av ge
Årför drift företagsekonomiskt sunda villkor. avskaffades1979

behovsprövningen helt för beställningstrafik för godstransporter,
medan särskiltden reglerade ekonomiska lämplighetsprövningen
bibehölls. Den utvidgades till omfatta vissa kapacitets-ävenatt
ökningar. Enligt förordningen 1978:690 ekonomisk lämplig-om
hetsprövning i vissa ärenden yrkesmässig trafik skulle till grundom
för den ekonomiska lämplighetsprövningen i ärenden avseende
beställningstrañk för godsbefordran ligga sökandenen av resp.

utfördtillståndshavaren ekonomisk utredning. Denna omfattade dels
Verksamhetsbeskrivning, årsbudget finansieringsplan föroch rörelsen,
dels uppgifter tillståndshavarenssökandens ekonomiskaom resp.
förhållanden i övrigt. Utredningen granskades regional ut-av en
vecklingsfond eller Finan-auktoriserad eller godkänd revisor.av en
sieringsplanen skulle grundas på så och omsorgsfullen noggrann

Årsbud-bedömning möjligt med hänsyn till omständigheterna.som
skulle första fördet verksamhetsåret rörelsen detgeten avse resp.

första form.verksamhetsåret då rörelsen bedrevs i utvidgad
Genom förslag i ovannämnda 1981/82:78 ville dengöraprop. man

lämplighetsprövningen effektivare.ekonomiska enklare och Departe-
mentschefen framhöll då, de förhållandevis omfattande bestämmel-att

medförde hel del arbete såväl för tillståndsmyndighetenserna en som
för de enskilda företagarna och det prövningen denatt trots av
ekonomiska lämpligheten förelåg problem med företag juststora som
i ekonomiskt hänseende kunde olämpliga. menadeHansägas attvara

företag ofta inbetalningar skatter och avgifter tillsådana inte skötte av
det allmänna, samtidigt de illojalt konkurrerade medsättettsom

företag. Mycket tydde därför enligtbranschens korrekt drivna
den särskilda ekonomiskadepartementschefen 8 värdets. att av

lämplighetsprövningen inte motsvarade det arbete och de kostnader
i sin förmodades bero någonlades ned. Detta tur att merasom

ingående de i utredningen presenterade kalkylernaprövning varav
svår för länsstyrelserna åstadkomma. Han pekade också på denatt
omständigheten, sökande förhållandevis enkelt kundeatt anpassaen
uppgifterna särskilt gälldei den ekonomiska utredningen detnär-

förmodades godtaberäknade intäkter till vad länsstyrelserna kunna-
detta enligt uppgift också skedde i inte ringa omfattning.samt att

Förordningen ekonomisk lämplighetsprövning i vissa ärendenom om
yrkesmässig trafik upphörde gälla vid utgången år 1982. Denatt av

tiden därefter i huvudsakekonomiska lämplighetsprövningen har under
innefattat restförd för skulder, främstkontroll sökandenen av om var
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vid tid-sökandendet allmänna,avgifter tillochskatter samt om
försatt i konkurs.dessförinnanviss tidansökan ellerförpunkten var

åter-de vanligasteupplystslänsstyrelser hardelFrån att avenen
skatteskulder.varit justâr harunderkallelsegrunderna senare

förunderlagsäkraretillståndsmyndighetenförMöjligheten att ett
ekonomi hartillståndshavaressökandesbedömningen resp.enav

avreglering1987/88:78Idiskuterats.fortlöpande avomprop.
bordedepartementschefen bl.a. närmarenämndeyrkestrañken att man

promemorianisåsom föreslogsmöjlighetfråganöverväga att,om en
ñnansieringsplanbegära1987:8,taxi Ds KAvreglering enm.m.av

dock intekrav harNågot sådanttillstândsgivningen.medi samband
därefter.införts i tiden

ekonomiska kravengällandedeAllmänt4.8.3 om nu

till bl.a.med hänsyndenendast tillfårTrañktillstånd somges
driva verksamhetenlämpligbedömsförhållandenekonomiska attvara

till-prövningenomfattningenI YTF6 § YTL. enavavanges
gälla:följandeskallprövningen§. Videkonomi 5 bståndssökandes

tillräckligatillgång tillhatrañktillstånd skallansökerDen omsom
drivaochtillbörligtför sättekonomiska startaatt ettresurser

företaget.
inrikta sigfrämstskallekonomiskadeBedömningen2. resursernaav

baseradförekommande fallsoliditet ilikviditet ochpå företagets
beaktaskalltillstándsmyndighetenvarvidârsbokslut,företagets

bankmedel,inräknatmedeltillgängliga-
och lån,överdragtillmöjligheter-

utnyttjakan sä-sökandenegendominräknattillgångaralla somsom-
kerhet,

förbetalningarförstaellerinköpskostnaderinräknatkostnader-
utrustning,ochanläggningarlokaler,fordon, samt

rörelsekapital.-
gällakravminstaskall2 attenligtprövningenVid ettsom

000minst 30kapital ochförfogaskallsökanden över ett omreserver
för fordontillåtna vikthögsta500 kreller lfordonkr ton avperper

fordonsittplats ikr500godstrafik 1vidanvändas perresp.som avses
beloppvilketberoendepersontrafik,vidanvändas somsom avses

lägst.är
kravetuppfyllerföretagetvisainte kunnatsökandedenOm att

tillstândsmyndighetenfårvad harenligtekonomiska sagtsnuresurser
försäkranellerbekräftelsegodtasådanabevis enavresursersom

bekräftelseSådaninstitut.kvalificeratmotsvarandenågotbank eller
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bankgaranti iförsäkran får i form ellereller lämnas annanav en
liknande form.

ordningentill gällande4.8.4 Bakgrunden den nu

b YTF tillkom medutförligare bestämmelsen i 5 §gällandeDen nu
EES-avtalet och den trädde iSverige undertecknadeanledning attav

Bakgrunden följande.kraft januari 1994 SFS 1993:1638.den är1
ekonomiskaår 1957 den EuropeiskaEnligt Romfördraget om

förinomskall medlemsstaterna i dennagemenskapen ramen en
förlämpliga bestämmelsertransportpolitik fastställagemensam

direktiv den 12rådetstransportomrâdet. Detta har skett genom
nationella ochyrkesmässigt bedrivanovember 1974 rått attom

den74/561/EEG, direktivinternationella godstransporter väg av
bedrivanationella ochyrkesmässigtnovember 197412 rätt attom

74/562/EEG direktivinternationella väg samtpersontransporter
utbildnings-,ömsesidigt erkännandedecember 1977den 12 avomav

ochbehörighetsbevis för gods-andraoch utövare person-avexamens-
förför underlätta dessaoch åtgärder utövaväg, attatttransporter

medlemssta-EEG. Direktivenetableringsfrihet 77/796/sin tillrätt ger
ellerfysiskafrån bestämmelserna undantarätt attterna personer

endastbedriver inrikestransporter,uteslutandeföretag, dessa somom
transportmarknaden på grundbetydelse förhar ringa trans-typav av

nämnda direk-transportavstånden.de korta Degods ellerporterat nu
89/438/EEG,juni 1989direktiv den 21ändratstiven har genom av

för fåekonomiska kravenredovisadeinnehåller debl.a. attovansom
beskrivnatrafik.yrkesmässig Detill bedrivatillstånd treatt nu

ienda dokumenttillhelt nyligen slagitsdirektiven har ettsamman
yrkesmässigt1996den 29 aprildirektiv 96/26/EGrådets rätt attomav

ömsesidigtochgodstransporterbedriva och väg omperson-
förbehörighetsbevisoch andrautbildnings-,erkännande examens-av

etablerings-effektivt utnyttjande dessafrämja transportörersatt ett av
vidareinternationellanationella ochpå området förrätt transporter, se

avsnitt
harfordongodstransporter medgäller förEG-direktiven som en
fordonmedföröverstigandetotalvikt persontransporterton resp.sex

Reglernainkl. föraren.flera nioinrättade för änär personersom
fordon ellermed lättaresåledes inteomfattar transportertransporter

budbilar itrafik medtaxitrafik ochvilket innebärmed personbil, att
reglerna iinförandetEmellertid har Sverige vidundantas.princip av

nämndaomfatta denEG-bestämmelsernalåtaYTF valt ävenatt nu
tillvårt landförsvaras medSveriges del kan dettatrafiken. För att
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avregleradländer i världen har heltfrån de flesta andraskillnad en
sambandmarknaden. Itillgång och efterfrågan fårtaxisektor, där styra

föreskrifterna trafikom-1990 försvannavregleringen under årmed om
och uppställningsplatserkommenderingsplaner taxesätt-råden, m.m.;

beställningscentralfri och tvånget tillhöraningen blev att av-en
medför taxisektorn,rad problemSamtidigt uppstodskaffades. en

ha ekonomisksig i branschenetableradelycksökare attutansom
ekonomiska kravseriös rörelse. ställaför driva Atttäckning att en

tillståndsmyndig-taxitrafikdriva ochtillståndden har attatt gesom
tillståndshavare ochpresumtivmedel bedömaverksamtheten attett en

bärkraftigsund ochmöjlighet drivadem inte harsålla bort att ensom
Åtgärden ingafå ellernaturligt.i den situationenrörelse möttevar

taxibranschen.seriösa delenfrån denprotester av
de ekonomis-innebär bl.a. skärpningbestämmelsernaDe avennya

ansökersökande. Denskall ställaska krav omsomensom
förekonomiskatillgång till tillräckligatrafiktillstånd skall ha resurser

tillbörligt företaget. Detsamma skalloch drivasätt startaatt ett
trafiktillståndfordon enligt prop.utökar antaletför dengälla ettsom
bestämmelserna förtillämpades inteUnder 19941993/94:168 40.s.

ansökanvidtrafik inom landet ochenbart drevden ensomsom
angivna tiden enbarthan under denheder och samvete attuppgav

januari 1995fr.o.m. dentrafik. Reglerna gäller 1sådanskulle driva
trafik i Sverige.yrkesmässigall

i EU:s medlemsländerekonomiska kraven4.8.5 De

intetransportmarknadeneuropeiskajanuari 1993 dendenSedan l är
allaförrestriktioner. Denkvantitativa öppenföremål för ärlängre

iställskvalitativa kravuppfyller detransportörer uppsomsom
ochharmonisera reglernayrkestrafiklagstiftningar. Förländernas att

har EG-reglernafritt etablera sigunderlätta för yrkesutövare att
internaminiminivå utifrån medlemsländernashållits påområdet en

på området.reglerkanVarje medlemslandregler. strängareanta
till minst 3 000har bestämtskapital ochKravet perecureserver

användatillåtna vikt hos dehögsta150fordon eller tonper avecu
fordon eller 1500003fordonen för godstransporter, ecuecu perresp.

iBeloppsgränsernaförfordonsittplats i persontransporter.per
närvarandeförsåledes i89/438/EEG motsvarar caecuecu; enanges

10 svenska kronor.
§författningstexten i 5 bsvenskai denhar,Sverige nämnts,som

EG:snivåtillekonomiska kravenfört deYTF över somsamma
dockEU-länderna harBlandekonomiskaminimikrav reserver.
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flertalet medlemsstater i sina nationella författningar betydligt
krav den söker yrkestrafiktillstånd. Hit hör bl.a.strängare som

Danmark och Finland, avsnitt. Belgien har krav pånästase en
bankgaranti motsvarande 6 300 fordon i godstrafik 5 000ecu per resp.

fordon i persontrafik. I Nederländerna finns det regler ettecu per om
baskrav motsvarande 18 400 och därefter till-3 500ecu ecu per

fordon.kommande Italien kräver bolagskapital via bankgarantiett
motsvarande 54 000 jämte 2 700 fordon eller tillstånd.ecu ecu per
Portugal har det högsta kravet, nämligen 253 000 baskapitalecu som

föroch därutöver 3 000 varje tillkommande fordon, medan det iecu
tillstånd.Spanien krävs 3 200 Frankrike, Grekland, Irland,ecu per

Storbritannien och Tyskland inhemska i överensstämmelsehar regler
EG-direktivets minimikrav. Tysklands del kan anmärkasmed För att
i praktiken dock tillämpar högre kapitalkrav, nämligen 2005ettman

fordon.ecu per

4.8.6 De ekonomiska kraven i andra nordiska länder

Danmarka

finns ekonomiska krav för godstrafik med fordonl Damnark det som
personbefordranhar totalvikt 6 för yrkesmässigän ton samten mer

med buss, dvs. fordon för fler nio föraren medräknad.än personer
Taxitrafiken således undantagen. De ekonomiska kraven sedanär,är

för godskörsel nyligen ändrats, olika höga för gods-regleringen resp.
busstrafik. de två första tillstånden fordonen i godstrafik ställsFör

förkapitalkrav på 150 000 danska kr och därutöver krav på 30 000 kr
fordon, medan kravet för busstrafik fortfarandevarje tillkommande är

för två första tillstånden 25 000 kr för till-100 000 kr de resp.
finns för sökanden/tillstândshavarenkommande fordon. Det olika sätt

uppfyllda. första hand företes självdeklarationenvisa kraven Iäratt att
formulär godkänd elleroch i andra hand intyg särskiltettett av en

frånauktoriserad revisor. Sökanden kan dock alternativt ställa säkerhet
försäkringssällskap eller bank med Direktoratet för vejtrans-ett ett av

fastställt belopp. Ansökan avslås sökanden harkannärmareport om
skulder till allmänna. Direktoratet kan vidare krävaväsentliga det att

fram upplysningar från offentliga myndigheter för bedömandetdet tas
förhållandena. Tillståndsmyndigheten ocksåde ekonomiska kanav
årsbudget finansieringsplan detställa krav och inatt en en ges om

sig verksamhet eller Direktoratet i övrigt begär det.rör en omom ny
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Finlandb

27beslut denTrafikministerietsFinlandigodssidan tillämpasPå
denkrävssolvensbl.a. den441februari 1991 somavsomomnr

intillsäkerhetföreskrivsgodstrafik. Häritillståndspliktigidkar att
vill utökasökandesökande ellerskall ställasbeloppvissa somnyaav

storlekSäkerhetensreglerna.omfattasgodstrafikAllrörelsen. av
i trafiken. Föranvändasskallfordonefter antaletbestäms som

fordonentvå förstaför demark bil70 000säkerhetenlastbilar är per
ochfordonen. Förföljandeför debil000 markoch 25 person-per

bilarnatvå förstabil för de000 mark20säkerhetenpaketbilar är per
säkerhet godkännsföljande. Sombil för de000 markoch 5 per
försäkringsbolag.penninginrättning ellerborgensförbindelse ettenav

för-kollektivtrafiktillstånd tillämpasansökerdenFör omsom
persontrafiktillståndspliktigjuli 199415666 denordningen omavnr

ekonomiskatillräckligahaSökanden startaattpå väg. resurseranses
tilltrafiken, hanändamålsenligt skötasättochföretag omatt ettett
tilluppgårreservfond,ellerkapitalförfogande harsitt ett somen

000minst 30ochbussarnaför två förstafordon demark000100 per
harFör bussardärpå följande bussarna.deförmark somavenvar

buss. Det000 mark30beloppetpassagerarplatserhögst 22 är per
myndig-styrkasreservfonden kankapitalet ellerdisponibla attgenom

ellerutfärdat intygförsäkringsbolagellerbanktillställs 1heten av
ställsborgensförbindelseockså kansäkerhet,ställd somvara ensom

revisorutfärdatintygeller 2tillståndsmyndigheten,till ett somenav
Centralhandelskammaren.ellerhandelskammarehar godkänts avenav

Norgec

ochgodstransporterför bådelagstiftning harnorsk persontransporterI
skalltillståndtvåelleransökansökanden vidinförts krav ettatt om

försäkringssällskapellerfrån bankgarantiförklaringförete en
tillkommerdärutövertillståndtillstånd. Förnorska kr ett50 000 per

medgodstransportergällerReglernatillstånd.000 kr25belopp per
500 kg,totalvikt 3 persontransporterhar överfordon resp.ensom

dvs.nioförregistrerade änfordonmed är personer,mersom
tilltillståndVid ansökanomfattas inte. persontransportertaxitrafik om

trafiken,ianvändsfordonställasgarantiskalllinjetrafiki somper
22förställsgaranti äninte krävssammanlagtdetdock att meratt

sökanden haruppfyllt,likväl inteEkonomikravetfordon. omanses
underskatteskulder elleravgifts- eller ärobetaldaförfallnaväsentliga
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åtföljasackordsförhandling eller i konkurs. Ansökan skall attestav en
myndighet.intyg från berörd

inom EG reformkrav4.8.7 Pågående reformarbete och
i Sverige

ekonomiska har således sin grund i EG:s regelsys-Kraven på resurser
motivuttalanden bakgrunden till reglernasNågra egentligatem. om

utformning finns inte inom EG-rätten, syftet medtillkomst och men
preambeln tillbestämmelserna kan läsas inledningenut enav - -

aktuellt följandeförordning eller direktiv. Härur kan i avseendeett nu
noteras.

faktorernaTransportmarknadens organisation de väsentligaär en av
genomförandet i Romfördraget föreskrivnavid den gemensammaav

syftar till främja effektivt utnyttjan-transportpolitiken. Reglerna att ett
rationalisering marknaden ochde etableringsrätten och bidra till avav
transportföretagens, samhällseko-förbättrad service i användarnas,en

inom EG har ställtnomins och trafiksäkerhetens intresse. Att uppman
i önskan få säkertkapitalkrav har sin grund sätt att trans-att etten

varjeinom gemenskapen ochgods transportörsträvan attportera en
medlemslandgenomföra iskall ha förmågan transport ett annatatt en

dröjsmål eller andra följdverkningar.tredje drabbasutan att man av
detaljerad utformning förekonomiska har fåttDe kraven att geen

andraför kostnader ellersökanden olika alternativ att utan stora
drivahan har de ekonomiska förutsättningarnaolägenheter visa attatt

minimi-Bestämmelserna har karaktärentransportverksamhet. aven
högre kravfrihet för varje medlemsland ställakrav, med att

svenska reglernafinansiella Detransportörernas motsvararstatus.
minimikraven.

EG-reglernainhemsk lagstiftning utvecklasLiksom transportom-
med omforma reglernarådet fortlöpande. EG pågår arbeteInom att

ställas inomekonomiska krav skallvilka transportörerom som
behandlingsyftet säkerställa likaolika med det uttryckliga attgrenar,

Ett flertal EU-länder harföretagen i de olika medlemsstaterna.av
arbetsgruppfört fram vill höja kapitalkraven. Enunder hand att man

uttalat sig förEG-kommissionen har under våren 1995under en
medvetenmedlemsländerna på sikt, vilketlikformighet mellan ärman

successivt. Arbetsgruppen har vidarenödvändighet får skemedom
i EG:s regelverk kanförslag till hur de ekonomiska kravenställt olika

i ställetframöver. Enligt förslag kantänkas utformade ett manvara
förklumpsummafordon tänka sig krävaför visst belopp attett enper

oberoendeskulle kunnarörelsen. sådanhela En sättas avsumma
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fordon,eller baserasfordon i rörelsenantalet ettt.ex.en grupp
mellanfem fordon ellerochmed mellanrörelsebelopp för ettetten

fordon. Ettflerför ytterligareoch högreoch tio fordon summaen
kravenekonomiskafastställa deförts fram,alternativ, är attannat som

ytterligare förslagomsättning. Ett ärrörelsensefter procentsats aven
fordon ellerförhöjdpå visskravetbehålla perperatt summaen ---

bör konstrue-bestämmelsernavidhållerArbetsgruppenton/sittplats. att
ställamedlemsländernaförvilkaminimikrav, attutrymmegerras som

harnationellanivå. Denationellekonomiska kravhögre experterna
flestaDetankar.arbetsgruppensvidareutvecklat1995höstenunder

minimibeloppenhöjninghittills förordatharmedlemsländerna aven
medbibehållasig föruttalatoch har systemetatt summa peren

ekonomiskatillståndshavarenskontrollformnågonfordon, med avav
anskaffas.fordonnärstatus nya

yrkestrafiklagstift-den svenskain iEG-reglernaRedan när togs
nivå för dehögrepåtankar väcktssvensk delhade förningen en

trafik. Vidyrkesmässigdrivafå tillståndförkravenekonomiska attatt
samord-trafikenyrkesmässigapromemorian Denutarbetandet av -

bl.a.deltagandemed1994: 100,genomförandefrågor Dsochnings-
delockså klartstod dettransportbranschen,förföreträdare att enav

motiveradehöjning. Manställde sig bakomtransportorganisationer en
38 och 39.på följande s.detta sätt

inomverkarde företagsäkerställasskulleHärmed att som
viktigtminstkapitalbas. Inte ärtillfredsställandeharnäringen en

utökningvarjevidskall ställasgarantiekonomisk avatt en
i formkapitalkravfordonsantal. Dettatillståndshavarens t.ex.av

länsstyrelsenkontrollerasgivetvisbankgaranti bör ettaven
kan ske.intekringgående kravetochmissbruksådant sätt att av

skalltrafikföretagenhoskapitalreservertillräckligaBehovet av
lättalltförfalli mångadet ärbakgrund attockså attmot avses

risktagan-personligabranschen. Detiföretagaresigetablera som
s.k.vanligen köpsfordonenlitetdet är att genomgenom

återtaharsäljareninnebär rättvilketägarförbehåll, attatt
inteingår på så sättFordonetbetalningar.uteblivnafordonet vid

särskildanspråkFordonssäljarens ärkonkurs.framtidai enen
konkurs.lyftsautomatisktprivilegierad fordran ut enursom

miljonbeloppuppgå tillför fordonet kanköpeskillingenTrots att
låga kravställa mycketägarförbehållsittsäljarenkan genom

tillledakani sinDettaköparen. attpersonlig solvens turav
in i bran-kommerföretagarelämpligamindreekonomiskt sett

förhöjtsocksåemellertid rösterhar detarbetsgruppenschen. I
hinderdärför läggerdeså högabeloppennuvarande ärde attatt
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i för nyföretagande eller utökning tillståndshava-vägen ett en av
fordonspark.rens

står samlad i diskussionenBranschen inte solvenskraven. Frånom
något håll har förts fram inte finner skäl för höjning deatt man en av
ekonomiska kraven EG:s miniminivå. Man pekar detutöver att
inom andra branscher transportbranschen inte finns motsvarandeän en

förreglering med höga inträdeskrav driva verksamhet, undanta-att
resegarantin för resebyråbranschen, och utgångspunkten därförget att

måste hålla ekonomiska så lågade kraven möjligt föratt attvara som
skall likställas andra branscher fribranschen med med etableringsrätt.

Andra branschorganisationer har uppfattningen de svenskaatt
höjas. förordarbeloppsgränserna bör Man 10 000 eller 100 000ecu,

rimlig nivå och pekar på de danska reglerna förebildkr, somsom en
framhåller också storleken aktiekapita-Man kravetse ovan. att av

höjts från 50 000 till 100 000 kr. Därvid pekar dennalet attman
för företaghöjning, i kraft den januari 1995 nystartade och1trättsom

den januari 1998 för redan etablerade aktiebolag, leder tilll att man
någothårda krav på företag. Från ytterligarebör ställa nystartatett

för tillståndhåll förespråkas kraftigt höjda solvenskrav tillatt
tröskeleffek-godstrafik. därvid det avgörandeMan ärpoängterar att

dvs. konstruktionen med högt ingângsbelopp minst 100 000ettten, -
bärkraft, och därefter lägre krav kan ställaskr garanterar attsom-

fordon.för tillkommande

praxis vid prövningenNågot och den4.8.8 reglerom av
förmåganekonomiska

trafiktillstånd skriftlig. Till ansökan skallansökan skallEn varaom
försattafogas styrker de prövade intehandlingar äratt personernasom

underkastade näringsförbud och inte heller hari konkurs eller
föräldrabalken. Vidare skall införvaltare enligt 11 kap. 7§ ges

ekonomiska förhållanden ochhandlingar styrker sökandens 4som
får in de ytterligare§§ Tillståndsmyndigheten begära4 YTF.a

6§ VV fåruppgifter behövs för ansökan YTF.prövaattsom
sådanaföreskrifter för verkställigheten YTF. Någrameddela av

ekonomiskameddelats vad gäller denföreskrifter har dock inte
bedömningen de ekonomiskainnebär bl.a.prövningen. Detta att av

olika tillstånds-föreligger variera mellan deförutsättningar kansom
myndigheterna.

bokföringslagenbokföringsskyldiga enligtNäringsidkare är
räkenskaps-skall för varjelöpande bokföringen1976: 125, BFL. Den
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resultaträkning.balansräkning ochdvs.med årsbokslut,år avslutas ett
årsredovisnings-omfattashandelsbolagoch sådanaI aktiebolag avsom

§ i BFLårsbokslutet, enligt llskalllagen 1995:1554 somaen ny
l995/96:LU4,1995/96110, bet.januari 1996kraft den prop.i lträtt

resultaträkning ochbalansräkning,bestå1995/96:91,rskr. noter.av
del hålltillämpas i dagdessa reglerstöd bl.a.Med enenav

verksam-vill utökaetablerade företagför sådanaordning, somsom
inlänsstyrelsen kräverfordon, innebär,med ytterligareheten att

denrevisionsberättelse, budgeteller årsbokslut, överårsredovisning en
krediterbeviljadebankintyg avseendeutökningen,planerade samt

nystartadeFörbeskrivning dessa.fordon ochuppgifter antal avenom
innehållandeverksamhetsåret,förstaför detbudgetföretag krävs en

denbeträffandekrediter, bankintygbeviljadeuppgifter egnaom
fordonen.uppgifterkapitalinsatsen och om

visa eller lämnaolikakan sökandengällande regler sättEnligt nu
harvederbörande intebärkraft. Omekonomiskaför rörelsensgaranti
fårekonomiskauppfyller kravetföretagetkunnat visa att resurser

godta be-sådanabevistillståndsmyndigheten enresursersom
motsvarandenågotbank ellerförsäkrankräftelse eller enaven
bankgaranti.främst kommitvarmedkvalificerat institut, att menas en

löpandeuppläggningsavgiftbankensådanFör samtuttar enen
uppgår vanligenProcentandelengarantisumman.iprovision procent av

kreditvärdig-beroendeoch varierarfyraochtill mellan procenten
giltighetstidgarantinshet, m.m.

Även framgåttsåsomnordiska länderna kani de övriga av-
uppfyller dehanolika visasökande4.8.6avsnitt sätt atten--

vidanvänds såledesDamnarkkraven. Iekonomiskauppställda -
säkerhetställandesjälvdeklaration ochuppvisandesidan avavav -

förutsättningarekonomiskasökandesbedömningenvid enav en
vidrevisorvari rörelsenshandlingdvs."revisorsförklaring", en
deuppfyllereller bolagvederbörandeintygarstraffansvar att person

inhämtatvad vi harEnligtekonomiska kraven.uppställdai författning
i prakti-mycket välfungerarsidafrån dansk systemetattanser man
medförrevisorsförklaringanvändandetframhållerManken. att av en

bankgaranti.skaffaför sökandenkostnadbetydligt lägre än att enen
Även i vissareservfondenkapitalet ellerdet disponiblaFinland kani

revisor harutfärdatintygstyrkas bl.a.fall ett somav engenom
ICentralhandelskammaren.ellerhandelskammaregodkänts av en

rapporterings-tillståndshavareanlitasrevisorhar denNorge av ensom
sjunkerrörelsentillgångarna itillsynsmyndighetenskyldighet till om

nivå.vissunder en
i Danmark,tillämpasfrämst denmodeller,Efter nämnda somnu

vid bedömningendel diskuteratsför Sverigeshar även att enav
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tillståndshavaressökandes eller ekonomiska hjälpstatus ta av en
revisors granskning rörelsen. intyg godkändEtt ellerav av en

då företesauktoriserad revisor skulle vid ansökan eller i till-en
synssituation. En del länsstyrelser tillämpar redan medsystemet
revisorsintyg liteni skala.

den uppgivne revisorn sker hos Revisorsnämn-Kontroll av numera
den; förordningen 1995:666 med instruktion för Revisorsnämndense

frågor god-och lagen 1995:528 revisorer. Nämnden prövarom om
auktorisation registrering revisorer. För blikännande, och attav

godkänd revisor skall sökanden yrkesmässigt revisorsverksamhetutöva
och, bland vissa andra krav, hos Revisorsnärrmden ha avlagt revisors-

revisor skall4§ i nämnda lag. För bli auktoriseradattexamen,
sökanden ha hos Revisorsnämnden avlagt högre revisorsexamen.även

föra revisorer och revisions-Revisorsnämnden skall register överett
bolag, 30 § i lagen.

Skulder till4.8.9 det allmänna

beslutstillfället häftar förfallen skuldpraxis den vid iI attanses som
trafiktill-avgifter till allmänna inte bör meddelasför skatter och det

Transportrâdets allmänna råd 1989:2 12.stånd bl.a. dåvarandese s.
tillstånd alltid skallförsta stycket YTF gällerEnligt §11 att etta

trañkansvarigbl.a. tillståndshavare elleråterkallas enom en
underlåtit fullgöra sina skyldigheter detväsentligt harsätt att mot

avgifter. En del till-betalning skatter ochallmänna vad avser av
vanligaste återkallelse-framhållit deståndsmyndigheter har att en av

Riksskatteverkets,Information frånjust skatteskulder.grunderna är
årgångerdvs. den samkörningRSV:s, REX-system, tre persom

yrkestrafikregistret ochjanuari/maj/september mellanäger rum
länsstyrelsernaallmänna,register skulder till detRSV:s över ger

förinformation tillständshavaresnabb och säker när resterarom en
kr. Enbelopp, för närvarande 20 000skatteskulder visstöver ettt.ex.

tillståndshavarefår då vederbörandeutredning visanärmare om
Åter-skulden.möjligheter klara reglerabedöms sakna attatt av

fall hardomstol. l någrakallelsebeslut har i allmänhet inte ändrats av
ursäktlig konkurs" det gällerdomstolarna fört in begrepp närsom

skäl för ändra avslags-avtalspart och "lågkonjunktur" att ettsomen
beträffande ansökan trafiktillstând.beslut om

för busstrafiktillstånd kravI dansk gäller gods-rätt ett attresp.
försatt i konkurs,sökanden inte skall ha ställt in sina betalningar, vara
kr ellereller till allmänna 50 000 danskaha skulder det samtmer

tillstånd kanförutsättningar. Etti övrigt ha tillräckliga ekonomiska
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uppgående till 100 000återkallas bl.a. vid skulder till det allmänna
redan befintliga tillstånd alltsådanska kr eller För är gränsenmer.

fallet vid ansökan tillstånd.dubblerad i förhållande till vad är en om
skulden har uppstått hastigt, vederbör-bedömning skerEn omav om

skuldengjort allvarliga försök betala den,ande har äratt av om
hänförlig till rörelsen, m.m.

förutfrån EG-kommissionens nämnda arbetsgruppEnligt förslagett
och avgifter konstitueramånader obetalda skatterskulle sedan tolv en

inte vunnitekonomisk standard. Förslaget har dockotillfredsställande
bland medlemsländerna.gehör

överväganden förslagoch4. 10

Allmänt

tillståndshavareställsekonomiskakravDe enresurser som
trafik. Under den tid1995 all yrkesmässigfr.o.m. den januarigäller 1

väl harkraft konstateras, devarit i har kunnatreglerna har attsom
bedömningtillståndsmyndigheternasvidvarit till vägledning av en

etableradredantillstånd eller vid utökninginförsökande nytt en av en
tillämpningspro-medfört tolknings- ochockså harrörelse, deattmen

blem.
regleringövrig europeisknordisk ochöversiktenAv överovan

kravnågra andra länder ställertillsammans medframgår, Sverigeatt
föreskrivnanivå med den EGekonomiska förmåga isökandens av

myndighetshållfrån harbranschhållFrån såvälminimistandarden. som
till vadekonomiska kravenför anpassning dehöjts röster somen av

EU-länderna.i majoritetenNorden i övrigt ochgäller i av
kraven inom EUekonomiskabakom införandet deGrundtanken av

näringsidkarelikabehandlingeftersträvahar varit att aven
delländernasde enskildatransportområdet i de olika länderna. För

kontrolle-tillståndsmyndigheten verktygsyftettillkommer attettatt ge
transportverksamhet påmöjligheter drivasökande har attatt enra en

chansdet sökandenförsvarbart Samtidigtekonomiskt sätt.ett enger
förutsätt-sinadriftstarten överblickredan före överatt egnaen

skede.vidare efter inledandedriva rörelsenningar ettatt
kostnadenrörelse. Förutomdriftskapital krävs förEtt att starta en
kostnaderfrågadetför fordonet, ofta den ärär största posten, omsom

drivmedelskatt ochtransportförsäkring,för fordonsförsäkring, samt
före-tillstånd isåsom avgift föradministrativa kostnader,vissa samt
ellerbeställningscentralför anslutning tillfall kostnadkommande en
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lastbilscentral. Exempelvis kan kostnaden för med-nämnas, atten
lemskap i beställningscentral i storstad kan uppgå tillstörreen en
25 000 kr, medan medlemskap i lastbilscentraler kan krävastörre
mellan 50 000 och 60 000 kr insats för den första bilen ochsom
omkring 20 000 kr för följande fordon. Dessa kostnader betalas i

måste självfallet utanförsamband med rörelsen och beräknasatt startar
kostnaden för själva fordonet.

tillståndsmyndigheterna inI beräkningsunderlaget räknar även
anskaffningskostnaden för fordonet och således inte endast storleken
på rörelsens under löpande drift. Det bör vidare betonas attreserver

prövning vid ansökan utöka transportverksam-myndighetens atten om
fordon skall omfatta hela rörelsen och inteheten med ytterligare

tillkommande fordonet.enbart det

Dijferentiering beloppskraven,av m.m.

arbetsgrupp, krävasåsom diskuterats inom EG-kommissionensAtt, en
förför tillståndshavare eller vissklumpsumma störreetten summaen

vidför medföra administrativa lättnaderantal fordon skulle i och sig
missgynnaå sidan otvivelaktigttillståndsgivning och tillsyn andramen

företag skulleEnbilsåkare andra mindresmå näringsidkare. och
hålla sigsig marknaden ellerkomma få det svårt etableraattatt

Även diskuterade alternativet visa dendär. det inom EUkvar att
rörelsensbasis procentandelfinansiella ställningen avav en

fördelar, så till vidamedföra vissa administrativaomsättning skulle att
Samtidigt kanfordonsantal skulle kunna slopas.kontrollen manav

bedöma omsättningensförutse svårigheter på korrekt sättettatt
därför avvisas.nämnda alternativ börstorlek. Nu

fastai stället för det beloppetValfriheten enligt gällande regler att
beloppskravet utifrån vissfordon bestämma tonen summa per avper

beloppför fordon i godstrafik vissthögsta tillåtna vikt perresp.
vilket beloppfordon i persontrafik, beroendesittplats i ärsom

bestämmelsenfall alltför låga beloppskrav. Denlägst, medför i många
ekonomiska kraven bördärför Vi debör mönstras ut. attmenar

fasta fordon.bestämmas enbart till belopp per
alla tillståndsha-närvarande gäller de svenska bestämmelsernaFör

beloppsmässiga krav. Detåläggs i principoch dessa ärsammavare
olikamöjligt differentiera de ekonomiska kravendock sätt.att

nystartaddetskulle kunna ske med beaktandeDetta är enav om
docketablerad. sådan ordning kanrörelse eller den redan Enärom

rörelse övergåi vilket skede skallmedföra gränsdragningsproblem; en
differentiera ekonomiskadetill etablerad Ett sättannat attatt anses
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trafik. Föråtskillnad mellan olikakraven är göra etttyperatt av
andraEG-reglernas krav vilket gällersådant talar ävensystem att -

taxitrafik lättareinte omfattar ellernordiska länders regler -
sådanbudbilar. Vi föreslårgodstrafik, trafik med typt.ex. aven

i detställningstagandedifferentiering och utvecklar detta närmare
följande.

för hög tröskelsum-pläderats medFrån flera håll har ett system en
efter "nordisk modell", meddärefter regressivt kravoch ettettma

100 000-och i storleksordningenminsta kapitalkrav reserver
fordonen med tilläggskrav lägreför första och200 000 kr de ettett

fordontillkommande fordon. Förbelopp för varje ett tungt tung-
väljerrimligt. Omdet kravetlastbil eller buss ärstörre attman-

storlek,för trafik och alla fordonregel allutforma enda oavsetten
dock sådanttaxitrafik och budbilar, kaninbegripetdvs. även ett

och i realiteten innebäraalltför högtbeloppskrav uppfattas attsom
ordning med högre krav denslås Enmindre rörelser tungaut.

tilltalande,vi hari linje med vadtrafiken är mestsagt ovan --
redan i krävssådan verksamhetbl.a. därför det i startentypatt en av

anskaffa fordon förfaktisktkapital förhögre att rentett m.m.
rörelsen.

svenskafordon innebär nuvarandegäller trafik med lättareNär det
visa ekonomiskataxirörelse skallbestämmelser att omreserveren

beroende500 kr sittplats,fordon eller lminst 30 000 kr perper
förlågt belopppraktiken mycketlägst, dvs. ivilket belopp är ettsom

taxirörelsedrivafyra fem sittplatser. Förnormalfallet elleri att en
kapital förarbetandebetydligtkrävs givetvis ävenstörreett en

förårsavgiftenenbartexempel kan"enbilsåkare". Som nämnas att en
mellantaxibil uppgår tillår gammalförsäkring bonus förutan treen

iförAnskaffningskostnaden20 000 och 25 000 kr. ärtaxameteren
tidigareHärtill kommer såsomstorleksordning. nämnts t.ex.samma

höjningrejälbeställningscentral. sagda visaravgifter till Det att ennu
fordonens del.ske för de lättarebeloppskravet bör ävenav

taxisidan. Densåväl gods-enbilsåkareAndelen är stor somsom
ansökanfordon. Vidbörjar vanligen medtrafikrörelse ettstartar enen

förstafrån detfinns sedan intäkterfordonsparkenutökning avom
redovisningshand-ochför tillstândsmyndighetenfordonet påvisaatt

tvåfrån fordon tillföretes. utökningutfallet kan Enlingar över ett
två fordonökning frånmedaninnebär ökning med 100 procent enen

ökning. Detta motiverarmedför mindretill tredje endast attett en
nivåhålls högandra fordonetför det förstakapitalkraven enresp.

lägre.följande fordon kan kravenför det tredje ochmedan sättaman
hänföras till denfordon skallvilkadet gällerNär avgränsaatt som

olikakan givetvisaktuellt sammanhangkategorin ieller andra nuena
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sammanfallagränsdragningenlåtavaltVi hardiskuteras.gränser att
EG-reglerna. Dennaenligtgällerkapitalkravfördenmed gräns som

Danmark.itillämpasavgränsning
trafiktillstånd föransökerför denföreslår såledesVi att omsom

överstigandetotalvikttillåtenharfordonmedgodstransporter som en
inrättade förmed fordon ärföroch persontransporter somtonsex

gällaskallkravminstaföraren,inkl. attnioflera ettän sompersoner
för100 000 krminstochkapitalförfogarsökanden över omreserver

varjekr för50 000och minstfordonenförstatvådeoch ettvart av
harfordonmedgodstransporterfordon. Förtillkommande ensom
fordonmedförochhögsttotalvikt persontransportertillåten tonsexav

skallförareninkl.nioför högst ettinrättade somär personersom
ochkapitalförfogarsökandengälla, överminsta krav ett reserveratt

ochfordonenförstatvådeochför000 krminst 75 ettvart avom
tillkommande fordon.varjeför000 krminst 35

på avbe-fordonköperdeninnebär bl.a.Kapitalkraven ettatt som
värdesig fordonetstillgodoräknakanfordonet inteeller leasartalning

han harvisafårdå i ställetvederbörande atttillgång och attsom
självlån ochbankiDenslag. etttillgångar tarannat uppsomav

tillständsmyndig-vidsituationi bättrekommafordon kansittköper en
förutsätterlånbeviljatbankdärfördelsbedömning,hetens att ett av

låndärfördelsbanken,skett hosredan har att ettkreditprövningatt en
ochlägremed räntalöpernormalfalletkreditinstitut ihos enett

elleravbetalningsköplåntagarenför änförmånligt ettdärmed är mera
leasingavtal.ett

varigenomautomatik,slagsinföradiskuteratsharIbland ettatt
penningvärdes-förekommandemedi taktskullekapitalkravet anpassas

basbeloppet.exempelvis tillskeskulle kunnaknytningförsämring. En
till-ikompliceratadministrativtblidockkansådantEtt system
kanuppföljningkontinuerligamed densambandsynsarbetet. I som

höjningarmotiveradeland böri vårtEGinomsåvälskeväntas som
Vibestämmelser.gällandeiändringarsuccessivaskekunna genom

höjningar.automatiskamedfördärföravvisar systemett som

skeskall prövningenNär

förutsättningarnaekonomiskatidpunkt devilkenvidfrågaviktigEn är
praktikenfortlöpande IelleransökanförVid tidenföreligga.skall

förutsättningarna närekonomiskadekontrolleni dagutförs enav
understrykadelför vårVi vill atttrafiktillstånd prövas.ansökan om

föreliggaprincipiellt börförutsättningarnaekonomiskade rent
till-enkelthelthärtillBakgrunden är atttiden.fortlöpande över

183



Regler trajikrillstánd sou 1996:93om

stándshavaren skall kunna driva vidare efterrörelsen det första
inledande skedet med kontinuerligt arbetande kapital. Det ligger dåett
i sakens kapitalkraven skall fortlöpande uppfyllda.natur att vara

Hur skall prövningen ske

Av Statskontorets Om taxi och yrkestrafik 1993: 15rapport annan -
förhållandenaavseende före ikraftträdandet de EG-anpassadeav

framgårreglerna kraven sökandens ekonomiska lämplighet,att-
avseende tillgångar, skuldbelopp, finansieringsmöjlighetert.ex. m.m.

uppvisade skillnader länsstyrelserna emellan. Samtliga länsstyrel-stora
kontrollerade sökanden inte belastad med skulder. Endastattser var
tio gjorde ekonomiskalänsstyrelser bedömningarnärmareca av

förutsättningar drivasökandens verksamheten.att
föreslagna beloppen för vilka kapitalkrav skall ställasDe ovan som

minimibelopp och har utformats så den ekonomiska prövningenär att
i normalfallet kan koncentreras till undersökning dessa kraven av om

uppfyllda eller inte. Härigenom förenklas prövningen skapasochär
förförutsättningar enhetlighet olika tillståndsmyndigheter emellan. En

helhetsbedömning utesluts emellertid inte. Bilden sökandens/till-av
stândshavarens ekonomi kan nämligen vid sådan bedömning sigteen

måste företaget inte drivas deså sig kansägaatt attogynnsam man
fall där verksamhetenpremisser har Det kanangetts. t.ex.som vara

lånat kapital betalningsfristertill delen byggd med kortastörre är
eller oförmånliga villkor i övrigt eller uppgivna tillgångarrent attav

fiktiva. fall skuldbelastning detI sådana och andra med kanär stor
föreligga särskilda skäl inte nöja sig med kapitalkravet äratt att
uppfyllt. prövning grundad på helhetssyn får då varvidEn göras,en

finnas skäl djupare undersöka vari det uppgivna kapitaletdet kan att
består.

Vårt förslag innehåller inte något krav tillgångarna skallatt vara
kapital" tillgång-visst slag och inte heller något krav Egetattav
skall vissminus skulder enligt bokföringsmässiga grunder vara avar

fastighet ingår istorlek. Såsom tillgång räknas exempelvis somen
fordon och andra inventarier. Som tillgång räknasrörelsen, även ett

garantiåtagande eller motsvarande från bank. Tillgångarna skall viden
till verkliga värdet, jämför 2 kap. 9 § andrakalkylen dettas upp

beaktas för helhetsbilden.stycket ABL nedan. Skulder inom ramen
särskiltRestförda skulder tillmäts intresse.

strykas under det i enlighet med vad EG har uttalatDet bör att -
finnas alternativa möjligheter visa kapitalkravetbör ärattatt-

redovisningshandlingar,ske företeendeuppfyllt. Detta kan genom av
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förekommanderevisorsintyg isjälvdeklaration med bilagor, Attetc.
garantiutfästelse från bankutfästelse kredit ellerfall enen om

frånfår intyg denna.föreligger visas genom
sökanden redovisanystartad rörelse bördet frågaNär är om en

frånmedel, styrks intygingångskostnader och tillgängliga ettsom av
fordonens värde, eller intygfordonets ellerbank jämte intyg ettett om

får jämföras medbetalt. fordons värdefordonet Ettärattom
anskaffningen. fordon ellersökanden tagit för Omeventuella lån t.ex.

rörelsetillförs nybildat aktiebolagtillgångarandra startarett som en
tillgångarnaauktoriserad revisor intyga delsgodkänd ellerbör atten

dels dessatillförts bolaget,apportegendomen verkligen har att--
kan bli tillkorrekt värde och egendomenåsattshar nyttaantasattett

punktjämför 9 § andra stycket 4verksamhet 2 kap.för bolagets
ABL.

fordonsantalet i rörelse kanutökningVid ansökan enenom aven
ársredovisningshandlingar,beräkning ske med stödekonomisk somav

handlingarskyldig inSökanden börrörelsensvisar attstatus. gevara
skallprövningsmyndighetenbedömningunderlag för den somsom

Prövnings-driva verksamheten.sökanden kan ochgöra startaattav
möjligheternautnyttjaefter omständigheternabör alltmyndigheten att

information behövs.skaffa sig den som
kanfinansieringsplan eller budgetföreteendeVad gäller t.ex.av

skallsådana handlingardel länsstyrelsernämnas attatt anseren
ingångskostnader,fall utvisai förekommandeföretes. budget kanEn

handlingar.till övrigakomplementmedeltillgängliga ettm.m. som
sådan kanvad måntveksamt iframhållas detbör dockDet äratt en

frågaeftersom detrörelse,för bedömningen ärgrundläggas till av en
risken naturligenutfall, därsiffror med tänkt äruppskattade ettom

prövningsmyndighetenkravtill deuppgifterna kanstor att anpassas
för bedömningengrundmed budgetställer Nyttan enaven somupp.

självklar. Ivår uppfattning inteenligttillstånd såledesansökan ärom
såsom i vissavärde,dock ha visstfall kan budgetspeciella etten

medutökning rörelsefrågadettillsynssituationer. När är av enom
hurplanfinansieringsplan, dvs. överytterligare fordon kan enen

för utökningenoch driftskapitalinvesterings-sökanden attavser
därförbörtillståndsmyndigheten. Dennavärde förvisstettvara av

plan låtsådankräva inoförhindrad även utanatt varaenvara -
utökningenkonstateraför kunnaformkrav attstörre attyttre -

intyg ellerintressefinansieras. Vidare kankan ett envaraav
harkapital och hur dettauppgivetstorleken visstverifikation över av

anskaffats.
medföra svårigheterframhållits det kanlänsstyrelsehåll harFrån att

års-deså till vidaekonomiska krav,reglernatillämpa attatt om
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harprövningsmyndighetenhandlingarredovisningar och andra som
situationenvisar den aktuellaför gamla och intetillgång till ofta är

Vi vill i dettolka och bedöma.svårai övrigt kan attsamt vara
in debör få krävalänsstyrelserna i tillsynsarbetetavseendet betona att

stryka underVidare vill vibehövs för tillsynen.handlingar attsom
möjligheterhar alternativautformas så sökandenförfattningstexten att

prövninglänsstyrelsernasekonomiska förmåga. Hurvisa sinatt av
omfattning ochi vilkenfaktiskt bör gå tillsolvenskraven samtrent

företeendeavseendebör ställa kravlänsstyrelsernavilket sätt av
iför behandlastill VVlämpligen överlämnashandlingar kan att

framförts ochsynpunkterråd. Deföreskrifter och allmänna ovansom
därvid beaktas.andra håll börtillkommer frånsom

Revisorsintyg

kapitalkravetförfattningstextengällandeledet i denDet sista omnu
försäkran"bekräftelse ellerhandlarsista stycket YTF5 b § avom

Bestämmelsen,kvalificerat institut".motsvarandeeller någotbanken
föranlett diskussionernedan, harbehandlas närmare att,omsom

frånintyginföra bruketnordiska länder,i andraliksom ett enav
ekonomiskarörelsenstillståndshavares revisor,ellersökandes om

sidarevisornsförklaring frånellersådant intygEttstatus, enovan.se
reellasökanden harundersökerrevisorninnebära,skulle att om

Å kan hävdassidanverksamheten.medel förtillgångar eller attena
medförrevisorsförklaringellerrevisorsintyganvändningen attettav

ekonomiskaklientensbeträffandetystnadspliktharrevisorn, som
lojalitetskon-medförabedömning kanin iställning, dras ensomen

tillstånds-revisorsförklaring innebärflikt. Vidare kan hävdas attatt en
sig detfrånhändadärmed skulletillsynsmyndigheteneller egna

myndig-till någonansökan änbedömningenföransvaret annanav en
Å hjälp kanrevisorsmedhävdasandra sidan kanheten. att enman

verksam-rörelsesbedömningyrkesmässigförväntas enaven mera
kanresursskälprövningsmyndighetenvadhet och resultat än av

aktiebolagsform kandrivs ide rörelserBeträffandeåstadkomma. som
aktiekapitalet,skydd för nämntsregler tillframhållas ABL:säven som

bolagsmedväl förtrogenredanrevisor, ärFör ettsomenovan.
revisornsiledintygförhållanden, kanekonomiska ettett ses som

Även kostnadsmässigabeträffande denmed företaget.löpande arbete
finnsrevisorsintygfå sådantföretagetenskildaaspekten för det att ett

bankgarantin.kostsammaförhållande till denfördel idet klar meraen
revisor.intygfördelarna medmeningEnligt vär överväger ett av

EG-gjortsuttalandeni linje med deocksåFörslaget ligger avsom
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kommissionens tryckt principen alternativaarbetsgrupp, som om
möjligheter styrka rörelses finansiella såledesDet böratt status.en

alternativt, dvs. detbetonas kravet revisorsintyg endastär äratt ett
bärkraft.flera för sökanden visa rörelsens ekonomiskasätt attav

ekonomiska bedömningen måste beloppskraven,Stommen i den vara
redovisningshandlingar, intyg eller försäkran från bank ellermedan en

tillståndsgivning och tillsynsarbete. Virevisor hjälpmedel vidutgör
för prövningsmyndighetenföreslår därför det möjlighetöppnasatt en

bekräftelse ellerförutombevis på ekonomiskaatt enresursersom -
kredit-utfästelse framtidaförsäkran bank, dvs. ävenenen en omav

från godkänd eller auktoriserad revisor.få godta intygett en

Särskilt bankgarantiom

Beträffande sökandes möjligheter sätt änatt annat genomen
ekonomiska gällerredovisningshandlingar styrka sinsedvanliga status

tillståndsmyndig-för närvarande enligt 5 b § YTF,nämnts attsom
bekräftelse ellerfår godtabevis ekonomiskaheten resurser ensom

formkvalificerat institut, iförsäkran bank eller motsvarandeettav en
form. bankgarantibankgaranti eller i liknande En utgörsannanav en

såsom förborgensförbindelse, där banken går i borgen egenav en
utlovadeförmånstagare, till vilken denskuld. Garantin ställs tillut en

tillståndshavaren inte själv kansker för den händelsebetalningen
kravetförpliktelser. När det gälleruppfylla sina ekonomiska

"bank-kan denekonomiska enligt 5 b § YTF attnoteras,resurser
översättningförfattningstexten i direktkrävs enligtgaranti" som -

mening inte någon borgen,EG-direktivet dock i juridiskfrån är-
innehåller någotförmånstagare och inteden inte har någoneftersom

också från vissKonstruktionen skiljer sigåtagande för banken.direkt
Enligtförekommer.ekonomiska garantierlagstiftning därannan

återförsäl-skall den ellerresegarantilagen 1972:204 är arrangörsom
ställa säkerhetmarknadsför paketresa,paketresor, innan hanjare enav

för-skall bestå bank ellerKammarkollegiet. Säkerhetenhos av en av
fullgörs vidutfärdad betalningsutfåstelse,säkringsbolag an-som

tillbakafår i anspråk för betalafordran. Säkerheten tas att pengar som
inställd anledning inteför paketresa, blir ellererlagts av annanen som

återresa och eventuell ersättningför betala uppehälle,blir eller attav,
garantiinte slutförts. En sådanför har påbörjats menen resa som

förmånstagare och medKammarkollegietställs således medut som
garantibeloppet,till Kammarkollegiet betalaåtagande för banken att

anspråk för eventuell betalning till Etti resenären. annattassom
bankgaranti ställs med myndighetexempel ut somsom enen
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förmånstagare för fullgörandet visst betalningsansvar utgörav
naturvårdslagens 1964:822 krav säkerhet vid täkttillstånd. Ett
sådant tillstånd får enligt 18 § naturvårdslagen beviljas endast om

för försökanden har ställt säkerhet de villkor skall gällasom
såsom återställande hartillståndet, sedan täktverksamhetennaturenav

i YTF ställs krav bekräftelse elleravslutats. När det 5 b § en en
försäkran eller kvalificerat institut, i formbank motsvarandeettav en

i liknande form, får lydelsen i ställetbankgaranti ellerav en annan
fråga "garanti" för vidförstås så, det bankenär att attatt om ger en

driftenbistå tillståndshavaren med det kapital krävs förbehov avsom
skulle i ekonomiskt trångmål. Iverksamheten, denne kommaom

således utfäster sig behovrealiteten innebär detta banken näratt att,
kredit i någon form, vanligen såsom checkräk-uppstår, bevilja en
alltså fråga utfästa sig till vissningskredit. inteDet är attatt enom

till betala in skatterförmånstagare vissa belopp, statenut t.ex. attge
affärspartnertill leverantör elleroch avgifter, eller att annan svaraen

skuld.för viss uppkommenen
bankgarantisystemetNågon ändring i angivna innebördnu av

föreslår inte.yrkestrafikområdet

Övergångsbestämmelserförfattningsreglering ochSammanfattning,

ekonomiskt hänseende ställs den ansökerkrav iDe som omsom
innehar sådantyrkesmässig trafik eller den redantillstånd till ettsom

möjligheterbetydelse för vederbörandestillstånd avgörandeär attav
därför in iyrkesverksamhet. Föreskrifterna härom bördriva sin tas

verkställighets-bemyndigande för regeringen meddelaYTL, med att
överlåtabefogenhet bör regeringenföreskrifter. Denna en

verkställighetsföreskrifterna bör i linjeförvaltningsmyndighet VV. I
skallregleras hur prövningenmed vad vi har närmaresagtsom ovan

företesske, vilka handlingar bör etc.som
omfattaföreslagit börbeloppen vi harDe höjningar ävensomav

Beträffande konse-drift enligt befintliga tillstånd.irörelser ärsom
avsnitt 16.kvenserna härav, närmarese
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4.9 Vandelskravet

4.9. Bakgrund1

Allmänt

En sökande beviljas tillstånd bedriva yrkesmässig trafik skallattsom
ha vilja förmågaoch fullgöra sina skyldigheter det allmännaatt mot
och dessutom visa laglydnad i övrigt. Han skall med andra för0rd att
få tillstånd bedömas lämplig driva verksamheten. Den personligaatt
lämplighetsprövningen innefattar bedömning vilken inverkanen av
utövandet den yrkesmässiga trafiken tidigare begångnaav som
förseelser skulle kunna få. frågaI juridiska omfattarom personer
prövningen både företaget och de fysiska företräderpersoner som
företaget. Beträffande vilka skall avsnitt 4.6.prövaspersoner som se

En olika har brustit i laglydnad bör i allmänhetsättperson som
inte meddelas trafiktillstånd. Det gäller vid brott skattelag-t.ex. mot
stiftningen, narkotikabrott, gäldenärsbrott och förmögenhetsbrott, men

våldsbrott olika slag. haräven Det särskild relevans närav senare en
ansökan tillstånd till Trafikförseelserprövas.persontransporterom
medför ofta sökanden olämplig. gäller såväl enstakaDetatt anses

förseelser mindre upprepade överträdelser. Bristandegrövre som men
respekt för bestämmelser reglerar transportbranschen klartärsom
diskvalificerande. Upprepade eller allvarliga överträdelser av
yrkestrafiklagstiftningen, arbets- och vilotidsbestämmelserna,
hastighets- och belastningsbestämmelserna eller andra säkerhetsbe-
stämmelser i regel diskvalificerande vid prövningen till-är av en
ståndsansökan.

Det kan här amnärkas godkänt straff- eller ordningsföre-att ett
läggande enligt rättegångsbalkens regler jämställa med domär att
jämför den uttryckliga bestämmelsen härom i 18 § KKL.t.ex.

Även den inte fördömts brott kan befinnas olämplig.ännusom
Kammarrätten i Stockholm har i dom den 5 oktober 1994 avgjorten

mål återkallelse trafiktillstånd avseende taxitrafik, där detett om av
fanñs misstanke brott beträffande trafikansvarigade i bolag.ettom
Kammarrätten menade länsstyrelsen inte har skyldighetatt att
godkänna för vilka misstanke brott föreligger ipersoner om grova
avvaktan skuldfrågans avgörande. Samma kammarrätt medmen

sammansättning intog dock den ståndpunkten i dommotsattaannan en
den 29 1994. anfördeDomstolen då för brottslig gärningatt attmars
skall kunna leda till ansökan trafiktillstånd avslås på grundatt en om
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domstols fällandelämplighet bör i allmänhet fordrasbristande attav
erkänt gärningen.eller den sökande hardom föreligger att

1987/88:78till den gällande YTL,I förarbetena omprop.nu
departementschefen 54yrkestrafiken, uttalade s.avregleringen attav

blitillståndsgivningen kan kommai samband medbedömningen att
återkallelseprövningen. Som skälsamband mediänsträngare

tillståndsgivningentillståndsmyndigheten i samband medframhölls att
trafikrörelsenuppgift inommöjlighet bedöma vilkeni regel saknar att

få, medan det möjligtstyrelseledamot kommer närär attattt.ex. en
kanmån visst uppträdandei gång bedöma i vadrörelse är etten

förförutsättningarnatrafiken. Beträffande de tidsmässigabetydelse för
anförde vidare följande 42.lämplighetsprövningen han s.

förhållanden undersöksekonomiskapersonliga ochsökandesEn
framhållspromemoriani dag tämligen Ialltså redan noga.

praxistvå år beaktas enligttidsrymdemellertid denatt om som
deförhållanden rått underför kort ochallmänheti är treatt som

delar uppfattningenåren bör beaktas. Jagfemtill attsenaste
också börtillbaka två årligger längreförhållanden änsom

beaktas.

tidpunkten börförtydligas,råd 1989:2 16Allmänna s.I TPR:s att
beslutöverprövningsmyndighetenstillstånds-bakåt frånräknas resp.

begåttstill de förseelserbör endastoch hänsyni ärendet att tas som
spärrtidsfrägor, avsnittBeträffandetiden.angivnaunder den seovan

nedan.4.14
förarlegitimation prop.till den bestämmelsenförarbetenaI omnya

vid lämplighetspröv-bedömningsgrundernaberördes1993/94:168
bl.a.specialmotiveringen sadestrafiktillstånd.fråga Iningen i om

och 42.intresse här 41kan s.följande, ävenvara avsom

lämplighetspröv-för närvarande vidlaglydnad ställspåKrav
ochtillstândsmyndigheternastillståndshavarna. Iningen av

häleritillgreppsbrott,exempelvispraxis har därviddomstolarnas
olämplighet. Idokumenteravåldsbrott i allmänhetoch ansetts

brottlindrigaremeddelats vid enstakahar tillståndundantagsfall
Även hartrafikbrottförelegat.omständigheterdå särskildaeller

Vid bedömningentrafiktillståndtillofta lett vägrats.att - - -
vid densärskild vikt läggastaxiförares lämplighet börav en

bakgrundMottaxikund har.ställningutsatta som en - - -
trafiktillståndgäller ansökanliksom dethärav bör när om --

allmänhetiallvarliga tillgreppsbrottochbrott mot meraperson
sexualbrott ocholämplig. Exempelvisföraren bedömstillleda att
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våldsbrott bör i själva verket gällerdetväga ännu närtyngre en
taxiförare, har direkt kontakt med detresenärerna, än närsom
gäller tillstândshavare. Vid brott angiven såledesbörarten av nu
i allmänhet legitimation brottet i sig varitvägras även om av
relativt lindrig karaktär. Sådan bristande laglydnad, bestårsom
i brott skatte- och uppbördslagstiftning, bör däremott.ex. mot av

förstanaturliga skäl i hand tillmätas vikt vid lämplighetsprövning
i samband med trañktillstånd. Rena trañkbrott torde vanligen-
inte behöva beaktas vid förarlegitimationen i samband medutan
prövning körkortsinnehavet.av

föreliggaStåndpunkten det bör skillnad i bedömningen vissaatt en av
pâ fråga förarebrottstyper beroende i taxitrafik ellerärom om en en

tillstånd taxitrañkinnehavare till har Regeringsrätten uttryckgettav
för juli mål egenskapi dom den 27 1995 861-1995. K hade ien nr

förstyrelse för tvâ aktiebolag varit ansvarig bokföringen vilkenav
âsidosatts. befanns skyldig till bokföringsbrott, medhjälp tillHan grovt
oredlig uppbördsredovisning och brott uppbördslagen och dömdesmot

fängelsestraff. beaktade syftet medtill Regeringsrättenett att van-
säkerhet,delsprövningen stärka taxipassagerarnas trygghet ochär att

sådanoch fann därmed de begångna brotten inte karaktäratt attvar av
taxitrañk 8.8.de gjorde honom olämplig förare i avsnittse ävensom

Vandelskravet EG-regleringeni m.m.

angåendedirektiv 89/438/EEG, ändringsdirektivRådets utgörsom
gods-yrkesmässigt bedriva nationella och internationellarätten att

innehåller de allmänna förutsätt-på väg,persontransporterresp.
innehavarebör ställasningarna avseende det vandelskrav som en

artikel Setillstånd till yrkesmässig trafik artikel 1.4 2.3.resp.av
Med-beträffande rådets direktiv 96/26/EG i avsnitt 3.1.2.även

villkor företag etableradelemsstaterna skall bestämma de ärsom som
på deras territorier måste uppfylla för tillgodose kravet gottatt

uppfyllt inteanseende. skall föreskriva kravet inte ellerDe äratt
måsteuppfyllt, den eller de fysiskalängre är somom personer

uppfylla detta krav enligt artikel 3.1
ekonomiska brott,har dömts för allvarliga brott, inräknat-

enlighethar förklarats olämpliga bedriva transportverksamhet iatt-
gällande bestämmelser,med

överträdelser gällandehar dömts för allvarliga, upprepade av-
anställningsförhållanden i branschen,bestämmelser löne- ochom .
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ochförarnas arbets-särskilt bestämmelsernavägtransporter, om
fordonssäkerhet.trafik- ochmått,nyttofordons vikt ochviloperioder,

kravetstrecksatser skallovanståendeifallI de gotttresom avses
harrehabiliteringtillsicke tillgodosettfortsättaanseende att anses som

enlighetvidtagits ieffekt harmed likvärdigåtgärdellerägt annanrum
föreskrifter.nationellagällandemed

bestämmel-förebild förutgjortinnehåll harDirektivets nämntssom
trafiktillståndåterkallelseförförutsättningarnade närmare avserna om

dock fåttYTF harBestämmelsen iYTF.nuvarande §i 11 en mera
särskiltoch detdirektivets lydelse ärutformningomfattande attän

återkallelsegrundernauppräknade utgörsde i §märka, 11att aen av
vadallmännadetskyldigheterfullgörelsebristande mot avseravav

med i EG-finnsalltså inteavgifter,ochbetalning skatter somav
direktivet.

den hareftersomåterges här,innebörd ochföljandeParagrafen har
i ärendensituationerskall olikaför hurbetydelse även omseman

tillstånd.ansökan om
YTLenligt 15 §alltid återkallasskalltrafiktillständEtt om en

någon prövatstrafikansvarig ellertillståndshavare, person somannan
YTLandra stycketenligt 6 §

ekonomiska brott,inräknatallvarliga brott,förhar dömts
YTL,överträdelserupprepadeellerallvarligaförhar dömts2. av

internationella1974:681kungörelsenförordning,denna om
dessamed stödmeddelatsföreskrifter harellervägtransporter avsom

föreskriftereller vägtransporter,författningarförfattningar, om
ochviktfordonsvilotider,kör- ochföraressärskiltbestämmelser om

ellerbeskaffenhet,utrustning ocheller fordonstrafiksäkerhetmått,
anställningsförhållanden iochlöne-författningarbestämmelser i om

branschen,
detskyldigheterfullgöra sinaunderlåtitväsentligt motpå sätt att

elleravgifter,ochskatterbetalningvadallmänna avavser
bedömsbetydelse inte längreomständighetergrund andra4. avav

trafik.yrkesmässigdrivalämplig att
dessanågongrundåterkallastrafiktillständOm avett av

år bestämmas,femoch högstlägsttidskallomständigheter treen
yrkesmässigdrivaolämpligprövade skallvilken denunder attanses

trafik.
frågormedarbetarEG-kommissionen,underI arbetsgrupp somen

1994 hurunder årredovisadestransportörsyrket,tilltillträde van-om
iansågländernavadmedlemsland ochiutformatdelskravet är resp.

myndigheternasför ökavidtaskanåtgärdervilkafråga attsomom
vandel.tillståndshavareskorrekt bedömamöjligheter att en
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Samarbetet mellan myndigheter med anknytning till trafiktillstånd
ansågs fungera väl i Danmark, Tyskland, Grekland, Irland och
Portugal. Underrättelse från behöriga myndigheter till motsvarande
myndigheter i andra EU-länder återkallat tillstånd tillatt ettom man
internationell trafik sker endast i fåtal länder. Med hänvisning tillett
direktivets ordalydelse förutsättningarna för uppfyllaattom van-
delskravet någraansåg länder, lydelsen borde ändras i olikaatt
avseenden, kompletteras med överträdelser skattelagarna,t.ex. av
medan Danmark ansåg individuell bedömning måste görast.ex. att en
i varje enskilt fall.

överväganden4.9.2

sambandI med ansökan tillstånd till trafikyrkesmässig eller nären om
fråga återkallelse tillstånd aktualiseras bedöms sökandensettom av

tillståndshavarens lämplighet. Därvid beaktas allmän laglydnadresp.
och vandel, dvs. vederbörandes personliga lämplighet till-som
ståndshavare och i fråga kan förväntas följa de reglerom personen

förgäller näringen. Bristande laglydnad i olika avseenden skallsom
således påverka bedörrmingen. särskiltI TRP:s Allmänna råd nämns
brott skattelagstiftningen, ochnarkotikabrott, gäldenärsbrottmot
förmögenhetsbrott. ansökan gäller tillstånd tillNär persontransporter
bör begångna våldsbrott olika slag givetvis inverka negativtav
bedömningen.

itaxiförarlegitimationen infördes framhöllsNär den särskilda
motivuttalandena, 1993/942168, brottåtergetts prop. attsom ovan

första handskatte- och uppbördslagstiftningen naturliga skäl imot av
med trafiktill-tillmätas vikt vid lämplighetsprövningen i sambandbör

förarlegiti-beträffande sökandestånd underförstått inteoch av- -
mation.

detillståndshavare respekterarviktavgörandeDet är att enav
här frågatransportbranschen. Detreglerar ärbestämmelser omsom

vilotidsbe-ochbestämmelser, arbets-yrkestrañkförfattningarnas
andraellerbelastningsbestämmelserstämmelser, hastighets- och

utövandetvidför säkerhetenbestämmelser väsentligaär avsom
transportverksamhet.

Även medförtoftaframgått i praxistrañkförseelser såsomhar --
angåendeavgörandesökanden något vägratolämplig. Iatt ansetts

begångnatillstånd till taxitrafik har domstolen länsrätten ansett att
klarattrañkförseelser sökandenautgjort hinder för tillstånd trots att

beviljats sådanvandelsprövningen inför förarlegitimation för taxi och
för sig intelegitimation. i ochDomstolen har därvid konstaterat detatt
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innebördolikalaglydnad kan ha näri kravenmärkligtnågotär att
trafiktillståndmedbetroslämplighetengällerdet ettatt resp. enav

vissamärkligtsigdäremotdetförarlegitimation, attterattmen
taxi,körafrånenskildeden rätteninte hindrartrafikbrott, attsom

pekatDomstolen harbedriva taxirörelse.frånskulle hindra honom att
föranledaYTF skalla§enligt 11trafikförseelserpå deatt som
tillhänför sigsin helhet över-tillstånd isådantåterkallelse ettav

tillbedrivande,näringenstillknyterdirektreglerträdelser ansomav
1979:871. Dennayrkestrafikförordningentidigarefrån denskillnad

förseelserexempel§och 6 kap. l16 §i 2 kap. somsomangav
överträdelsertrafiktillstândför innehavhinderkunde utgöra avav

bestämmelser ärhastighet ochfordonsbestämmelser somavom
trafiksäkerheten.förväsentliga

frågaföljande. I över-anförahäravanledningvill medVi om
trafiksäkerhetenochtrafiken ärangåendebestämmelserträdelser av

författnings-självaomfattningenochinnehållet imärkadet att avatt
bestämmelser-tolkningenochSyftet medtiden.varierat över avtexten

ändringellernyansskillnadnågonochdesammadock varithar avna
fåravsedd.varit Dethellerförstå intesåvitt vi kanharsynsättet --

skapagrund ihar sin strävanskillnadernaförmodasstället atti att en
denförarbetena tillbestämmelser. Ilättillämpadeöverskådliga och

6 § förstaocksåframhölls1987/88:78nuvarande YTL prop. att
regel i denmotsvarandemedskalli sak överensstämmastycket

allframhållassärskiltdärförförtjänarbestämmelsen. Det atttidigare
bestämmelsertrafikregler ochmedhängerbrottslighet sammansom

skall beaktastidigare närliksomtrafiksäkerhetenfrämjaför enatt
börbedöms. Dettatillståndshänseende synsättilämplighetpersons

särskildaansökan deninförvandelsprövningenvidråda även omen
trafiksäker-ochför trafikenBestämmelserför taxi.förarlegitimationen

trafikföretagiverksamhetenmedintimtsåhänger ettheten samman
yrkesutövning över-och förarenstillståndshavarens attbåde --

in iskalltvekan vägasbestämmelsersådanaträdelser utan enav
Med denhänseenden.i dessalämplighetbedömning personsenav

bedömningarmotstridigaförockså riskeneliminerasutgångspunkten
tilltillståndsåvälförlämplighetsprövasi fråga sompersonom en

taxiförarlegitimation.förtaxitrañk som
i för-önskvärtmöjligt ellerdetfunnit attinteVi har ens --

misskötsamhetdenelleralla de brottuttryckligenfattningstexten ange
vandel. Ut-sökandesbedömningenvidskall beaktas av ensom

tillstândshavarensellersökandensprövningenvidgångspunkten av
helhetsbedömningnödvändighetmedmåstelämplighet avvara en

allvarligmindreöverträdelserenstakadärvederbörandes vandel, av
upprepadeellerallvarligamenligt, medaninverkabörinteart
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Såsomförseelser medföra prövade inte lämplig.bör denatt anses
framgår föreslår vi de bestämmelseravsnitt 4.12.2 att somnyaav

framgår.justeras så helhetsperspektivet klart§11 attmotsvarar a
Jämför förslaget till YTL.5 kap. 2 § ny

grund förfråga misstanke begånget brott skallI utgöraettom om
trafiktill-tillstånd ingripandeavslag ansökan mot etten om resp.

situationen vidstånd eller taxiförarlegitimation vi att enen menar
ifrågasatt återkallelse.ansökan ofta skiljer sig från den vid Atten en

föreligger framgår också det sagdaskillnad prop.ovanav
förekommer vidare i praxis vid bedömningen1987/88:78. Det av

mellan ansökningsärenden ochandra slag tillstånd skillnad görsattav
därför, misstankeåterkallelseärenden. Prövningsmyndigheten bör när

förhållandebegånget finns, kunna åberopa dettabrottett somom
lagakraft-för avslå ansökan, medan det bör krävasgrund ettattatt en

slutlig återkallelseskuldfrågan föreligger innanavgörande ivunnet en
Beträffande dettatillstånd legitimation kan ske.ellerett enav -

RÅ 1989 113.vid körkort,problem notse

tillståndVillkor för4.10

4.10.1 Allmänt

förenaslinjetrafik får enligt 9 § första stycket YTLtillstånd tillEtt
i 8ägnade motverka sådan skadamed villkor är att som angessom

förutsättningarna för driva järn-varmed skada rör attavses som
driva viss1985:449vägstrafik eller trafik enligt lagen rätt attom

paragrafens andraskadlighetsprövningen. Enligtlinjetrafik den s.k.
fordonstaxitrafik förenas med villkorstycke får tillstånd till om

får enligtTrafiktillståndutrustning beställningoch transporter.avom
finns särskildaförenas med villkor, dettredje stycket i övrigtäven om

skäl.
trafiktillstånd 21,Allmänna råd 1989:2 s.TRP i sina omangav

kan medföralinjetrafik, trafikuppläggningendet gällernär attatt
antalföreskrivas bl.a. i fråga turtäthet,villkor bör turer, upp-om

avlämningsförbud, krav på samordning medtagnings- och/eller annan
anmärkastrafik. Det bör docktrafik begränsning till visssamt typ av

föreskrivande villkor inte torde haslentrianmässigt avsetts,att ett av
då verkligen behövs för motverkaendast i situationer det attutan

skada enligt 8
främst ha dengäller taxitrafiken torde bestämmelsenNär det avsett

från kravet ifordonen oftast har dispenss.k. hyrverkstrafiken, där
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avsnitt 9.7.vidare Iförsedda med se13 § FK taxameteratt varaa
be-nämligen regelmässigttrafik föreskrivstillstånd till sådan att

och vidarebeställningskontorendast vidställning får attegettas emot
förde ledigabilarna visarfinnas utrustningdet inte får ärattsom

trafik.konkurrensfördelarna för sådanminskauppdrag, dvs. sättett att
tredjevillkor enligt 9 §meddelamöjlighetenallmännaDen att

andra styckenatill första ochiYTL förutsätterstycket motsats --
intesärskilda skäl harVadsärskilda skäl.finns utgördetatt som
och1987/88:78 51bestämmelsentill prop.förarbetenaiangetts s.

i praxis.ställts sininte heller hatycks spets
tillämpningen hapraktiskai denlänsstyrelsernaDe olika synes

trafiktillstånd. Vissaförbestämmelsen villkorskilda tolkningar omav
Stockholms länLänsstyrelsen iexempelvistillståndsmyndigheter, resp.

Östergötlands i redanvillkor kanlän,Länsstyrelsen i att gesanser
uttryck besluttagit sig ihar bl.a.tillstånd. Dettabeviljade attom

i sintaxitrafik samtliga fordontillstånd tillbefintligainnehavare av
medi enlighettillämpadutmärkningskall hataxirörelse taxa enav

Taxiförbundetoch SvenskaKonsumentverketmellanöverenskommelse
länsstyrelsebemyndigande föravsnitt 9.2vidare häromse attom

Enligttaxitrafiken i länet.föreskrifter förmeddela upp-en annan
medi sambandbeslutas endastenligt 9 § YTLvillkorfattning kan att

för åter-för i ställetNågotmeddelas.trafiktillståndet attutrymme
förhållanden meddelaändradevidvarning ellerkallelse eller annars

uppfattning.dennainte enligtvillkor ges
YTL kanenligt 9 §villkoruppfattningenDet kan attattnoteras

uttalanden imeddelastrafiktillståndetdå motsägsbeslutas endast av
taxitrafiken.rörande Departements-åtgärder1992/932106 omprop.

meddela villkorlänsstyrelsernasbeträffandechefen anförde där rätt att
hans meningdet enligtfordonen 16,i s.angivande atttaxaom av

fortsatteoch länsstyrelsernaKonsumentverketlåg fördelar i attstora
Länsstyrelsernarörande taxiresor.prisinformationsitt arbete med

exempelStockholms länifölja Länsstyrelsensdärför allmäntborde
taxifordo-prisinformation självaYTL krävastöd 9 §och med av

Ökad dentillsyn1993/942168iframhöllRegeringen avnet. prop.
tydligtbörgällande sätttrafiken,yrkesmässiga etttaxaatt anges

menadeRegeringenfordonet.och invändigtbåde utvändigt att ett
VVmed angivandeinföras i YTFbörprisinformationkrav somav

utformning.informationensmyndighet föransvarig
samord-trafikenyrkesmässigadepartementspromemorian DenI -

följande i det100genomförandefrågor Ds 1994: sägsochnings- nu
och 54.hänseendet 53aktuella s.
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Vad med särskilda skäl finns inte angivet inärmaresom menas
förarbetena. Villkor enligt 9 § torde dock endast kunna före-
skrivas i samband med trafiktillståndet meddelas. Någotatt

för föreskriva villkor vid missförhållande iattutrymme t.ex.
för återkallelsestället eller varning eller eljest vid ändrade

förhållanden inte. efterhand meddelade villkor skulleIges
försvåra tillståndshavarens planering och skulle kunna utgöra ett

"partiell återkallelse" stöd i YTL.slags utan
har emellertid väckts utvidgning kriteriernaFörslag om en av

för trafiktillstånd får förenas med villkor. villkorDenär ett som
linjetrafiksträckningarexempelvis för vissa bestämdaär attavses

föreskriva särskilt väl handikappanpassade fordon skallkunna att
Lagstiftningen handikappanpassad kollektivtrafikanvändas. ärom

föreskriver alla fordongenerellt verkande denatt attgenom av
visst slag används i inrikes trafik skallett ettsom anpassas

finnasbestämt Det kan emellertid del sträckor därsätt. en
rullstolsliftar eller andrabehovet särskiltär stort t.ex.av
svårt funktionshindradesanordningar tillgodosersom mera

förflyttningsbehov. Genom i trafiktillståndet in villkoratt ta om
för-utrustningar kan tillgodose viktigtsådana extra ettman

flyttningsbehov också undvika generellt verkandeatt genommen
handikappanpassning kan framståföreskrifter åstadkomma somen

Påalltför omfattande för hela landet. sättsammasom -- -
föreskriva krav begränsningarskulle kunna avomman

från fordonen i trafik i särskilt miljöbelastadeemissioner
så fall komplementområden. Sådana krav skulle i kunna ettvara

beslutade möjligheten för kommuntill den år 1992 atten genom
förbud trafik visstlokala trafikföreskrifter kunna meddela mot av

§i särskilt miljökänsliga områden 147 1slag tätortenav p.
Vägtrafikkungörelsen 1972:603.

villkor handikappanpass-båda förslagen särskildaDe om om
miljökrav för trafik med bussar vissa linjer harning resp. om

för busstrafiknäring-diskuterats inom arbetsgruppen. Företrädare
finner det lämpligt medhar därvid hävdat att meraen man

föreskrifter i form föreskriftergenerellt verkande t.ex. omav
handikappanpassning bilavgaser. Vad gäller möjligheternaoch om

bilavgaserna har också hänvisats till Utredningenbegränsaatt
koldioxid fråndir. 1993:40 begränsa utsläppenattom av m.m.

trafiken. framhållits trafikhuvudmännen harVidare har att
trafikmöjlighet vid upphandling ställa särskilda kravatt av

handikappanpassning och begränsning emissioner.av

197



trafiktillstándRegler sou 1996:93om

överväganden och förslag4. 10.2

förhållanden och problemsina särskildatrafikslag harVarje som
för verksam-kan behövaspecifikamotiverar sättas attatt uppramar

allmännaFörutom detillfredsställandeskall fungeraheten sätt.ett
därför itrafiktillstånd kan detgäller för innehavareregler avsom

vilkameddela villkor underbefogatenskilda fallvissa attvara
handikappanpassningförFrågor villkorfår bedrivas.verksamheten om

allmänegentliga uppdrag. Enutanför vårtmiljöskäl liggeroch av
uppkommandehand bör lösai förstadockerfarenhet är att man

sammanhang villföreskrifter. I dettaverkandegenerelltproblem med
föreskrifter ochpraktiken ofta blandarivi framhålla att sammanman

och skall användasgenerellt slagFöreskrifter alltidvillkor. är t.ex.av
visst område.regleras inomgenerellt skallförhållandena ettnär
bedömastalar skall däremotviden meningVillkor i motomsom

trafiktill-för varjefall,i varje enskiltförhållandenabakgrund t.ex.av
stånd.

Även första hand börföreskrifter alltså iverkandegenerelltom
allmänocksåinledningsvissåsomdettillgripas är antytts en--

fall. finnsi enskilda Detkompletteraskan behövasådanaerfarenhet att
mindre ikompletteringar skullebehovetskälinte anta attatt varaav

Med dennaandra områden.miljöhänseende påhandikapp- eller än
ibehöva meddelasvillkor kan ävenfår detutgångspunkt attantas

fallet vidgivetvisdettatillstånd. Främstredan befintliga ärfråga om
linjetrafik.

missförhållanden idå har konstateratssituationer detVad gäller en
hittills intedetfinns trafiktillstånd harför vilken detverksamhet

Ävenmeddelas.villkor skall kunnaönskemålnågraframförts attom
intemöjlighetsådan ärbehovettyda pådetta kan att av enom

värdefall skulledet i vissauteslutavill vi inteaccentuerad, att vara av
intesig villkorkan tänkamöjlighet. Mansådanhaatt somen

tillsynensiktetillståndetsjälvainnehållet iförändrar tarmen som
finnas fog föriblanddet kanskeExempelvis kanverksamheten. attav

sinaintervaller redovisavissamedtillståndshavarenålägga att
redovisningsskyldighet skulle,sådanförhållanden. Enekonomiska

formvederbörande iåläggasfallet, kunnaenskildaefter prövning i det
tillståndet.tillvillkor knutetettav

exempeltillståndslagstiftning finnsidetkanDet noteras att annan
§7tillståndstiden,undermeddela villkormöjlighet även t.ex.att se

alkoholla-och §§kap. 51990:1157 7 1järnvägssäkerhetslagen samt
Även möjlighetkörkortslagstiftningeni1994:1738. attgesgen

44 §har meddelats,körkortstillstånddetvillkor eftermeddela att se

198



trafiktillstândRegler1996:93 omSOU

körkortsförordningenoch 34 §KKL1977:477,körkortslagen
KKF.1977:722,

bemyndigasskalllänsstyrelserna9.2.2.i avsnittföreslår attVi att
taxifordonutmärkningprisinformation,föreskriftermeddela avom

förförare skall ha. Denna rättlokalkännedomoch den somom
skall alltsåföreskrifterregionala/lokalameddelalänsstyrelserna att

minskaförväntasoch kantaxitrafiken inom länetförgenerelltgälla
taxitrafik.tillstånd tillförvillkorbehoveteliminerainte avmen

Övriga föreskriftersärskildnågonberörs intetrafikslag typ somavav
förslår.vi

kunnavillkor skallföreslår vianfördabakgrund detMot attav
undertillståndsgivningenmedsambandsåväl imeddelas senaresom

tillståndstiden.
måstevillkormeddelandeförrättssäkerhetsgarantierNödvändiga av

fallet skallenskildadet i detgällaSålunda börställasdock attupp.
främst detHäri liggervillkor.meddelaskälsärskilda attfinnas att

börfråga. Detvillkoret ibehovdokumenteratklartskall finnas ett av
deochde olägenheterockså inbedömningen vägasiå andra sidan

får bliHelhetsbildenåsamkas.tillståndshavarenkostnader som
meddelas.villkorskäligtbefogat ochför detutslagsgivande är attom

tillståndsamband medimeddelasvillkorsåvälgällerDetta när som
stadium.meddelasvillkornär ett senare

trafik.slagstill alltillståndåsyftas gällersituationerDe nusom
stycketförsta9 §nuvarandelinjetrafik enligtförBeträffande villkor
sådanaföreskrivalänsstyrelses rätthävdas,kan detYTL attatt en

alltförmedföraskulle kunnatillståndbeviljade storai redanvillkor
begränsning iviss rättenverksamhet. Entillståndshavarensiingrepp

efter detförflutitår hartiodärför gälla. Närvillkor börmeddelaatt
årtiondeoch däreftermeddelatslinjetrafik hartillstånd till vartettatt

underkunnagiltighet prövasfortsattatillståndets nyttdockbör
begårtrafiken,berörtjärnvägsföretag, ärförutsättning ettatt avsom

tidigastprövningsmyndighetenin tillbörsådan begärandet. En ges
tioårsperioden,löpandedenutgångenår föreår ochtvâ senast ett av

utgångenår föreviss tid,tillbegränsattillståndetoch ettär senastom
be-gällerregleringsärskildadenbakgrundtiden. Motden somavav

första§enligt 9demmotsvarandevillkorbörlinjetrafik,träffande
tillståndetmedsambandendast imeddelasYTL kunna attstycket ges

berördaFöruttillståndet omprövas.medsamtidigtdärefteroch att -
beträffandedockskäl, bör ävensärskildamotiverasvillkor, avsom

tillståndmedsambandsåväl imeddelasfålinjetrafiktillstånd att ges

som senare.
förvaltnings-allmäntillöverklagaskunnavillkor börBeslut om
tillståndet.för självagällermotsvarande reglerenligtdomstol som
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Om villkor väsentligt har åsidosatts bör dettasättettett
återkallelseförhållande grund för tillståndet.utgöra av

Tidsbegränsade tillstånd4. 1 1

Bakgrund11.1

trafiktillstånd i allmänhet tills vidare 10 § YTL. Om detEtt gäller
tillståndet dock begränsas till viss tid eller tillfinns särskilda skäl kan

till bestämmelsen de tänktavissa I förarbetenatransporter. anges
då tillstånds giltighet skulle kunna begränsassituationer prop.ett

för begränsningf.. Som särskilda skäl1987/88:78 51 en avs.
ellerhuvudmannatrafiken under omdaningtillståndstiden ärnämns att

befolkningsstrukturen kanförändringar i bebyggelse- ellerstörreatt
linjetrafik medförutses. alltså här fråga buss.Det är om

begränsadförekommit tillstånd harpraxis har detI gettsatt en
förelegat tillståndshavarenstveksamhet harvaraktighet när om

ekonomiskt avseende.lämplighet, i första hand i
den yrkes-länsstyrelsernas tillsynStatskontoretsI överrapport om

tidsbegränsade tillstånd1993: fråganmässiga trafiken 15 tas upp.om
periodicitetmöjligheten med viss omprövaStatskontoret attattmenar

utnyttjas i högretidsbegränsade tillstånd, börtillstånd, s.k.befintliga
resursaspektenkontroll- ochnärvarande. Med avseendegrad förän

skallprövningdennaenligt Statskontoret,kan det, övervägas varaom
ske endastvissa trafikslag ellerför alla eller närobligatorisk

anförs vidaredärtill.finner anledning Itillsynsmyndigheten rapporten
52 och 53:s.

förhållandena igranskninghar efterRiksdagens revisorer av
uppföljandeallvarliga brister i denlän påtalatStockholms

trafiktillstånd. Deninnehavarelämplighetsprövningen avav
konstateras mellan"grundlighet" kanskillnad ipåtagliga som

revisorer-tillstånd kan enligtbefintligaprövningen av nya resp.
bakgrundBl.a. dennaintemening accepteras. mot ansernas

allvartillstånd medmed tidsbegränsadeordningrevisorerna att en
måste övervägas.

skillnad i tidsåtgångmarkantfunnithar i vårt arbeteVi att en
för samtliga län,princip gällertillsyn iprövning ochmellan

mellantidsfördelningenden redovisadeframgårvilket klart av
tillsynsärendenFlertaletlöpande tillsyn.tillståndsärenden och är

fordonerhållitsmeddelande"automatiska" där attt.ex. om
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saknas, det finns åtskilliga exempel tillsynsärenden sommen
betydligt och handläggs under betydligtkräver mer resurser

längre tid tillståndsärende.än ett
Några har anfört de för förbättra tillsynenlänsstyrelser att att

tillstånd,ordning med tidsbegränsadekan tänka sig även omen
medför ökat resursbehov. Tillsynsmyndighetendetta i sin tur ett

för ytterligarefår tryck och resurseräven ett yttre ett argument
form ärendemängd måste handläggas. Förslaget medi av en som

tillstånd den fördelen tillståndet automatiskttidsbegränsade har att
tillståndshavaren får på sigogiltigt efter viss tid ochblir en press

sköta sig.att
tredje år blir mycket arbets-Omprövning tillstånd vartav

populationkrävande för tillsynsmyndigheterna de storom ur en
grundligaretillståndshavare kräverskall kunna välja deut ensom

finns det dockdenna ärendevolym förkontroll. Blir stor en
utslätad tillsyn.risk för grundare,uppenbar en mer

genomgångar skatte- ochde regelbundnaVi bedömer att av
fyllaföreslås i det följande kommerpolisregister att sammasom

föredra såväl effektivitets-funktion och är att resurssyn-somur
kontrollinsatserautomatiskt incitament tillpunkt eftersom de ger

tillståndshavare.för urval och inte samtligaett
tillstånd,tidsbegränsaLänsstyrelsen kan redan i dag t.ex.nya

obligatorisktredje år. Förgenerell omprövningmed krav vart
tillstånd kan direkttidsbegränsning befintligaprövning och ettav

nödvändigt.stöd i YTF vara

Arbetsgivareför-från Biltrafikens28 oktober 1992skrivelse denI en
Kommunikations-Transportarbetareförbundet tillbund och Svenska

länsstyrelsensbåda organisationerna bl.a.ansåg dedepartementet att
exempelvisdettaförstärkas ochfunktioner bordeövervakande att

måstemellanrummed vissauppnås tillståndshavarenkunde attgenom
lämplighetsprövning skulletillstånd, varvidförnya sitt vara enen ny

åtgärder rörande1992/93: 106förutsättning för tillstånd prop.nytt om
ordningDepartementschefen ansåg dock sådantaxitrafiken 7. att ens.

arbetsbelastningenytterligare ökaonödig byråkrati ochskulle skapa
förbättras jämförträttsläget skulletillståndsmyndighetenhos utan att

uppföljning 13.kontinuerliga s.med nuvarande
tillnovember 1992i skrivelse den 17Svenska Taxiförbundet tog en

frågan s.k. taxilicens.Kommunikationsdepartementet omupp
tillstånd gäller tillsstället förFörbundet menade i ettatt somman

enligt vilketlicenssystem,tidsbegränsatvidare borde pröva ett
för sig detgjortmåste redovisataxiföretagarna rätt motatt man
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förnyad licens prop.avgifter förmed skatter ochallmänna att en
28.s.

tillståndgiltighetEG-regler avom

giltighetenlinje i frågaenhetligregelverk saknasEGzsInom avomen
tillstånd hartrafiken. Vissayrkesmässigaför dentillstånd typer av

någonfinnsfall intemedan det i andragiltighetstid,begränsad
sådan.begränsad

1992881/92 den 26EEGförordningI rådets ommarsavnr
gemenskapeninommarknaden för godstransportertill vägtillträde

eller fleraterritorium ellerfrän medlemsstatstill eller genom enen
sådantgemenskapstillstånd. Ettreglerasterritorier,medlemsstaters

artikel 3.1.internationellför bedrivatillstånd krävs transportatt
fem år och kanför tidutfärdasGemenskapstillståndet skall aven

gemenskapstillstånd ochgörsansökanartikel 6. Närförnyas om
därefter minsttillståndetefter utfärdandetfem år vartsamtsenast av

etablerings-imyndigheternabehörigaartikel 7 deskall enligtfemte år
elleruppfyllertransportföretagetkontrolleramedlemsstaten att
skallså inte fallet3.2. Omi artikel äruppfyller villkorenfortfarande

artikel 8.1.beslutavslås motiveratiansökan ett
beviljaskall kunnatillståndsmyndighetensvenskadenFör ettatt

förutsätts enligtgiltighetstidårsmed femgemenskapstillstånd
inhemsktredan harsökanden881/92EEGförordningen ettattnr

trafiktillstånd.
internatio-för tillstånd igiltighetbegränsadbestämmelserAndra om

16684/92 denEEGförordningfinns. rådetsnell trafik l marsavnr
medinternationellregler för1992 persontransportgemensammaom

pendeltrafik med logi,pendeltrafik logi,linjetrafik,reglerasbuss utan
deför definitionernaräkningförtrafiktillfällig och transport avegen

tillstånd tilldetprincipavsnitt 3. ltrafik, ärolika slagen seav
Giltighets-tillstånd.logi kräverpendeltrafikochlinjetrafik utan som

förfem år ochhögstlinjetrafik skalltillstånd tilltiden för ett vara
år.tvåpendeltrafik logi högstutan

länderandra nordiskagiltighetstid iTillstånds

fem årtidsrymdförgodstrafiktillståndDanmarkI ett en avges
6 §sökande.meddelastillstånd kanfleragången och samma

busstrafiktillstånd till1992. Ett6 majLovbekendtgörelse 322 dennr
gäller iinkl. förarenför fler niofordon registrerat änmed personer
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den 6 majår Lovbekendtgörelse 323till 8 § 1 kap.1 avupp nr
1992.

i tio år, linjetrafiktill-finskt kollektivtrafiktillstånd giltigtEtt är ett
taxitillstånd eller sjuktrans-stånd giltigt i högst tio år medanär ett ett

fem år 662 ändringporttillstånd giltigt i högst 10 § lagär avnr om
persontrafiklagen tillståndspliktig väg.om
samfärdsel den juni 1976 63Enligt lov 4Norges är ettnrom av

giltigt i tio år § 2., medan andratillstånd till 15persontransport
tillstånd gäller begränsning i tiden 15 § 1..utan

Överväganden förslag4.11.2 och

yrkestrafik-de internationelladirektiven till utredningen pekasI att
begränsade tillEG:s bestämmelsertillstånd meddelas enligt är ensom

bestämmelserna önskvärd,samordningtid fem år. En bättre äravav
det bör därför enligtför förenkla tillämpningen ochinte minst att

giltighetstidtrafiktillståndssvensktdirektiven ävenövervägas ettom
begränsad.skall vara

framhållit det vidbetänkande har viPå flera håll i detta att
yrkestrafikområdet måstesvenska regelsystemetdetöversynen av

enskildedenstånd enkla och smidiga reglereftersträvas få tillatt som
rättsordningmed EG:sefter. Enhetliga ochförstår kan sigoch rätta
framgår detEmellertidmåste sikt skapas.överensstämmande regler

regleroch motsvarandevissa EG-reglerredovisningen avovan avav
bild.något splittradreglerna företeri andra nordiska länder att en

tillståndgenerellt tidsbegränsaomständigheten talarRedan den mot att
enligt YTL.

iskulle onödigaockså sådan ordningVi taatt resursermenar en
därde tillståndshavareför tillsynanspråk och minska utrymmet av

uppfattning bör denkontroll påkallad. Enligt våranledning till är
ochså omfattandefrån länsstyrelsens sidalöpande tillsynen vara

funktiondärigenom fyllerden redanregelbunden att som ensamma
möjlighetenvill pekasamband härmedtidsbegränsning. I att --

tillståndet med nöd-förenameddelas ellertillståndnär senare -
framgått tidsbe-tillstånd ocksåvillkor. kanvändiga Ett som ovan

då ekonomiskasärskilda skäl, deföreliggerdå detgränsas t.ex.
generellmärkadet. vidareförhållandena kräver Det är att att en

medföra onödig byråkrati.tillstånden skulletidsbegränsning av
EG-bestämmelsernatillstånd regleras iinternationellaDe som

tillstånd. EG-innehar nationellti princip sökandenförutsätter ettatt
Någon lämplig-accessoriska.kan därmedtillstånden sägas vara

EG-tillstånd. Såvitt vi harutfärdandethetsprövning sker inte vid ettav
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transportområdetförstå syftet med EG-bestämmelsernakunnat av
kommituppbyggnad har de särskilda giltighetstidernaregleringensoch

fåunderlätta kontrollen ochpraktiska skäl, dvs. förtill enbart attav
förnyade handlingaruppgifter i kontinuerligtmed aktuellaett system

naturligt debakgrunden det sigdokument. Mot denoch attter
varje landtillstånden gäller tills vidare och byggerinhemska att

lämplighetsprövning tiden.och genomförtillsyn överutövar en
giltighets-någon begränsninganförda skälPå attmenar avovan

vill samtidigtenligt YTL inte bör Viför trafiktillståndtiden göras.
inom EU arbetarSverige i det löpande arbetetframhålla vikten attav

emellansåväl medlemsländernaregler skapasför enhetligaatt som
inom medlemsland.resp.

Återkallelse tillstånd4.12 av

12.1 Allmänt

tillståndmeddelati allmänhet tills vidare. Etttrafiktillstånd gällerEtt
under vissatrafik dock återkallasyrkesmässig kanbedrivaatt

används skall återkallas.inte längreTrafiktillståndförhållanden. som
trafiken eller iyrkesmässigadet i denockså återkallasDet skall om

verksamhetitrafikrörelsen ellervid driftenövrigt somannanav
missförhållandenallvarligahar förekommitdrivertillståndshavaren

längretillstånd enligt 6 § inteförförutsättningarnaeller annarsom
i ställetallvarlig kanmissförhållandena inteföreligger. Om är art,av

§ YTL.meddelas 15varning
bedömningsgrunder förochprincipergällerI stort sett samma

tillstånd. Iför återkallelseansökanavslag ett prop.avresp.en
betonades dock,specialmotiveringen 541987/88:78 41s. samt s.

beträffande personlig ochlämplighetsprövningförutom förstärkten
ansökan kan kommabedömningenmisskötsamhet,ekonomisk att av en

avsnitt 4.9.ocksååterkallelseprövningen. Se härombli strängare änatt
i § YTFfinns ll seåterkallelsereglerpreciseradeMera numera a

avsnitt 4.9.nämndaäven
lämplighetsprövninggäller enligt 7 § YTLjuridiskFör attpersonen

nytillträddaskallVid utbyte dessaangivnasker vissa avpersoner.av
viddettrafiktillstånd kan återkallas,Ettprövas. ompersoner

någon de§ framgår pröv-prövningen enligt 7 att personer somav
olämplig 17 § YTL.ningen äravser

ideellaekonomiska ellerhandelsbolag ochaktiebolag,I fråga om
17 §trafiktillstånd enligtåterkallelseärendeföreningar får ett avom
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YTL inte tillståndshavaren skälig tid bytaavgöras utan att getts att ut
lämplighet under omprövning. Godkänns hellerinteären person vars

den skall tillståndet återkallas 11 b § YTF.nya personen
Frågor återkallelse trafiktillstånd eller varning prövasom av om av

den myndighet har meddelat tillståndet 18 §.som
förarbetena till den gällande YTL uttalade departementschefenI nu

beträffande äterkallelseinstitutet följandelämplighetsprövningen och
1987/88:78 42 och 43.prop. s.

Lämplighetsprövningen skall följas tillståndsmyndighetenupp av
prövningbl.a. fortlöpande tillsyn. Vidare bör görasen nygenom

någon eller några de tidigare bytsnämntsnär ut.personer somav
får företaget hanolämplig sådan position iOm attperson enen

det, i principiellkommer tillhöra denna krets bör över-att
fråga återkallelseensstämmelse med vad gäller, blisom nu om av

vadtillståndet. Skäl för återkallelse bör också utövervara som-
det föreligger allvarliga missförhållandenfalletär att somnu -

befattning närings-knutna till tillståndshavarens medär en annan
frågatrafikrörelsen. första hand bör detverksamhet Iän vara om

trafikföretaget såsommissförhållanden kan påverka ävensom
fullgöra förpliktelserbristande vilja eller förmåga rörelsensatt

bokföring ellerallmänna eller åsidosättande rörelsensdetmot av
lagrådet framhållit bör vidare den principenredovisning. Som

situationer dåtillstånd skall kunna återkallas i degälla att ett
tillståndet inte längreförutsättningarna för meddelande av

föreligger.

personligproposition pekade Lagrådet bl.a.I att ensamma
rattfylleri, torde kunna hamisskötsamhet i del fall, vid störret.ex.en

missförhållanden inomför yrkestrafikennegativ betydelse än ramen
tillståndnaturlig principför rörelse. Lagrådet menade är attatt enen

då förutsättningarna föråterkallas i de situationerskall kunna
föreligger. Lagrådet fortsattetillståndet inte längremeddelande av

53:s.

64gäller i andra sammanhang, enligt §En sådan ordning t.ex.
krav1977:293 handel med drycker. Ettandra stycket lagen om

personlig och ekonomisk skötsam-för tillstånd enligt denna lag är
tillstånd meddelats.kvarstår efter dethet och det kravet även att

föreligger,förutsättningarna inte längreOm det konstateras att
medföraPersonlig olämplighet börskall tillståndet återkallas. som

narkotikabrott, trafiknykterhets-återkallelse har t.ex.ansetts vara
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motsvarandeEttmisskötsamhet.ekonomiskbrott och -- --
trafiktillstånd.återkallelsefrågagälla ibörsynsätt avom

desärskilt1989:2 24råd s.sina Allmännaframhöll iTRP att
tillståndsha-behöver gällavid tillsynen intebeaktasbörförseelser som

chaufför, och detanställd,någonkansjälv attt.ex.utan enavsevaren
till-åtgärderfinns anledningfall övervägai sådana motäven att

i mångapersonal kananställdförseelserUpprepadeståndshavaren. av
rörelsen.missförhållanden itillsyn ochi bristandegrundfall ha sin av

förgällerbestämmelserkringgående desystematisktEtt somav
återkallelseleda tilluppfattning,enligt rådetsmåste,verksamheten av

dockbörförbiseendenenstakaförseelser ellerMindretillståndet.
tillståndet.återkallelsetillinte ledanormalt av

Överväganden förslagoch4.12.2

vitrafiktillstånd harvid ansökanvandelskravenavsnittetI omom
deochtillståndsmyndighetensker hosprövningdenberört som

påställskravbeaktas. Desärskilt bördåförhållanden ensomsom
iansökanprövningenviddesammaisökande är somsettstort av en

tenderartillståndsmyndigheternalåttillsynssituation, attattvaraen -
kravnågot högreställamotivuttalandenåtergivnamed stöd ovanav -

tillstånd.beviljatredanbeträffandesökande äni fråga etten nyom
reglernasamband medhar, isidaförvaltningsdomstolarnasFrån att
införts,legitimationsådanåterkallelseochtaxiförarlegitimation avom

återkallelsefördesammagrundernafrågan äruppmärksammats avom
gälltbl.a.Det harförarlegitimation.trafiktillståndett av enresp.

återkallelsefrågatrafikbrott. lbegångna ettinverkan avomav
kammarrättsnivå.utvecklatshuvudsakligenpraxistrafiktillstånd har

trafikförseelsertrafiktillstånd harinnehavaresökande ellerFör aven
olämpligvederbörande harmedförtregelmässigttidigare ansettsatt
trafikför-upprepadegällt såväl smärreharDettatillståndshavare.som

enstaka grövrehastighetsöverträdelser,seelser, mensomt.ex.
förseelser.

belyserRegeringsrättenfrån högsta instansAvgöranden som--
visarfå. Praxisåterkallelsesituationernai ärbedömningsgrunderna att

näringsverksam-självaibetingade brottekonomisktframför alltdet är
grund förfråganbedömningenbetydelse förheten är omavavsom

ochbokföringenbrister ifrågabl.a.föreligger. Detåterkallelse är om
in skattertid betalaiunderlåtenhet rättmomsredovisningeni attsamt

Regerings-YTF har§införandet llföreFrån tidenavgifter.och aav
inteskatteskulderna ärskeåterkallelse kan närävenrätten ansett att
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särskilt höga, i fall 26 000 kr vid prövningstillfället, det ärett om
fråga missförhållanden.långvariga och allvarliga ekonomiskaom mera

trafik återkallas förtillstånd bedriva yrkesmässigNär attett en
diskvalificeras. tillståndshavarenfysisk det denne Närärperson som

juridisk det inte lika självklart drabbasärär person vem som aven
fysiskaåtgärden, dvs. den juridiska i sig eller den eller depersonen

företräder denne. De vilkas lämplighet prövassom personerpersoner
någon de uppräknadetillståndsmyndigheten i lagen. Omanges avav

skall myndigheten den lämplighet. Påbyts prövaut,personerna nyes
de angivna innan ansökansätt prövassom personerna en omsamma

för återkallelsetrafiktillstånd beviljas och beslut skallatt ett om
någon effekt, enligt vår uppfattning inriktningen debör attvara

företräderuppräknade fysiska bolag drabbasettpersoner som av
diskvalifice-innebär bl.a.återkallelsen. Det sagda att person somen

såsom företrädare för bolag bör underkännasävenrats ett som
för juridisk där han har motsvarandeföreträdare etten annan person,

kunnainflytande. För bolaget efter återkallelse återigen skallatt en
samtliga dekomma i fråga vid prövningen ansökan börav en personer

drifthaft bestämmande inflytande bolagets ochhar överettsom
enligt 6 § YTL således ha byttstidigare prövats ut.

tilltill SFS 1993: 1638 kommitDet tillägg YTF 11 §a som genom
såsombeträffande grunderna för återkallelse har,stånd de närmare

frågaföljd Sveriges medlemskap i EU. Iframgått skett till avovan,
yrkestrafikförfattningarnabedömningen överträdelser resp.avom av

någon sakligför trafiksäkerhetenbestämmelser väsentliga ärärsomav
iVi vill gång stryka under vadändring inte avsedd. än somen

beivra sådanavandelskraven viktenavsnittet attsagts avom ovan om
vid all lämplighetsprövningöverträdelser och in demvägaatt som

författningar yrkestrafikområdet.sker enligt
för återkallelsebestämmelser förutsättningarnaDe när avsom anger

nuvarande lydelsentrafiktillstånd skall ske redan med denärett av
helhetsbedömningtillräckligt detaljerade. Med den§ YTF11 soma

samtliga omständigheterfrån tillsynsmyndighetens sida kanskall ske
Någon begränsning deför denna avvägning täckas in.betydelse avav

tillGenom det tilläggförhållanden skall in bör inte ske.vägassom
den tänktaföranleddes EG-regleringenYTF motsvarassom av

författningsregleringen. Någon utökning devälprövningen avav
bör emellertid ikrävs därför inte. Dessamateriella bestämmelserna nu

helhetsperspektivet klart framgår.förtydligas såaktuellt avseende att
för återkallelse bör ske kanbedömningsgrundernaDe närnärmare

råd från VV.lämpligen utvecklas i allmänna
återkallelseutredningendirektiven tillI nämns, ettatt aven

för den enskilde till-så ingripande åtgärdtrafiktillstånd utgör en
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börinte reglerna häromdet börståndshavaren prövasatt gesom
framtidaför enskildesuppfattning. Dessa denlagform. Vi delar denna

regler bör,försörjningsmöjligheter avgörandeochyrkesverksamhet
regeringsformen harenligtnormgivningsmaktenhänsyn till hurmed

i för-sin platsriksdag och regering, inte hafördelats mellan en
förassåledesåterkallelsegrunderna börBestämmelsenordning. om

till lagen.över

Varning4. 13

allvarlig kan ii trafikrörelse intemissförhållandena ärOm art,aven
YTL. Iandra stycketmeddelas 15 §återkallelse varningstället för

beträffandeanförde Lagrådetgällande YTLtill denförarbetena nu
yrkestrafikenavreglering1987/88:78varningsinstitutet prop. avom

varningfrågormyndighet102 denbilaga 5 prövaratt omsoms.
angelägetdet bl.a. fickfrihet ochborde större attatt enansesges

de uppkomnastadium, innantidigtkan vidtassådan åtgärd ett
tillståndet börallvarligabli såhar hunnitmissförhållandena att

återkallas.
23§ YTL,gäller enligtåterkallelsebeslutBeträffande attom

länsstyrelses beslutochenligt YTLbesluttillståndsmyndighetens en
ochförsta stycketenligt 14 a§förarlegitimationfrågori omom

allmänöverklagas hosfårsådan legitimationåterkallelse av en
tredje stycket somiinte någotförvaltningsdomstol, annat angesom

flera län.linjetrafik berörtilltillståndbeslutbehandlar VV:s somom
inte överklagas.varning får dockBeslut om

uppgifterförs in olikayrkestrafikregistretfördaVVI det omav
tillståndet,förhållandenoch de rörtillståndshavaren t.ex. omsom

yrkestrafikre-1979:785förordningenmeddelats, 3 §varning har om
gister.

ivarning i 22 Där sägsbestämmelsefinnsI KKL attomen
återkallas skallkörkortstillståndetellerkörkortetstället för att

2-6,i 16 §fallvarning i sådanameddelaskörkortshavaren som avses
åtgärd. Etttillräckligskäl kansärskildavarningen vara enansesavom

Prövningstill-förvaltningsdomstol.till allmänöverklagassådant beslut
jämförd med§kammarrätten 47överklagande tillvidstånd krävs

varningsbe-frågafullföljdsförbud iEttförsta stycket KKL.39 § om
således inte.finnsmotsvarande det i YTLslut

fullföljdsför-sådant1738 finns1994:i alkohollagenhellerInte ett
denna lag9 kap. §1994/95:SoU9. I 1bet.1994/95289,bud prop.

fårbeslutoch kommunensalkoholinspektionensföreskrivs att
i frågainskränkningNågonförvaltningsdomstol.till allmänöverklagas
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överklagandemöjlighet beträffande vissa beslut enligttyperom av
lagen finns inte.

Enligt fastighetsmäklarlagen 1995:400 skall Fastighetsmäklar-
nämnden återkalla registreringen för den fastighetsmäklare intesom
uppfyller de i lagen uppställda kraven, 8 § prop. 1994/95: bet.14,se
l994/95:LU33. Om kandet tillräckligt, får nämnden ianses vara
stället för återkalla registreringen meddela varning. Ett sådantatt
beslut får, liksom andra beslut enligt lagen, överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol 9 §.

överväganden och förslag

Varning enligt kan frågaYTL komma i missförhållandena inär en
trafikrörelse inte så allvarliga återkallelsesituation föreliggerär att en

fråningripande tillsynsmyndighetens sida allt ärett trotsmen
motiverat. Vi föreslår inte någon ändring i denna ordning.

Enligt fullföljdsreglerna i fårYTL emellertid beslut varningett om
inte överklagas. Skälen härtill förarbetenainte i till bestämmel-anges

Som framgår kan varning meddelas i andrasen. ovan som samman-
hang överklagas. Bärande skäl saknas för något ställningstagandeannat
här. Det skall också påpekas det i och med bestämmelseratt att om
prövningstillstånd införtshar för beslut enligt iYTL ledet länsrätt
kammarrätt finns begränsning i prövningsmöjligheterna seen
motsvarande beträffande den särskilda förarlegitimationenresonemang
för taxi, avsnitt 12. Vi föreslår alltså beslut varning skallatt om
få överklagas.

Spärrtid4. 14

4.14.1 Nuvarande bestämmelser i yrkestrafikförordningen
tilloch bakgrunden dem

beslut fattas återkallelse trafiktillståndNär grundettom av av
någon förstade omständigheter i 11 § YTFstycketnämnsav som a
skall tid lägst fem år bestämmas,och högst under vilken dentreen
prövade skall olämplig driva yrkesmässig trafik ll § andraattanses a

tidstycket. Särskilt stadgande motsvarande skall bestämmasattom en
avslås finnsi de fall ansökan yrkestrañktillstånd inte.en om

återkallelseBakgrunden till bestämmelsen spärrtid vid avom
74/56l/EEGyrkestrafiktillstånd innehållet i EG-direktiven rättär om
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godstransporterinternationellaochnationellayrkesmässigt bedrivaatt
ändradeför74/562/EEG persontransporter,väg genomresp.

denfördes fr.o.m.härtillanpassning89/438/EEG. Somdirektivet en
regel in. lovannämndastycket YTF§ andra1994 i 11januari1 a

artikel 2.3godstrafikartikel 1.489/438/EEG,direktivet resp.
följande.persontrafik anges

företagde villkor ärskall bestämmaMedlemsstaterna somsom
kravetför tillgodoseuppfyllamåsteterritoriumpå derasetablerade att

avsnitt 4.9.1.häromanseende. Sepå närmaregott
nationellamedlemsländernasuttryckligeninteföreskrivsDet att

ellersärskild karens-bestämmelseinnehållaskallregler om enen
dettatrafiktillstånd. Attåterkallelsebeslutspärrtid vid ettett avom

inhämtat,vad vi harenligtberodde,författningstexteniändå angavs
klartfåkrävahartillstândshavare rättuppfattningen ettattattatt en

Karenstiden pååterfå tillståndet.förförutsättningarnabesked attom
ochansöknings-praxis ilänsstyrelsernaslinje medår låg itill femtre

till denförarbetenayrkestrafiktillstånd. lrörandeåterkallelseärenden
yrkestrafikenavreglering1987/88:78nuvarande YTL, avomprop.

två årtidsrymddendepartementschefen s. 42,uttalade att somom
ochförfick kortallmänhetpraxis ienligtbeaktatsdittills hade anses

åren bordefemtillunder deråttförhållandende senastetreatt som
ekonomiskapersonliga ochsökandesbedömningenbeaktas vid av en

nämndaförtill grundliggafåruttalandevilketegenskaper, antas
praxis.

prövningenockså vidförordadesråd 1989:2AllmännaI TPR:s att
förhållandentillbordelämpligheten hänsynpersonligaden tas enav
överprövnings-tillstånds-räknat fråntiden,bakåt iviss tid resp.

följandeTPR vidareanfördeärendet. Häromibeslutmyndighetens
och 16.15s.

Även lämplighetenpersonligadenprövningendet gällernär av
femtillunder deråttförhållandentillbör hänsyn tretas som

intervalletbeaktas inombörexakt tidVilkenåren.senaste som
börHänsynmissförhållandetsavhängigtär art.av - --

angivnadenbegåtts underde förseelsertillendast ovantas som
Sådanapersonermeddelas.frågadom itiden, när somoavsett

grundåterkallat påoch fått dettatrafiktillståndinnehafttidigare
börtillstånd. Defåalltförmisskötsamhet bör inte ett nyttsnartav

YTL.stycketenligt 6 § andraprövningenvidgodtashellerinte

samord-trafikenyrkesmässigadepartementspromemorian DenI --
precise-efterlystes1994:100genomförandefrågor Dsnings- och en

dentillämpningenvidberäkningspärrtidensreglernaring avomav
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till-härtill fårBakgrundenbestämmelsen 40.s. attantas varanya
avseendebl.a. medskildatolkat regelnståndsmyndigheterna sätt,

förifrån, dvs. datumräknasspärrtiden skalltidpunktvid vilken
beslutet.för delgivningendatumåterkallelse ellerbeslutet avom

lagstiftningAnnan4. 14.2

Körkortslagen

ansökanprövningendet vidskall,Enligt 21 § KKL omav enom
meddelafinns hinderkörkortstillstândförhandsbesked eller attmot

ellerförhållandenpersonligasökandenskörkortstillstånd på grund av
16 §med stödkörkortstillstånd återkallasellerkörkort ett avettom
Vidär bestämmas.och högstmånadSpärrtid lägstl-6, treenen

spärrtidentrafik skallvårdslöshet irattfyllerigrovt resp. grov
vidSpärrtid skall bestämmasår. äventill lägstbestämmas ett

fick dagensregelnsamband medkörkortstillstånd. Iåterkallelse attav
underlåtasynnerliga skälvidmöjlighetinfördesutfomming atten

återkallelse meddelaföri ställetned spärrtid elleråterkallelse, sätta att
Även tillämpnings-omfattasåterkallelserbeslutaderedanvarning. av

omständighetdärför,25 § KKLområdet. I att nyom enanges
spärrtid haråterkallelse ellerkänd sedan beslutblivitinträffat eller om

nedspärrtidenelleråterkallelsen hävas sättaskraft, fårlagavunnit om
förutgångspunktenBeträffande fråganskäl föreligger.synnerliga om

räknasenligt KKLspärrtidenmärkas,beräkning kanspärrtidens att
beslutetåterkallelsebeslutet ellerför delgivningenfrån dagen omavav

omhändertagandebeslutetåterkallelse ellerinterimistisk avom
§ KKF.körkortet 38

återkallelsebeslutspärrtid vidinförandettillBakgrunden avomav
1975/76:l55. DärKKLtill prop.i förarbetenakörkort angavs

departementschefen följande 95.s.uttalade

åter-bestämdnågoninnebärandenuvarandeDet attsystemet
medför olägen-återkallelsebeslutetikallelsetid inte sätts storaut

oviss-grundhanenskilde, bl.a.för denheter att avgenom
för sinkan planeralängd inteverkligaåterkallelsetidensheten om

framhållitssammanhang haråtskilligaIframtid. an--- -
innebärordningståndfår tillgelägenheten attatt somenmanav

återkallelsen kommerlång tidhurfår beskedenskildeden ett om
inträffar.omständighetergivetvis ingaförutsatt attatt nyavara,

synpunkter-anfördatill demighelt anslutadel kan jagFör egen
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med bestämda spärrtiderförordar därföroch jag att ett systernna,
införs.

Alkohollagen

tillverknings-,meddelas1994:1738 kanalkohollagenEnligt
serveringstillstånd. Dessainköpstillstándpartihandels- och ävensamt

eller dessVarken i alkohollagenockså återkallas.tillstånd kan
1994/95:1061994/95:SoU9, rskr.1994/95289; bet.förarbeten prop.

eftertillståndförutsättningarna förangivetfinns närmare nytt en
spärrtid eller karenstid.eventuellnågotåterkallelse eller om

Fastighetsmäklarlagen

fastig-princip varje1995:400 skall ifastighetsmäklarlagenEnligt
Fastighetsmäklarnämnden 5 §.registrerad hoshetsmäklare vara

fastighetsmäklareregistreringen för denåterkallaNämnden skall som
Några tidsmässiga8 §.uppställda kravende i lageninte uppfyller

finnsregistrering kanansökan prövasförförutsättningar när omen ny
i förarbetena prop.heller diskuteratsoch har intei lageninte

1994/95:258.1994/95:LU33, rskr.bet.1994/95:14;

Vapenlagen

inneha ellertillstånd1996:67kap. vapenlagenl 6 attatt attanges
drivaammunition ellerinnehatill Sverige,föra in skjutvapen attatt

får återkallas.förutsättningarvissaskjutvapen underhandel med
någrainteoch detkarenstid bestäms inteNågon spärrtid eller anges

tillståndför ansökanförutsättningartidsmässigaandra nyttatt omen
den lagenförarbetena tillheller iInteskall kunna prövas. nya

bestämmelserna i dentillrskr. 146 ellerJuU12,1995/96:52, bet.
anvisningarnågral990/91:130 finnstidigare vapenlagen prop. om

sådant förfarande.ett

lagarAndra

Återkallelsebestämmelser någon spärrtidmedförenadeinte ärsom
telelagenjärnvägssäkerhetslagen 1990: 157,1exempelvisfinns också i

radiokommunikation.1993:599och lagen1993:597 om
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lagstiftning4.l4.3 spärrtid i nordiskRegler om annan

i övriga nordiska länderna inte enhetliga detBestämmelserna de närär
spärrtid vid återkallelsegäller förekomsten regel ettavav en om

därom.trafiktillstånd eller avslag ansökanen

Danmarka

såväl taxitrafikgäller beträffande gods-, buss-I Danmark att ettsom
för tidtillstånd vid vissa överträdelser kan återkallasmeddelat en av

godstrafikBeträffande tillstånd tillfem år eller tills vidare.tillett
tillståndsmyndig-upphävasfinns återkallelse kanregler att avom en

oftare med årsinte kan lämnas inheten ansökan än ettatt enmen
återkallelsen avslås, kanupphävandemellanrum. Om ansökan avom

domstol. förutsättningdärefter få återkallelsen prövad Ensökanden av
och det har gåttåterkallelsen beslutats gälla tills vidarehärför är attatt

minst två år efter detfem återkallelsebeslutet ochår sedan att
förstått i praktikenSåvitt haråterkallelsen prövades.senast anges

vidare.återkallelse gäller tills Eninte någon bestämd tid utan nyen
"efter någontill prövningtillstånd kunnaansökan tasanses uppom

gällafall. beslut återkallelse kantid, bedöms från fall till Ett omsom
tillviss storlekbeslutet grundas skulderomedelbart, närt.ex. av

det allmänna.

Finlandb

10godstrafik lag 342, §beträffande tillstånd tillI Finland nranges
för viss tidåterkallas antingen helt ellertrafiktillstånd kanatt ett om

sådantuppfyller kraven för erhållandetillståndshavaren inte längre av
slagpersontrafik såväl olikaBeträffande tillstånd tilltillstånd. av-

inte längreinnehavarenbusstrafik taxitrafik gäller att, omsom -
trafikentrafiktillståndför erhållande elleruppfyller villkoren omav

behörigt till-tillståndet eller i övrigtinte bedrivs enligt sätt,
tid.trafiktillståndet helt eller för visskan återkallaståndsmyndigheten

inte.uttrycklig regel spärrtid finns DäremotNågon attangesom
för trafiken inte skallsökanden eller den ansesansvararperson som

årenfemanseende han under deuppfylla kravet senastegott om
åretfängelsestraff för eller under dethar till brott handömts senaste

bötesstraff för brott stadgandengånger dömts tillminst har mottre
löneförhållanden, trafikidkande,ellereller bestämmelser arbets-om

visarfordonssäkerhet och brottenvilotider eller trafik- ochkör- och
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§godstrafik 2tillståndspliktigidkaolämpliguppenbarthan är attatt
förordningenändring576förordningfemte stycket omavomnr

godstrafik väg.tillståndspliktig

Norgec

för såvälinnehåller reglersamferdselslovennorskaI den som-
i 17 §föreskrivsgodstransporter ettattpersontransporter som -

uppfyller kraveninte längreinnehavareåterkallastillstånd kan när en
tillståndet. Ettvillkor isig eftertillstånd eller inteför rättar nytt

forskrifttid.bestämd Ieftermeddelas förränintetillstånd kan omen
1016 lldes. 19924med attgodstransport motorvogn angesnr

och det17 §samferdselslovensenligtåterkallastillstånd kan attett
år frånmaximalt"karantenetid"fastställasdärvid kan treen

finnsMotsvarande regelbeviljas.tillstånd kaninnanbeslutsdagen, nytt
medforskriftiför motorvognpersontransportpersontransporter om

1977 8.10 juniutenfor rute nr

överväganden förslagoch4.14.4

körkortåterställsåterkallelsetidermed kortarefallde flesta ettl
bestämmelserKKL:sspärrtidens slut.efterinnehavarenautomatiskt till

delsfastställassådan skallspärrtid nämnts, att enovananger, somom
delskörkortstillståndeller vägras,förhandsbeskedansökannär omen

Efter detkörkort.körkortstillstånd elleråterkallelse attvid enettav
elleravslagitstrafik haryrkesmässigtillstånd till ettansökan om

villtillstândshavareförutvarandefåråterkallatstillstånd har somen
ansökan.indäremottillståndförfrågakomma i nyttett en nyge

förfarandet fårfinns inte häromstadgandeuttryckligtNågot ansesmen
lämplighetsprövningmeduppbyggnadregelsystemetsfölja somav

spärrtids-infördai YTLnyligentillstånd. Denför meddelagrund att
spärrtidmedanåterkallelsesituationer,endastomfattar såledesregeln
ansökanpåvid avslagskall bestämmasordalydelsen inteenligt ett en

trafiktillstånd.om
ellererhållavillför denYTLlagstiftaren ställt ikravDet somsom

vederbörandetrafikyrkesmässigtillstånd till ärbehålla attett
skalltidpunktVid varjeverksamheten.drivalämpligbedöms attvara

yrkeskunnan-områdenaangivnai lagtextendeförutsättningarna -
sinafullgöraförmågavilja ochförhållanden,ekonomiskade, att

andraövrigtlaglydnad iallmänna,detskyldigheter samt om-mot
fördadetEnligtuppfyllda.betydelseständigheter ovanvaraav -
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efter detprövningsmyndigheten,avgörandedet attär attresonemanget
ansökanâterkallats, vidtillståndgivetavslagits elleransökan ett enen
Vid denvidd.i hela dessförnyad prövningtillstånd företarnytt enom

händelsermellankommandeallatillhänsynprövningen somtasnya
Ettyrkesutövare.förutsättningarsökandensförändratkan ha som

längreresultatetkantillståndåterkallelsebeslut ett av envaraavom
tillståndshava-haftharvilkenunderperiods tillsyn

missför-rådandemed dennefört dialogellerunder uppsikt omenren
hållanden.

tidsrymddenåterkallelseefterkarenstidspärrtid ellerEn angeren
frågadiskvalificerats ieller bolagvederbörandevilkenunder person

bestämmelsetrafik. Föryrkesmässigbedrivarätten omatt enom
ansökanenskilde skall kunna närdenspärrtid talar vetaatt en ny

sinplaneraskall kunnautifrån dettabeviljas och hantidigast kan att
såledesenskildeför denFörutsebarheten äryrkesverksamhet.framtida

härför.skälethuvudsakligadet
Även därsituation,anföras. Ispärrtid kanomständigheter mot en

skulder till dethartillståndshavarengrundasåterkallelse atten
hansvisaoch kanför sigsedanoch han rätt attgörallmänna

stötandesigdetkangod attställning harfinansiella teprognos,en
Dessutomyrkesutövare.diskvalificera honomtidlängreunder somen

återkallelseefter görtillståndsmyndighetenmärka en nyär enatt att
klarardensituation. Förtotalavederbörandesprövning ensomav

för-andraundermeddelatsspärrtidbörprövningsådan somen
tillstånd. Ierhållaförihinder nyttlägga vägen etthållanden inte att

intevederbörandesådanaställetiförhållandena attvissa fall kan vara
gällakanlämplig. Detspärrtidutdömdmaximaltheller efter ansesen

årtill tionäringsförbuddåbrottslighet,ekonomiskvid uppgrov
skettåterkallelseOmavsnitt 14.näringsförbudbetr.beslutats ense

låtaskälfinnasoch för sigdet i attvandeln kanbrister igrund av
tillståndshavarenförutvarandedenförflyta innankarenstidvissen

ensartadehadock förskäl talarPraktiskatillstånd.beviljas attkannytt
enhetligmedförbegripliga ochenskildeför den ärregler, ensomsom

harspärrtidsreglerbehovEtttillståndsmyndigheten.tillämpning hos av
området.lagstiftningmångåriguttalats,heller tidigareinte trots en

bestämmel-saknastillståndslagstiftningdet iDärtill kommer att annan
ländersnordiskaövrigasamtidigtkarenstid,särskild somser om en

kanSlutligenspärrtidsbestämmelser.enhetligaregelverk saknar
skallbestämmelsersådanainte kräverEG-reglernakonstateras attatt

finnas.
medkompletterasskulle behövaspärrtidbestämmelseEn enom

får hävafalli vissaefter ansökantillståndsmyndighetenregel attom
haromständigheterspärrtidennedelleråterkallelsen sätta nyaom
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kompliceraytterligareskulleblivit kända. Dettainträffat eller
spärrtidsinstitutet.

tillståndansökandet vidi sammanhangetDet bör nämnas att omen
prövningavgift för länsstyrelsenstrafikyrkesmässigtill tas ut en

denmån medföraförmodas i någonAvgiften får§ YTF.17 atta
tillomedelbar anslutningansökan iåterhållsam medenskilde är en ny

återkallelse.avslag ellerbeslutett om
denuppfattning förvårtalar enligt utmönstrasagdaDet attovan

återkallelsebeslutspärrtid vidbestämmelseninfördanyligen omom
följdunderpraxisden fastastället börtrafiktillstånd. I ensomettav

tilli förarbetenai uttalandenutgångspunktmedår utbildatsav
gälla ochalltjämt1987/88:78 42återkallelsebestämmelsen prop. s.
myndig-Vibedömning.för länsstyrelsernasgrundligga till attmenar

bligällt kanhittillsriktlinjerutifrån deprövninghetens t.o.m.som
spärrtid. Därtill kommerbestämdförvägifriare att avutan en

tjänakunnamotiverade beslut börvältillståndsmyndigheten som
i frågatillståndshavarenellersökandenenskildetill deninformation

intetillståndförflyta innanbörtidsrymdden nyaomsomom -
skulleåterbedömningenförbetydelseinträffaromständigheter av -

beviljas.kunna
stycket YTFandrai §bestämmelsen 11såledesföreslårVi att oma

någoninte fårtrafiktillståndåterkallelsevid beslutspärrtid ettavom
lagstiftning.imotsvarighet en ny

gällaåterkallelsebeslutSkall4.15 ett om
omedelbart

och YTFenligt YTLbeslutgällerYTFhuvudregeln i 18 §Enligt ett
dock intetrafiktillstånd gälleråterkallelsebeslutEttomedelbart. avom
särskildaföreliggerintekraft, detlagavunnitbeslutet harförrän om

taxiförarlegi-återkallelsebeslutEttbestämmaskäl annat. av enatt om
omedelbart.såledesnuvarande lydelsenenligt dengällertimation

körkortsåterkallel-beträffanderegleringenmedDetta överensstämmer
stycketandra45 § sägeri KKLbestämmelseMotsvarandeser.

beslutsåledesochlagen ävenenligt denbeslut ettnämligen ettatt -
omedel-gällerkörkortstillståndellerkörkortåterkallelse ettavom -

förordnas.intebart, annatom
enligtinstansordningen1988/89:26regeringensI omprop.

huruvida denfrågandiskuteradesyrkestrafiklagstiftningen, varsm.m.
rörelse.sinavvecklasigtidfå rimligböråterkallastillstånd att

befogenhetenmeningsindåDepartementschefen uttalade attattsom
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återkalla fårtillstånd innefatta bestämmaäven rätten närett attanses
tillståndet skall upphöra gälla.att

I TRP:s Allmänna råd trafiktillstånd 1989:2 anförs häromom
följande 30 och 31.s.

vissa fall kan det finnas skäl förordna åter-I beslutatt att ett om
först frånkallelse skall gälla viss angiven tidpunkt så denatten

tillstånd återkallas skall få rimlig tid sig avvecklaattvars
rörelsen. Trots direkta bestämmelser saknas härom fåratt
befogenheten återkalla tillstånd innefatta även rättenatt ett anses

tillståndet fallbestämma skall upphöra gälla. I dessanäratt att
måste avvägning mellan tillståndshavarens behovgörasen av
avvecklingstid och samhällets önskemål snabbtatt stoppaom

långaverksamheten. Hur avvecklingstider kan medges ärsom
rörelsenssvårt generellt. Av betydelse här bl.a.äratt ange

storlek och de anställdas uppsägningstider. Med tanke att
form misskötsamhettillståndet återkallats på grund någon avav

avvecklingstidens längd.bör dock restriktivitet iakttas i fråga om

Beträffande tillståndslagstiftning kan beslut enligtnoteras, attannan
1994:1738 gäller omedelbart, inte någotalkohollagen annatom

Fastighetsmäklarnämndens beslut enligti beslutet 9 kap. §.langes
fastighetsmäklarlagen 1995:400 återkalla registreringen föratt en
fastighetsmäklare gäller omedelbart, möjlighet för nämnden attutan

vapenlagenförordna 8 § andra stycket. Enligt 10 kap. 2 §annat
domstols beslut gällal996:67 skall polismyndighets eller enen

förordnas. polismyndighets beslutomedelbart, inte Enannat omom
handelstillstånd skall dock gälla omedelbart endast i deåterkallelse av

sådant förordnande fårfall då så har förordnats i beslutet. Ett
finnsmeddelas det särskilda skäl.om

Ökad1993/94: 168 tillsyn denden riksdagenI antagna prop. avav
uttalas, beslutyrkesmässiga trafiken bet. 1993/94:TU29 att ett om

åter-återkallelse trafiktillständ bör gälla omedelbart, attett menav
först beslutet därom vunnitkallelsen vid särskilda skäl bör gälla när

bedömning redovisas 34.laga kraft. Skälen till regeringens s.

återgång vad gällde föreföreslår tillVad regeringen är en somnu
återkallelseHuvudregeln då beslutapril 1984. att ett om avvar

eftertrafiktillstånd blev gällande omedelbart det beslutetatt
motiv för ändringen anfördes idelgetts trafikutövaren. Som

yrkestrafikfrågorproposition 1983/84:65 vissa attm.m.om
situationer kunde framståprövning iöverinstansernas extrema

positivt beslut i högstaillusorisk; för trafikutövarenettsom
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handläggningstidenrörelsen undermeningslöstblevinstans om
ekonomiska skäl.avvecklatshade av

taxitrafikenframför allt inomyrkestrafiken,Situationen inom
låtaemellertid motiveratdetgodstransporterna,och gör att

gälla omedel-återkallelse börbeslutethuvudregeln att omvara
underverksamheten fortsätterfördet riskfallbart. I är attannat

högre instans.överprövning pågår iframöver medanlång tid
ibland under loppetfortsätta,missförhållandenakanUnder tiden

liggervanligaste brottförvärras. Deocksåflera år, samt somav
trafiktillstånd skatte-återkallelse ärgrund för besluttill avom

enskildadenuppbördsbrott brottbokföringsbrott,brott, motsamt
passageraren.

tillsvår komma rättabrottslighet ärDen nämnts attsom nu
omfattningminska imånga fall kunnadock iskullemed men

återkallelsebeslutbestämmelse ettatt ett avomomgenom en
förfall finns riskomedelbart. Iskall gällatrafiktillstånd annat

Åtgärdenbulvanverksamhet.bolagskaruseller ellerlångvariga
tillgångarsinasystematiskt plundrastrafikföretagförhindrar att

till konkurs.fram en
tilltveksamhetkännertillståndsmyndighetenmånI den om

tillståndet börbeskaffenhetså allvarligmissförhållandena är attav
beslutai ställetmöjlighet liksomfinnsåterkallas, att omnu

detbedömerandra sidanåtillståndsmyndighetenOmvarning. att
börsammanhanget,betydelse isärskilda skälfinnaskan av

skallåterkallelsenbeslutakunnaalternativtmyndigheten attom
kraft.vunnit lagadärom harbeslutetske först när

minstintepekatssida hartillsynsmyndighetersFrån några att
ändring i högrevidtillståndshavarenfrånskadeståndskravrisken för

tillämpningenförsiktiga vidmyndigheternamedför, ärinstans avatt
undantagsfallimöjlighetmedlydelsenuvarandei dessregeln att

återkallelse.beslutgiltighetomedelbarförordna ett omavom
tilloch VV:sRPSRikspolisstyrelsens, rapportgemensamma

uppdragPOB-337-1740-94, eftermaj 1995den 29 attregeringen
yrkestrafiken,övervakningförhandlingsprogramutarbeta ett avm.m.

bestämmelsen.ifrågavarandeändring denförslaginnehåller ett avom
trafiktillstånd inteåterkallelsebeslutskallEnligt förslaget ettett avom

deneller viddel detfåttharbeslutetförrän den rörgälla avsom
bestämma.finner skällänsstyrelsendäreftertidpunkt attsom

Tillståndet inomtill regeringenårligaunderstryker i sinVV rapport
återkallelse1995:44Sverige publ.trafiken iyrkesmässigaden att av

utsträckning.ske iverkan bör störreomedelbarmedtrafiktillstånd
antingenmöjliggörasdetta kanframhållerVerket enatt genom
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lagstiftning.extensiv tolkning gällandelagändring eller genom en av
i så falldetta alternativVi vill från vår sida kommentera, att senare

domstolarnalänsstyrelserna ochskulle kunna ske att genomgenom
isida incitamentallmänna råd från VV:sföreskrifter eller attgavs

förordnahittills utnyttja möjlighetenutsträckning änstörre att ettatt
omedelbart.återkallelse skall gällabeslut om

frågariksdagsbeslutet i dennadet föreliggandebakgrundMot av
vårbeslut enligt YTL enligtsagda, bör dockdet i övrigt ettsamt ovan

beslutsmyndighetenmöjlighet föromedelbart, medmening gälla men
tidpunkt.skall gälla vidförordna beslutetattatt annan

tillståndBehörig myndighet för frågor4.16 om

4.16.1 Allmänt

därlänsstyrelsen i det läntrafiktillståndFrågor prövas avom
därjuridiskfolkbokförd eller, sökandensökanden ärär person,enom

berörtill linjetrafikfinns. Frågor tillståndföretagets ledning somom
linjetrafik inomVV 4 § YTL. Förflera skall docklän prövas ettav

till-trafiken bedrevsi det län därtidigare länsstyrelsenlän var
enligtinstansordningen1988/89:26ståndsmyndighet. I omprop.

departementschefen, det inteansågyrkestrafiklagstiftningen, attm.m.
ochgällande ordningenden dittillsanledning ändrafanns någon attatt

linjetrafik-frågorfortsättningsvis skullelänsstyrelsen prövaäven om
Trots20 och 21.trafik inom det länet s.tillstånd avseende egna

linjetrafik länetbeträffande inomnärvarandegäller föruttalandet även
tillståndsfrågan.hemläni sökandenslänsstyrelsen prövaratt

Även länsstyrelsen iförarlegitimationfrågor prövas avom
Frågorandra stycket YTL.folkbokföringslän 4§sökandens om

den myndig-varningtrafiktillstånd elleråterkallelse prövas avomav
frågorYTL, liksommeddelat tillståndet 18 §harhet omsom

harlänsstyrelseförarlegitimation denåterkallelse prövas somavav en
§ andra stycket YTL.legitimationen 14beslutat aom

förtrafiktillståndansökanTillståndsmyndighet i fråga enomom
sökandenfolkbokförd i Sverige eller, ärsökande inte är enomsom

utanför Sverige, enligtledning finnsoch företagets ärjuridisk person
FörLänsstyrelsen i Stockholms län.stycket YTF§ tredje4 a

myndighetregler till vilkenfinns inte någrataxiförarlegitimation om
ställas. Beträffande dennalegitimation skallsådanansökan om enen

avsnitt 8.14.fråga, vidarese
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körkortstill-för körkort gäller frågaBeträffande forumregler att om
folkbokfördlänsstyrelsen i det län där sökandenstånd ärprövas av

körkortifrågasatt återkallelse9 § KKF, medan prövasett avaven
har utfärdat körkortet.länsstyrelseden som

principbeslutriksdagen den 18 maj 1995 prop.Enligt antagetett av
trafikadministrativa verksamheten, bet.framtida1994/95:l26 Den

körkortshanteringen liggarskr. 1994/952356 skall1994/95:TU23,
Ärenden återkallelse körkort skall docklänsstyrelserna.kvar om av

körkortshavarenlänsstyrelsen i det län därfortsättningeni prövas av
meddelatlänsstyrelse hari stället för denfolkbokfördär somav

främständringenAnledningen till denkörkortstillståndet. är att man
det regionala sambandet.velat stärka

1995:efter tilläggsdirektiv dir. 155körkortsutredning har1994 års
genomförs analyserabeslutade reformenfått i uppdrag innan denatt

ytterligarebehovetsådan ändring ochkonsekvenserna avav en
hantering.körkortsfrågornasför förenklingförfattningsändringar en av

länsstyrelserna126 skallnämnda 1994/95:Efter förslag i prop.
för den yrkes-tillståndsmyndighethuvudsakligframgent ävenvara

med denöversiktlighetLänsstyrelserna kombinerarmässiga trafiken.
förankringenden lokalapersonkännedomennärheten ochlokala --

centraluppgiften. VV:s funktionlämpade föroch mest somanses
med klaramyndighetföreskrivande och rådgivandesamordnare samt

i landettillsynsmyndigheternatillstånds- ochservicefunktioner för
stället renodlas.skall i

i nämndaregeringenyrkestrafikverksamhetenBeträffande angav
förslag 24 och 25:skälen för sina s.1994/952126prop.

bussföretag och andrataxiföretag,åkerier,Huvuddelen deav
småyrkestrafiklagstiftningenomfattastransportföretag ärsom av
ellerkommunhuvudsakliga verksamhet inomsinoch bedriver en

tillstånds- ochlämpligdetta skälLänsstyrelsenlän. ärett enav
tillsynsmyndighet.

yrkestrafikområdet starktverksamhet inomLänsstyrelsernas är
be-Verksamheten harärendehandläggning.inriktad stor

inslagetnäring ochbedrivaför möjligheternatydelse att av
länsstyrel-ocksågranskning starkt. Inomjuridisk/ekonomisk är

sådan kompetens.i allt väsentligtfinns i dagserna
hanteringenväl tillyrkestrafikärenden anknyterPrövningen av

återkallelseärendenspeciellt igällerkörkortsärenden. Dettaav
kvar på4.2 bör liggaföreslagits i avsnittenligt vad somsom

regeringenbakgrunddennaMotlänsstyrelserna. anser- - -
bör bibehål-yrkestrafikområdetuppgifter inomlänsstyrelsensatt

utvecklas.las och
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131I 1995/96: Vägverkets sektorsansvar inom vägtransportsyste-prop.
utvecklade regeringen ytterligare VV:s roll inom yrkestrafi-met m.m.

ken 19 ochs. 20, härom vidare i avsnitt 13 nedan.se
Beträffande tillstånd till yrkesmässig trafik för fysiskadetär

således folkbokföringslänet anknytning ochutgör styrpersoner som
ärendet till prövningsmyndighet. Beträffande begreppet folkbok-rätt
förd kan här anmärkas, enligt 3 § folkbokföringslagen 1991:481att
skall den efter inflyttning kan under sin normala livsföringantassom
komma regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vilaatt

Ävendygnsvilan i landet under minst âr folkbokföras. denett som
kan komma regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inomantas att
och landet skall folkbokföras, han med hänsyn till samtligautom om
omständigheter får ha sitt egentliga hemvist här.anses

I fråga behörig myndighet för juridiska detärom personer
avgörande företagets ledning finns. I nämndavar ovan prop.
1988/89:26 anförde departementschefen följande f..härom 18s.

fråga handelsbolag, ofta saknarI styrelse, kan detom som som
Kammarrätten i Göteborg påpekar oklart vilken länsstyrelsevara

tillståndsmyndighet. sådana fallI där bolagsmännenär ärsom
län rättegångsbalkenbosatta i olika bör 10 kap. § tredje stycket1

kunna tillämpas analogiskt, vilket skulle innebära tillstånds-att
förvaltningmyndigheten länsstyrelsen i det län där bolagetsär

förs. inte heller sådan regel entydigt kanOm etten ger svar
ledning hämtas i 3 § handelsregisterlagen 1974:157, där det

handelsbolag registreras hos länsstyrelsen i det län därattanges
verksamheten skall drivas.

angående trafiktill-Regeringsrätten har i avgörande ansökanett om
stånd beträffande företagets ledning saknasuttrycket uttalat, detatt
bestämmelser såväl i YTL i lagens förarbeten beträffande in-som
nebörden härav och uttrycket därför får bestämmasatt annan
grund. målet det fråga aktiebolag, enligt 8 kap.I 1 §ettvar om som
ABL skall ha styrelse. Bolagets ledning styrelsen och i vissautövas av
hänseenden den verkställande direktören, det finns sådanav om en
8 lag. förevarande fall hade någonkap. 6 § I det inte utsettssamma
verkställande direktör, varför ledningen utövades styrelsen.av
Regeringsrätten ansåg bolagets ledning därför fick finnas däratt anses

aktiebolagsregistret införda uppgifterstyrelsen enligt i hade sitt säte
RÅ ref.1995 41.
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överväganden förslagoch16.24.

tillståndsgivningen inomfråganprincipielladenBeträffande om var
riksdagen nämntsharskall liggatrafikenyrkesmässigaden ovansom

länsstyrelserna1994/95:126iförslagregeringensantagit attprop.
tillståndsmyndighet.skallhuvudsakligenfortsättningsvisäven vara

uppgiftlänsstyrelsensbeträffandeintogsståndpunktSamma som
körkortshanteringenVadkörkortsmyndighet. antogregional avser

återkallelsefrågorförslagetdärmedsambandriksdagen i att avom
körkortshavarendär äri det länlänsstyrelsenskallkörkort prövas av

körkortstill-meddelatlänsstyrelseför denställetfolkbokförd i somav
ståndet.

handläggaskalllänsstyrelsevilkenfråganBeträffande somom
tillstånd tillNäröverväganden.följandeviyrkestrafikärendena gör

be-behovsprövning knötsförutsattetrafikyrkesmässig ännu en
tillpersontrafik,gälldedetmyndighet,behörig närstämmelserna om

avskaffats harbehovsprövningenSedanutfördes.trafikenlän därdet
tillanknytningentillämpatstrafikslagsamtligabeträffandei stället

handlägg-följerordningengällandeEnligt denhemlän.sökandens
forum-regler iolikaåterkallelsefråganansökanningen omresp.av

länsstyrel-trafiktillstånd äransökangällerdethänseende. När omen
medanmyndighet,behörigfolkbokföringslänsökandensisen

ansökanfinns närledning prövarföretagetsdäri det länlänsstyrelsen
trafiktill-återkallelseFrågorjuridisksökanden är avomperson.en
meddelatharmyndighetdenvarning prövasstånd eller somavom

tillståndet.
myndighetlåta denmedfördelaruppfattningvårenligt attfinnsDet

ocksåtillsynendärefter skötttillståndet ochutfärdatgångsom en
kännedomendärförminstinteåterkallelse,frågan att ompröva om

någraFrånförhållandenaregionala är större.och detillståndshavaren
överflyttningförfarhågoruttalatshar detsidalänsstyrelsers att aven

folkbokföringslänbytertillståndshavarenmedsambandiärenden att
hanteringsmässigamedföraskulleflyttasledningföretagets renteller

ärendentillledakunna tappasskulle, attsvårigheter. Det menar man,
förmyndighetenandraellerdenvarkensåbort ansvararatt ena
Vistatistikhänseendeiolägenhetermedföraochtillsynen även m.m.

praktiskaöverdrivasfårinteolägenheter attdessa utandock attmenar
ochsamordningsinsatserfår lösaskaraktärendenfrågor genomav

sida.från VV:sverkställighetsföreskrifter
vårenligttalarregelverkenmellanöverensstämmelsenåFör att en
förmyndighetbehörigreglernaförövervägande skälmening att om

ansökansåvältrafikyrkesmässigtillstånd tillfrågorsamtliga om -
bestämmelsermotsvarandeföljaskallvarningåterkallelse ellersom -
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beträffande körkort. Vi föreslår i avsnitt 8.13 nedan sådan ordningen
förbeträffande frågor särskild förarlegitimation taxi.om

tillstånd till sådanbör dock, liksom hittills, frågorVV pröva om
linjetrafik flera län.berörsom

folkbokfördTillståndsmyndighet för sökande inte iären som
företagets ledningsökanden juridisk därSverige eller, är personom en

Länsstyrelsenenligt nuvarande bestämmelserfinns utanför Sverige, är
funnit ändra den regeln.i Stockholms län. Vi har inte skäl att

frågor trafiktillstând skallföreslår sammanfattningsvisVi att om
i det län därsökanden fysisk länsstyrelsenprövas, är person, avom en

folkbokförd sökanden juridiskvederbörande ärär samt en person,om
länsstyrel-landsting,inräknat eller kommun ellerhäri ettstaten aven

ledning finns. VV skallföretagets eller verksamhetensi det län därsen
flera län.till linjetrafik berördock frågor tillståndpröva somom

juridiskledningen föri något fall skulle rådaOm tvekan enom var
ihögsta ledningen,finns länsstyrelsen i det län där denbörperson

hänvisar tillfinns behörig myndighet. Viregel styrelsen, ovanvara
till det likaledesuttalanden i 1988/89:26refererade samt ovanprop.

RÅrättsfallet 1995 ref. 41.anmärkta
för den internationellabehöriga myndigheterfrågorFör om
tillsynsfrågor avsnitt 13.beträffandetrafiken, vidare avsnitt 10 ochse
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5 Yrkesmässig trafik och undantagen
därifrån

Utredningens förslag: Undantagen från vad betraktassom som
yrkesmässig trafik utvidgas något för underlätta sådanatt sam-
åkning sker till arbetsplatser och skolor ligger närasom som
varandra.

Vidare föreslås justeringarsmärre beträffande övriga undantag.
Någon samordning med EG-reglernas uppbyggnad och indel-

ning föreslås inte ske nu.

5.1 Utredningens uppdrag

Vissa samåkningskaraktär inte yrkes-transporter är attav anse som
mässig trafik. Såväl ekonomiska miljömässiga skäl har detav som av
i skilda sammanhang föreslagits i fler situationer för närvarandeänatt
möjliggöra samåkning i organiserade former krav trafiktill-utan
stånd. Det har också föreslagits skulle etablera samåknings-att man
centraler skulle kunna organisera samåkning i fordon; exempelvissom
med fordon förening eller samfällighetägs ellersom av en annan av
privatpersoner, i fordon med betalning.tar motsom egna passagerare

vårt uppdrag ingår bakgrundI det sagda dels undersökamot attav nu
olika former samåkning förhindras nuvarande reglering, delsavom av

behövs några förändringar.detöverväga om

5.2 Allmänt

innebärEnligt yrkesmässig trafik1 § YTL sådanlagen attsomavser
medeller traktorerpersonbilar, lastbilar, terrängmotorfordonbussar,

ställstillkopplade släpfordon betalningtraktortåg förarejämte mot
till allmänhetens Medförfogande eller gods.för transport personerav
traktortåg traktor med tillkopplat släpfordon. Vissa transporter,avses

i och för sig faller under definitionen i § YTL,l ärsom genom
särskilda föreskrifter i YTF undantagna från lagens tillämpnings-
område.
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förfogandetillställsfordonetvilkeniomfattning ansesDen
trafik. Enyrkesmässigbegreppetgällerdet avgränsaavgörande när att

yrkesmässig ävendärvid intekörningtillfällig omsomrent anses
förutnyttjandesystematisktdet krävserläggs,ersättning ettutan mera

naturaförmånerii kontanter,utgårersättningenOmförvärvsändamål.
Även fåtalellerförkörningbetydelse. ettsaknarformeller i enannan

åkaremedexempelvis falletyrkesmässig. Detta ärkunder varaanses
industriföre-enstakakörningarutförlångtidskontraktettgenomsom

för dettaanspråkiheltfordonenomfattning tasi sådan atttag
omständig-under vissatrafik haryrkesmässigTill begreppetuppdrag.

bilfall därdetdvs.föreningskörning, mots.k.hänförtsheter även
vissmedlemmarnaendasttillhandahållsavgiftbestämd av enviss

4.3.avsnittJämförförening. även
varittrafikenyrkesmässigadenregleringenharHistoriskt sett av

Iomfattat flerdvs. transporter.i dag,den typer prop.vidare ärän av
iförenklingarföreslogsyrkestrafikfrågorvissa1981/82:78 om

bestämmelsernabl.a.berördevilkayrkestrafiksektornförregelverket
undantagytterligareinnebarförenklingarsamåkning. Dessa attom

trafikyrkesmässigbetraktavadförområdetfrån att somvarsom
Departementschefenskolskjutsar.ochbeträffande arbetsresorgjordes

privatbilarisamåkningökaddet6och5framhöll s. att genom en
möjligt göraborde storafrån arbetet attochtillvid vararesor

trycketminskaskullesamåkningsådansamtidigtbesparingar, ensom
YTFpunkt 13 §högtrafiktid. Iunderkollektivtrafiken a-c

samåk-formernanämndadereformnämndaefter avundantas ovan
trafik.yrkesmässigfrån begreppetförutsättningarvissaunderning

trafik.yrkesmässigintevadYTF3 §I anses somsomanges
undantag.följandeomfattarhelheti dessParagrafen

arbets-bilförarensfråntill eller egena transport passagerareav
medskerutbildning,förlokal transportenellerskolaplats, omannan

3,5totalvikt högstmedbil ton,aven
ellerskolaochbostadmellanskoleleverpersonbilmedb transport av

förälder ellerutförstransportsträcka, transportensådandel avomav
eleverna,till någonanhörig avannan

omröstningslokal påellerfrån val-ellertillröstandec transport av
folkomröstning,fördagellervaldag

utryckningsfordon,medtransport
döda,3. transport av

Snöröjning,medsambandsand iochsnö,4. transport av
renhållning,endasttransport avsersom

medfordonbogseringellerbärgninggällerendast avtransport som
ändamål,för sådanainrättadesärskiltbilar ärsom
ochmjölkprodukter ägg,mjölk,a transport av

226



trafikYrkesmässig och undantagen därifrånSOU 1996:93

b slaktdjur till slakterier,transport av
fruktc sockerbetor, potatis, grönsaker, och bär till för-transport av

ädlingsindustrier och från dessa industrier biproduktertransport av
uppkommit vid bearbetningen de nämnda produkterna,som av

d med traktortåg i jordbruket och skogsbruket produktertransport av
från eller förnödenheter för dessa näringar.

Som jämförelse kan motsvarande undantagsbestämmelsernämnasen
enligt EG-regleringen. EG-bestämrnelserna finnsI dock inte begreppet

trafik, frågayrkesmässig det visst slagärutan ett transporterom av
och huruvida det krävs tillstånd för dessa eller ej.transporter

rådets förordning EEG 881/92 den 26 1992I nr av mars om
tillträde till marknaden för godstransporter inom gemenskapenväg

från medlemsstats territorium eller eller fleratill eller en genom en
medlemsstaters territorier i bilaga 2 de typer transporterav somanges

undantagna från skyldigheten ha s.k. gemenskapstillstånd ellerär att
förordningen.transporttillstând regleras i Dessa ärannat som

allmän postbefordran,
fordon,skadade eller havereradetransport av

godstransport med motorfordon bruttovikt inkl. släpvagn intevars
överskrider eller tillåtna nyttolast inkl. släpvagnens last inte6 ton vars

3,5överskrider ton,
godstransport med motorfordon följande villkor uppfyllda:4. ärnär

skall företagets egendom eller hadet transporterade godseta vara
tillverkats, bearbetats ellersålts, köpts, hyrts eller hyrts, utvunnits,ut

företaget,reparerats av
från företagetb syfte skall godset till elleratt transporteravararesans

utanför företaget för bruk,eller flytta det inom eller egetatt
förföretagets personal skall föra de motorfordon användsc somegen

sådana transporter,
företaget, had de fordon godset skall ellerägastransporterarsom av

falletköpts avbetalning företaget eller ha hyrts, i det senareav
förutsättning de uppfyller villkoren i rådets direktivunder att

användning fordon84/647/EEG den 19 december 1984av om av
för jfr avsnitthyrda förare godstransporter 11,vägutan

i företagets samladeendast sidoverksarnhete ärtransporten en
verksamhet, samt

och utrustningläkemedel, medicinsktransport apparatur samtav
särskiltandra Sjukvårdsartiklar nödvändiga vid utryckningar,ärsom

vid naturkatastrofer.
I rådets förordning 684/92EEG den 16 1992nr av mars om

för internationell finnsregler med busspersontransportgemensamma
trafikuppdelning trafik kräver tillstånd ochmotsvarandeen som
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olika trafik,definitionerna slagsBeträffandedet.inte gör seavsom
ochtillträdet till marknadenreglerasartikel 4 sägsavsnitt I

pendeltrafik med logikrävs förundantag intetillstånd med vissaatt-
trafik,tillfälligoch

för speciell reguljärinte krävsvissa undantagtillstånd medatt-
träffats mellanavtal haromfattas arrangörentrafik, den ett somavom

transportföretaget,och
sambandför färd itillstånd inte heller krävs utanatt passagerare-

med sådan nämnts,transport som nu
logi,pendeltrafiklinjetrafik ochförtillstånd krävs utanatt-

från allundantagnaför räkningvissa ärtransporteratt egen-
medunderkastade ordningskalltillstândsskyldighet, envaramen

certifikat, samt
tillstånd.krävsför räkningför andradet transporteratt egen-
trafiktillståndsåledes kravoch YTFi YTLBestämmelserna avser

EEGdärifrån, medantrafiken jämte undantageninhemskaför den nr
gemenskaps-förutsättningarunder vilkareglerar684/92881/92 resp.

internationellavid detransporttillstånd krävsellertillstånd annat
gemenskapen.inomtransporterna

samåkningNärmare5.3 m.m.om

energi-startade statligt1973/74underoljekrisenföljdSom ettaven
och utvecklingforskninghuvudvikt tekniskmedforskningsprogram

drivmedel.alternativautvecklingoch drivsystemfordon samt avav
utnyttjande detför bättreforskningenprioriteradesDärjämte ett av

Transportforsk-Dåvarandetrafiksystemet.ochbefintliga transport-
inomoch utvecklingför forskningåladesningsdelegationen ett ansvar

försöksprojekt.också antalgenomfördesområde. Detdetta ett
föreslogsfordon. Detsamåkning i privataavsåg bl.a.Projekten en
personbilarutnyttjandeeffektivareför främjaåtgärderrad ettatt av
fördelninglämpligståndexempelvis få tillvillependling. Manvid en

individ,mellanarbetsresorsamordningförkostnader och avansvarav
skulletätortsbilismenvilleVidareoch samhälle.arbetsgivare attman

kollektivtrafik skulleochsamåkningsamtidigtbegränsas som
parkeringsmöjligheter.ochvadprioriteras gatuutrymmeavser

och följdesadressatspecielltill någondock interiktadesFörslagen
inte heller sätt.annatupp

utgjordes.k. teletrans,försök medgenomfördesVidare ensom
medverkan. Förmed arbetsgivarenssamåkningarbetsplatsbaserad att

behovetsamåkning, såsommednackdelarnade kändamotverka av
bil,jämfört medrestidernågot längreochtidpassningstrikt egen
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radiokommunikationer. Samåk-fordonen med tele- ochutrustades
förare och åreglerades avtal mellanningen passagerare enagenom

från projektetå den andra. Slutsatsensidan och arbetsgivaren attvar
ekonomiskt attraktiv för kunnamåstesamåkningen göras attmer

arbetsgivarmedverkansingelåkning i bil,konkurrera med attegen
måstefinansiering arbetsgivarnaorganisation ochunderlättade samt att

för samåkningen.stimuleras att ta ansvaret
bilandelsförening,s.k. dvs.genomfördes medFörsöksprojekt även
lånade sina bilarbilägaresambruk personbilar närutattett av genom

försök byabuss. Desjälva. Vidare gjordes medinte använde demde
frivilligtinvånarna i grannskapsistnämnda försöken byggde ettatt

matartrafik tillförare och ordnadeersättning ställdeoch utan upp som
bussterminal hade godalokaltåg eller tillstation med större somenen

Försöksverksam-trafikförbindelser till regioncentrum.kollektiva ett
transportalter-realistiskttill byabussheten ledde slutsatsen ettatt var

däribland kommun ochspeciella förutsättningar,nativ under vissa att
sitt stöd verksamheten.trafikföretag gav

lagstiftning.inte till någonförsöken ledde dockbeskrivnaDe
Kommunikationsforsk-nuvarandeTransportforskningsdelegationen,

efternågraheller lagt framhar inteningsberedningen, rönnya
området.försöksverksamhetytterligare

för få framansträngningarkonstaterasI stället kan görs attatt stora
resandet inte minstkollektivaför samordning detmodeller samt avav

Samreseutred-Beträffande de harde samhällsbetalda senareresorna.
för alla SOUkommunikationerAllmännai sitt betänkandeningen -

trafikslag. Förslagetinföra särskiltföreslagit skall1995:70 ettatt man
för denskall inte baratrafikhuvudmanneninnebär att svarasom nu

också förlinjetrafiken föroch regionalalokala persontransporter utan
inom lånenbegreppkollektivtrafik. Med dettas.k. särskild avses resor
färdtjänst,kommunalkollektivtrafik benämnssådanmed som nu

möjligtskall så långtslagriksfärdtjänst sjukresor. Dessasamt resorav
också inordnas i denbeställningscentralersamordnas mengenom

förvidareTrafikhuvudmannen skalllinjetrafiken.ordinarie svara
Administrationenmellan olika län.riksfärdtjänstresor skersådana som

sjukvårds-ligga kvar hosföreslås däremotsjukresor länsgränsöverav
länsomfattande.kollektivtrafiken alltsåsärskildahuvudmannen. Den är

vidare inombereds för närvaranderemissbehandlats ochFörslaget har
Kommunikationsdepartementet.

trafiken samord-departementspromemorian yrkesmässigaDenI -
1994: 100 diskuteras undantagengenomförandefrågor Dsnings- och

särskiltyrkesmässig trafik ochtillämpningsområdet förfrån begreppet
och 52.följande 51bl.a. s.samâkningsperspektiv. Däri sägsettur
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skallinteantal slag3 § YTFl transporterett ansessomavanges
följaktligen får utföras kravtrafik ochyrkesmässig utansomsom

framförts förslaghar emellertidtrafiktillstånd. Det-- -
kravskulle kunna skeSamåkningarfler slag utanatt avom

i personbilar ellermed ökad beläggningSkälentillstånd. är att
minskadeffekter i formfårminibussar avgynnsammaman

ochpersonkilometer. Avmiljöskadorfärreenergiåtgång och per
samåkningscentraleretableringförhöjs ocksåtill röster somav

i fordonorganisera samåkning änsättskulle kunna annat
i YTF 3§ punkternasådana nämnstransporter somgenom

frågaså fallskulle iföregående. Detenligt det1 omvaraa-c
samfällighet ochellerföreningfordon ägs somannanav ensom

skolorarbetsplatser,tillanvänds för transporter t.ex. m.m.
försöksverksamhetbedrivitshar tidvisSådana transporter som

omfattning. Heltnågonaldrig haftharbyabuss störret.ex. men
vederbörligtbedrivsdeklart är utanatt transporterna om-

båderegleringen enligtkonflikt medstå itillstånd kan-
biluthyrning. Denlagstiftningenyrkestrafiklagstiftningen och om

energipolitiskaochde miljö-såledesväcktsfråga är omsom
detsamåkningscentraler så ärmed ärfördelarna attstora
enligtsådanaomfattningenvidgamotiverat transporteratt somav

arbets-yrkesmässig trafik. InomskallYTF inte3 § anses som
utvidgning. Ensådanskepsisuttalades viss mot engruppen

skallsamåkningscentralefvidare hur begreppetföljdfråga är
gränslandin ikommerdefinieraskunna gentemotettutan att man

enligt lagenYTF ellerYTL ochtillståndsgivningen enligt om
biluthyrning.

framhölloch 153145, 1521993/94:100 bil. 7 s.budgetprop.l
för-trafikförfattningarnaimiljöhänsynenregeringen vikten attav

Kommuni-uppdragutarbetadesarbeteled i dettastärks. Som ett av
trafikförfattningarnaiMiljötänkandekationsdepartementet rapport,en

1994. Inovermberidéskiss 8översiktlig rapporten tas uppen-
ställa sigskulleochtransportsektornförslag berörvissa somsom

transportverk-framhållsmiljösynpunkt. Detfrån attgynnsamma
områden.skildaförfattningar på vittmängdsamheten regleras enav
ordnings-utrustning,beträffande fordonsreglerexempelSom nämns

reglertrafiken,yrkesmässigaför dentrafiken, reglerför självaregler
fordonförskatteuttagbestämmelserfordonförmiljökrav samt omom

inteförfattningsbestämmelserdessaocksådrivmedel. Detoch sägs att
avsaknaden konse-varandra ochförhållande tillsamordnade i attär av

påregleringenmiljöanpassaförhinderkvens transportom-utgör attett
rådet.
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möjliga för-åtgärdsförslagrubrikenunderRapporten tar upp
miljöeffekterfå vissaskullefattningsändringar, att ettgenomsom

skulleExempelvisolikaläggsmiljöansvar ett ansvargrupper.
bestämmelsernaså till vidafordonsägaren,påläggaskunna att om

medmiljöskärpas"skulleutrustningutfomining ochfordons
regler församordnade med skärptaavgasutsläpptillåtnaavseende

fordons platsbestämmelsernaskulleVidarekontrollbesiktning. om
skulleantalvisstmedpersonbilarsåändras ettvägen att passagerare

kollektivtrañkfil; dvs.busstrafikavsedd förfilföras itillåtas att -
framhållsIinrättas.samåkningsñler skulle attsärskilda rapporten

önskattillanställdadestimulerakunnaskulle ettarbetsgivaren
enkla åtgärderolika smärredenneochtransportbeteende att genom -

samåkning.tillincitamentkundeslagolika t.ex.förmåner geav -
rad verksammainnehållerskattelagstiftningenpekasVidare att en

förmånsbeskattningexempel nämnsSompåverkansinstrument.sådana
förmöjlighetenVidarearbetsplatsen. nämnspåparkeringgratisav

belägnacentraltinrättaresandetpåverka attkommunerna att genom
påtaxitrafik pekasbiluthyrningfrågaIelbilsparkeringar. resp.om

miljöklassi visspersonbilaruthyrningförbjudamöjligheten enatt av
taxitrafik.ianvändsfordonmiljöklasskravställa somresp.

iframhålls detdet,miljösynpunkt rapporten,från ärFrämst
samåknings-samáka. Iprivatbilisternastimuleraangeläget att enatt

skallmedsammanförasförare kunnaskullecentral passagerare somen
medfå åkaavgift skullehåll ochåka mot passagerarenensamma

tillersättningendelsskulle täckaAvgiftenönskar.hantill den plats
centralen.vidverksamhetenadministrativadels denbilägaren,

inteområdedetutvidgningocksåföreslås somI avrapporten en
intetrafikyrkesmässigskulleförslagettrafik. Enligtyrkesmässigutgör

med förarenssambandividföreligga transport passagerareavanses
3,5högsttotalviktmedbilmedsker avtransporten enresa omegen

beloppöverstigerinteförersättning etteventuelloch transportenton
förmilersättningenstatligadenmotsvarande resan.

dir.klimatkommitténochTrañk-kansammanhanget nämnasI
reduceraföråtgärderföreslåhuvuduppgift att1993:40. Dess attvar

frånklimatpåverkande trans-andraochkoldioxidutsläppen gaserav
utredningsuppgifterytterligarefickKommitténportsektorn. senare

konkur-kollektivtrafikensbeträffandetrafik/miljöområdet,inom t.ex.
sittltransportområdet.miljömål försektorsspecifikaochrenskraft

1995:64SOUtrafikpolitikeniKlimatförändringarslutbetänkande
transportbe-inverkanskattereglernasbl.a.kommitténdiskuterade

konstruk-reglernasförändringardärvidkonstateradeteendet och att av
Beträffandetransportbeteendet.ändraförväntasdel kantill visstion

föravdragsbeloppetexempelviskommitténföreslogreseavdrag att
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inte skulle höjas koldioxidskattehöjning sker, detnär samt attresor
borde reseavdragen oberoende färdsätt 254.s.övervägas göraatt av

Kommunikationskommittén dir. 1994: 140 har i uppdrag att
nationell plan för kommunikationernautarbeta i Sverige, skallen som

för trafikpolitisktunderlag beslut regering ochutgöra ett nyttett av
riksdag under våren 1998. Kommittén har i delbetänkande kursNyett
trafikpolitiken 1996:26 alternativa inriktningari SOU ochpresenterat

förslag till inriktning infrastrukturplaneringen för periodenett av
förslagen följandel998-k-2007. Kommittén konsekven-attanger ger

betydande restidsvinster i vissa stråk, minskade utsläppnämligenser,
luftföroreningar och koldioxid, minskade bullerproblem utmedav

statliga förbättrad trafiksäkerhet, utjämnade regionala obalanservägar,
förbättrade förutsättningar för näringslivet och 16.s. 15samt

överväganden och förslag5.4

det regelverk deGrundläggande för tillämpningen rörav som
yrkesmässigavgränsningen begreppetyrkesmässiga ärtransporterna av

förare betalning ställs tilltrafik, innebär fordon jämteett motattsom
eller gods. I vårtförfogande förallmänhetens transport av personer

fåingår avgränsningen begreppet böruppdrag övervägaatt av enom
vidareoch tillämpningsområdet därvid börutformning görasomannan

eller snävare.
tillämpningen inte berederinledningsvis konstateraVi kan att

några särskilda svårigheter.tillämpande myndigheterochutövare
del håll har förts framhar dock frånSynpunkter attom enen

tillhar vidare hänvisattill EG-reglerna bör ske. Mananpassning att
mellan detillämpningsområdet varierar ocksåfaller in undervad som

otillfredsställande intemedlemsländerna i EU, vilketenskilda ses som
finns dock inte begreppetfrån konlcurrenssynpunkt. Somminst nämnts

fråga visstregelverk, det däryrkesmässig trafik i EG:s är ettutan om
finns EGtillstånd Exempelvis inomkräver ellerslag transporterav

på tillstånd för godstransporter under 3,5något kravinte ton.
regelskillnader finns ividare pekats påFrån branschhåll har att

fordon.bärgning eller bogseringfråga gällertransporter avsomom
föreslår vibetänkande särskilt avsnitt 4.3håll i detta sePå andra att
punktvisdetaljreglering inte bör skeEG-anpassning rör utansomen

bör rådalångsiktigt arbete inom EU. Dettaled i synsättett ettsom
skall omfattasgrundläggande frågan vadbeträffande denäven om som

skallyrkesmässig trafik och vilkalagstiftningen transporter somomav
såledesskall det. Vi föreslårtillstånd vilka intekräva görasomresp.

medlemsländernasdär enskildasamordnad handläggning, deen
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företrädare inom arbetsgrupper under EU:s olikagemensamt organ
verkar för enhetligt regelverk skapas beträffandeävenatt ett nu
aktuella frågor.

Våra utredningsdirektiv särskilt frågan tillämpningentar upp om av
yrkestrafikförfattningarna ekonomiskt och miljömässigtettur
perspektiv och möjligheterna samåkning och andra åtgärderatt genom
bättre för närvarande utnyttja det privata åkandet ochän transporterna
med fordon.privata Vi vill med anledning härav anföra följande.

Vid yrkesmässig trafik frågadet ställaär nämnts att trans-som om
porttjänster förare och fordon till allmänhetens förfogande.- -
Vidare krävs för yrkesmässig trafik föreliggaskallatt attanses

tillhandahålls betalning. En utförstransporterna mot utanresa som
vederlag kan därmed aldrig yrkesmässig trafik.utgöra

Såsom framgått undantas i 3 § situationer frånYTF radovan en
tillämpningen lagstiftningen yrkesmässig trafik. Utgångspunktenav om
för våra överväganden i det följande utvidgning undanta-är att en av

kan bedömas underlätta formerolika samåkning.gen av
Vi vill först något beröra det i promemorian Miljötänkande iovan

trafikförfattningarna framförda förslaget yrkesmässig trafik inteatt
skulle föreligga vid i samband medtransportanses av passagerare
förarens sker med bil med totalvikttransportenegen resa, om en av

förhögst 3,5 och eventuell ersättning inte överstigerton transporten
förbelopp motsvarande den statliga milersättningen Enligtett resan.

förslaget således inte något sambandskulle det krävas hadeatt resan
med kontrahenternas arbetsplats eller skola målet för skulleutan resan

fritt. Vissa fördelar skulle onekligen finnas med sådanthelt ettvara
förslag, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Viettsett menarur

främst taxitrafikendock gränsdragningsproblemen skulleatt gentemot
betydande. Bl.a. grund därav uppkommer det, vilket ocksåvara

i promemorian, problem beträffande kontrollmetoder i fråganämns
ersättningens storlek Vi därför inte beredda föreslåär attom m.m. en

sådan utvidgning.
försiktig utvidgning nuvarande författningsbestämmelsenEn denav

undantag för därigenom ytterligare stimulera samåkning kanattom
dock diskuteras. gäller punkt i § varigenom undantasDetta 1 3 YTF

från bilförarensa till eller arbetsplats,transport av passagerare egen
skola eller lokal för utbildning, bilsker medtransportenannan om en

ochmed totalvikt högst 3,5 ton,av
b mellanmed personbil skolelever bostad och skola ellertransport av
del sådan transportsträcka, utförs förälder ellertransportenav om av

anhörig till någon eleverna.annan av
Under punkt faller exempelvis sådana lärare1 a transporter som en

tilleller någon utför, närboendet.ex. transport av passagerareannan
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punkti dennakravetGenomarbetsplatsen/skolan.den gemensamma
bilförarensfrån justtill ellerskall ske egentransporternaatt

arbetsplatsertillskersamåkninghindrasarbetsplats sometc. som
arbetsplatsockså kanochvarandraligger nära passageraresvarasom

detbetydelse ärbördetsåledesViskola. utaneller att omvaramenar
skerarbetsplats/skola transportenellertill förarens sompassagerarens

färd tillbilförarensmedsambandibara denna äger egenrum
vi kansåvittskulle,utvidgningsådanEnarbetsplats/skola etc.
formenvanligasterealitetenilättnader för denmedföra vissabedöma,

därförföreslårVimissbruk.inbjuder till attdensamåkning attutanav
härmed.enlighetändras ibestämmelsenuvarande

utförasskallför undantagkravställs transportenUnder b attsom
skoleleverMedeleverna.någonanhörig tillellerförälder avannanav
skolelevennivå. Omellerstadiumstuderandeförståstorde oavsett

Beträffandeunder a.indäremotfallerföraresjälv är transporten
kunnaför sigi ochutvidgningmöjligskullepunkt biundantaget en

någonochbilförarenmellansamhörighetkravetslopa avattvara
möjlig-dockskullemeningvårEnligttransporterade eleverna.de

sådansamtidigtdrastisktminskadåkontrolltillheterna ensom
taxifrämstkonkurrensensnedvrida gentemotförväntasförändring kan

ställa sigskulleordningsådanDärtill kommerskolskjutsning. att en
kravtill demed hänsynminstintesäkerhetssynpunkt,fråntveksam

någonsåledes inteföreslårVikompetens.förarensställasbörsom
b.punktändring av

någrasamåkningför ärför ökafaktorviktigEn utrymmet omatt
Skattekonse-till godo.samåkandekan kommafördelarskattemässiga

enligtbeskrivaskanreglergällandeenligtsamåkningkvenserna nuav
kommu-enligtmedgesarbetetfråntill ochförAvdragföljande. resor

32 §förutsättningarvissaregler under1928:370nalskattelagens
frånochtilldagligapå sinaOmoch 4.3 resorpersonencp.anv.

principiföreliggermedåkandeförersättning enarbetsplatsen tar emot
tidigare t.o.m.Detförtjänstinkomstskattepliktig mottagaren.av

skattskyldigedenförförfaringssättettillämpadetaxering att1990 års
fåtthanersättningmed denavdraghansminska sommottagaren -

gäller intemedåkandeför varjefjärdedelmed ändock inte enmer -
milkrmed 13avdragtillalltidharskattskyldige rättDen perlängre.

alltså konstaterakanVi1993:1519. attSFStaxering;årsvid 1996
genomförtsharredanvillkorenekonomiskadeförbättringliten aven

avdragsregelnskullesamåkningFörsamåkande.för uppmuntraatt
Skattekonse-tillåtasersättningochförändras utanytterligarekunna

påpekasbörVidarekontrollapparat. attalltförochkvens storutan en
resbe-påinverkakandrivmedelskatteuttagförförutsättningarna

vid utnyttjandebehandlingenskattemässigaliksom denteendet, av
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kollektiva färdmedel. Vi vill i det härallmänna kommunikationer och
sådana förslag kommit från andra håll,sammanhanget understryka att

nämnda kommittéerna.exempelvis från de ovan
frågeställ-avhandlade och andra skattemässigadet gällerNär nu

framhålla skattereglernas betydelse iningar vill vi stora samman-
vårt uppdrag.överväganden ligger emellertid utanförhanget. Sådana

uppnå viss effekt.några möjligheterVi har dock velat peka att en
formorganiseraduppdrag ingårI vårt övervägaatt om en av

samåk-trafiktillstånd etableringsamåkning kravutan avgenom
samåkningscentral harunderlättas. älva begreppetningscentraler bör

organisa-definition. Vi dock redan självainte någon klar attmenar
yrkes-medföra betraktastionsformen skulle att transporterna som

enligt vår meningsamåkning skullemässiga. Sådan organiserad
förbeställningscentrallikställa med verksamheten inärmast att envara

fall sådanaför godstrafik i delastbilscentraltaxitrafik eller en
trafik. Därmed skulle de kommabedriver yrkesmässigcentraler själva

området, de intem.fl. författningarYTLreglerasatt omav
undantas.uttryckligen

uppstår betydande definitions- ochaktualiseras gräns-Om undantag
sådanbeträffandeDärtill kommer svårighetendragningsproblem. att

eller skada,ansvarsfördelningen vid olyckaregleraverksamhet en
svåraockså kunna uppkommaförsäkringsfrågor Det skullem.m.

förarnas säkerhet,gäller exempelvisgränsdragningsproblem detnär
förarkompetens.får sig frågorfrågor etablera samt omsomom vem

bl.a. dentill konkurrensaspektenbör vidareHänsyn gentemottas
kommunernasHärvid märkakollektiva trafiken. är storaattatt

påverka återhållandekollektivtrafiken rimligen böriengagemang
samåkning elleri regi organiseraderas intresse attatt egenav

regi. kan i dettasådan i Detunderlätta anordnandet annansav
andra kollektivade expressbussnät ochocksåsammanhang nämnas att

från städernabyggs till och dealltmertransportformer, störreutsom
syfte dearbetspendling, i tjänarföri region stort sett somsammaen

såsom gemensamägdasamåkning i olika former,försöken medtidigare
bilar, byabuss m.m.

olika formerförsöksverksamheterna medbeskrivnaDe avovan
Såvitt vi har kunnatantal år tillbaka i tiden.samåkning ligger ett

samåkningtill iundersökningsresultaten inte lettförstå har att
därefter bedrivits i någonutvecklats ellerorganiserade former större

för detomständigheter talarmåste i sigskala. Detta attsomanses vara
Flerautveckla projekt detta slag.svårigheterföreligger att avav

arbetsgivarenmedverkanförsöken visar också ärnästanatt enav
effekter. medföruppnå avsedda Dettaförförutsättning attatt

potentiellai de fall därfår något genomslagverksamheten inte

235



därifrånundantagentrafik ochYrkesmässig 1996:93SOU

minstarbetsgivare. Intemindrearbetsgivare ellerolikasamåkande har
färdtjänst- ochsamordningområdet förinomförsöksverksamhet av

kvalificeradrelativtregi visarallmännasi detsjukresor att en
verksamheten krävs.förorganisation

uppnå defördetvi slutsatsensagda drardet attAv attovan
lättnadertransportområdet krävseffekterna inomavseddamiljömässigt

trafik. Inteyrkesmässigdenlagstiftningifrämst än som avserannan
tillhandahållatillinitiativarbetsgivareminst bör atttauppmuntras att

för minskafrån arbetsplatsenochvid tillalternativandra attresor
långsiktigtdet skeDärtill börensamåkande i bilar.privatbilism och ett

allmänheten. Dethosochattityderförändra resmönstermedarbete att
avseddaförväntas denansträngningar kansådanafrämstär gesom

effekten.
reglerarförfattningari dedetsammanfattningsvisVi att sommenar

önskvärt,ellermöjligt,trafiken inteyrkesmässiga är attden ens
i detförordatSåsom vi harsamåkning.institutetregleraytterligare

detskatteområdetfrämstlagstiftningenfår iföregående om-
Någonsamåkning.underlättamöjlighetberedaspåkallat attanses -

såledesböryrkestrafiksektornförregelverketanpassningytterligare av
inte ske.

ändringarnågra mindreframgåttsåsomföreslårDäremot ovan
trafik.yrkesmässigfrånundantagenregleradei YTFdei fråga om
såYTF ändrasnuvarande 3 §ipunktvi a attförordarSåledes att

medvidföreliggaskalltrafik inte transportyrkesmässig anses
ellerfrån bilförarenstill ellerpersonbil passagerarenspassagerareav

samband medutbildning iförlokalellerskolaarbetsplats, annan
lokal.sådanellertill arbetsplatsfärdbilförarens egen

be-nuvarande YTLbestämmelserna ienligthar ettRegeringen
tillämpningsområde.från lagensundantagmedgemyndigande att

avseendeni deföreskrifterytterligareutfärdaocksåfårRegeringen
vadfrånundantag ärBestämmelserna atti lagen. somomsom anges

isin platsfortsättningsvis hatrafik böryrkesmässig ävensomanse
förordning.

påpekandenytterligareNågra

någravill viYTFnuvarande 3 § göraiundantagövrigaBeträffande
anmärkningar.korta

får naturligendöda,undantarPunkt transport ansesavsom
begravnings-samband medblomstergärd iomfatta även transport av

arrangemang.
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punkt från området förI 4 undantas yrkesmässig trafik transport av
och i sambandsand med Snöröjning. Lydelsen bör kunnasnö,

förtydligas så undantaget omfattar flisvägsalt,ävenatt transporter av
eller andra moderna halkbekåmpningsmedel, efter hand kansom
komma i användning vid snöröjningsarbete.

I punkten 5 undantas endast renhållning. Itransporter som avser
renhållningslagen 1979:596 avfallmed hushållsavfall ochavses
orenlighet härrör från hushåll och därmed jämförligt avfall. Vissasom
tillståndsmyndigheter tillämpar begreppet renhållning i betydelsen

renhållning tillhandahålla"."den kommunen skyldig Enligtär attsom
motiven till § andra stycket renhållningslagen l978/79:2051 prop.

f. för definitionen avfall21 saknar det betydelse begreppets. av om
detta återanvänds i led eller Det saknas enligt vår meningett senare

förskäl bedöma undantaget aktuella sätt änatt transporter annatnu
vad enligt det nyssnämnda tycks tillämpas redan i dag. Detsom
innebär renhållning skyldig tillhandahålladen kommunen är attatt som

fråga avfall för förstöringdet är transporteraoavsett attomom-
trafik.eller för återanvändning inte yrkesmässiganses som-

Ifrågavarande punkt föreslås justerad i enlighet med det sagda,nu
Punkten 6 undantar endast gäller bärgning ellertransport som

fordon särskilt för sådanabogsering med bilar inrättadeärav som
blivit uppmärksammadeändamål. Vi har under utredningsarbetet

förekommer samband medöverträdelser tillståndskravet iatt av
Viutförs bärgning eller bogsering.tilltransporter som synes som

fördärför undantag inte bör andra ängöras transporterattanser
funktions-sådana bärgning det andra fordonet ärnärsom avser

odugligt.
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offentliga6 Konkurrensfrägor -

subjekts bedriva yrkesmässigrätt att

trafik

Offentliga habedömningar och förslag: subjekt börUtredningens
privatayrkesmässig trafik villkorrätt utövaatt samma som

härför dockgrundläggande förutsättning börrättssubjekt. En vara
bedrivs enligtfrån konkurrenssynpunktverksamheten ävenatt

Även offentligtförutsättningar gäller för enskilda. ettsamma som
omfattas yrkestrafikförfattningarnas bestämmel-subjekt bör då av

prövning i olika avseenden.ser om
kommunalrättsligOffentliga subjekts verksamhet bör från resp.

regleras i lagstiftningen på dessakonkurrensrättslig synpunkt
viktigt tillsynsmyndigheten och andraområden. Det är att myn-

i kontakt med yrkes-digheter, i sin verksamhet kommersom
Till-konkurrensförutsättningarna.mässig trafik, bevakarnoga

konkurrensvillkoruppgift verka för likasynsmyndigheternas att
lagstiftningen.yrkestrafiken bör komma till uttryck iinom

Utredningens uppdrag6.1

gälla förvilken reglering börvårt uppdrag ingår utredaI att som
vid erbjudandeyrkestrafiksammanhang,myndigheter i t.ex. av

den marknadentill förvaltningar ochtransporttjänster andra öppna
jämföraVi skall ocksådär de har överkapacitet.inom de verksamheter

inomsubjekts verksamhetomfattningen offentliga privataresp.av
författnings-det behövs någrayrkestrafikområdet och överväga om

yrkestrafikhän-skall likställas iför de olika subjektenändringar att
seende.

6.2 Allmänt

Offentligakommuner och landsting.Med offentliga subjekt stat,avses
och kan sådana sluta avtal ochsubjekt juridiskaär somegna personer
offentliga bedriver verksam-skyldigheter Olikaikläda sig organm.m.

för yrkesmässig trafik.inom områdethet på transportmarknaden
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kommunallagenregleras iverksamhetlandstingsochKommuners
lokaliseringsprincipens.k.med denI enlighet1991:900, KL. anges

huvudsakiverksamheten ärkommunaladen§där 2 kap. 1 att
med-deområdet ellergeografiskatill detbegränsad egnaegna

handsjälva hafår såledeslandstingochKommunerlemmarna. om
tillanknytningharintresseallmäntangelägenhetersådana somav

ochderas medlemmarområde ellerlandstingetsellerkommunens som
kommun,handhas enbartskall ett annatinte staten, en annanav

eller någonlandsting annan.
näringsverksamhet,siglandstingochfår kommuner ägnaVidare

tillhandahållagårvinstsyfte ochdrivsdenna attututanom
i kommunenmedlemmarnaeller tjänsteranläggningarallmännyttiga

föråtgärdergenomföraocksåfår7 §. De2 kap. attlandstingeteller
landstingetellernäringslivet i kommunenfrämjaallmänt men

får baranäringsidkare lämnasenskildastöd tillindividuellt inriktat om
8 §.för det 2 kap.synnerliga skäldet finns

kollektivför visshuvudmannaskap1978:438Enligt lagen om
trafikför-tillfredsställandefrämjaförpersontrafik skall det, att en

lokalaför denhuvudmanfinnasvarje länisörjning, ansvararsomen
Huvudman ärförlinjetrafikenregionalaoch persontransporter.

länStockholmsI äri länetoch kommunernalandstinget gemensamt.
vidare häromSekommunen.Gotlands länoch ihuvudmanlandstinget

avsnitt
1980-börjansedankraftigthar ökatföretagkommunalaAntalet av

närvaramdeföruppgifter,Konkurrensverketsenligtfinns,talet. Det
âkeribranschensbl.a.Fråni Sverige.bolagkommunalt ägda500lca

inäringsverksamhetenökandedeninvändningarharsida motrests
kommitharkommunförbundetSvenskaregi. Tillkommunalfrämst

transportverksamhetavstå frånskallkommunernakrav somatt
dvs. denlokaliseringsprincipen,främstkommunallagenstrider mot -

kommunens gränser.utanför denbedrivsverksamhet egnasom
registreratär 1995yrkestrafikregistretfanns istatistikVV:sEnligt

Antalettillståndshavare.subjektoffentligamedtillstånd116 som
hakommunexempelvis kanfärrerealitetendock isubjekt är en-
tilltillståndavsåg 47tillståndenbefintligadetillstånd. Avflera

9 biluthyr-linjetrafik ochbusstrafik, 7taxitrafik, 36godstrafik, 17
liksomtrafiktillstånd,antal ävenharExempelvis SJ störrening. ett

registrerade iinteMilitära fordonmyndigheter. ärmilitäravissa
yrkestrafikrnärke;från kravetundantagnaocksåbilregistret. De är

yrkes-fordon iutmärkning1975:885förordningenjämför §1 avom
trafik.mässig

i frågauppfattningarskildahartillståndsmyndigheternaolikaDe om
bedrivahuvudoffentliga övergrunden för tageträttsligaden attorgani
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yrkesmässig trafik. Som exempel kan länsstyrelsenämnas att en
avvisade kommuns ansökan tillstånd till godstrafik meden om
motiveringen kommun enligt 2 kap. 7 § KL saknar laglig rättatt en

driva sådan âkeriverksamhet i YTL. Andra länsstyrelseratt som avses
tillstånd till olika offentliga utföra vissa transporttjänster,attger organ

klassas yrkesmässig trafik. Någon länsstyrelse kontrollerarsom som
därvid särskilt det finns kommunalt beslut bedrivaatt ett attom
verksamheten.

6.3 Konkurrensregler

Marknadsekonomin bygger det företagenmellan finns konkur-att
stimulerar till bättre användning samhälletsrens som en av resurser.

Konkurrensen dock otillräcklig inom viktiga delar denär svenskaav
ekonomin. krävs därförDet regler avhåller olika aktörer från ettsom
konkurrensbegränsande samarbete och från missbruka sin mark-att
nadsmakt.

I 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning slog regeringen bl.a.prop.
fast avreglering förviktig samhällets skall kunnaäratt att resurser
användas effektivt. fleraKonkurrens mellan marknadsaktörer liksom

på befintliga företag fråntrycket potentiella konkurrenter enligtär
regeringen grundläggande för effektivt resursutnyttjande. Ettett svagt
konkurrenstryck negativa effekter pä samhällsekonomin. Närger
konkurrensen inte fungerar uppstår effektivitetsförluster för hela
samhället 5.s.

I budgetprop. 1994/95:100 bil. 13 s. 5 uttalade regeringen bl.a.
effektiv konkurrenslagstiftning fungerandeoch väl konkur-att en en

renstillsyn, tillsammans olika förmed insatser avreglering och regel-
viktiga inslag i det effektivitetsfrämjande arbetetöversyn, utgör samt

effektiv bekämpning ekonomiska brottsligheten viktigden äratt en av
för sund konkurrens lika villkor. Vidare pekade regeringenen

det årunder 1994 infördes bestämmelser det möjligtgöratt nya som
motverka konkurrenssnedvridande förfaranden i samband medatt

offentlig upphandling.

Konkurrenslagen

Konkurrenslagen 1993:20 innehåller förbud konkurrensbe-mot
gränsande samarbete 6 § och missbruk dominerande ställningmot av
19 §. Förbudet konkurrensbegränsande samarbete mellan företagmot
gäller sådant samarbete har till syfte hindra, begränsa ellerattsom
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sådantellermärkbart sätt ettkonkurrensensnedvrida ett gersom
fleraellerfrånmissbrukvarjeförbudet ettandraresultat. Det avser

Samarbetemarknaden.påställningdominerandesidaföretags av en
effekterpositivaemellertid hakanföretagmedelstoraochsmåmellan

raddärförfinnsDetkonkurrensen.förnackdelarna enövervägersom
eftermöjlighetfinns detVidareförbud. attdessafrånundantag en

avtal ellerförklaringfåKonkurrensverket ettatthosansökan omen
icke-ingripandebeskeds.k.förbuden,omfattasförfarande inte ettav

§.20
beslutaenskilda falleti det8 §får enligtKonkurrensverket om

avtalföri 6 §förbudetfrånundantag ett som
tillellerdistributionenellerproduktionen attförbättratillbidrar att

framåtskridande,ekonomisktellerteknisktfrämja
däri-vinstandelskäligkonsumenternatillförsäkrar somenaven

uppnås,genom
nödvändigabegränsningar ärberörda företagendeåläggerbara som

i ochmåletuppnåför att
konkurrensenmöjlighet sättaföretagenberördade attinte ur4. ger

fråga.inyttigheternadelväsentligspel för aven
kategorierför vissaundantaggenerellabeslutatharRegeringen om

omfattasavtalHuruvidagruppundantag.s.k.nio ettavtal genomav
fåri 6 §förbudetfrånundantagetdärmedoch ärgruppundantagettav

17 §.riskochsjälvaföretagen avgöra egen
medupphöravitevidföretagåläggafårKonkurrensverket attett

reglerfinns detVidare196 ellerenligtförbudenöverträdelser av
förbudenöverträderdenkonkurrensskadeavgift förs.k. somom en

konkurrensbegränsandeförbudetomfattasAvtal mot26 § avsom
bryterföretag§. Ettogiltiga 7 mot ettcivilrättsligtsamarbete är som

denskadestånd tillfå betalaocksåkanenligt lagenförbud som
drabbas.

träffar bl.a.§samarbete 6konkurrensbegränsandeFörbudet mot
dockkonstruktion gör attLagenstransportföretag.mellanavtal

ekono-någondvs.påverkan,märkbarnågonskall habegränsningen
1992/93:56konkurrenslagen prop.tillförarbetenabetydelse. Imisk

medel-ellermindremellansamarbeteregeringen,uttalade73 atts.
dendelmindreomfattaravtalsprodukternadärföretag avenstora

torde saknanormalttioomkringmarknaden procentrelevanta ---
KonkurrensverketharåkeribranschenFörför konkurrensen.betydelse

mellansamverkanvissbedömningverketsrådallmänna avgett ut om
omfattasintetaxiåkerierellerlastbils-medelstorasmå och avsom

KKVFSbagatellundantags.k.konkurrenslagen,6 §förbudet i
12.6 nedan.avsnittvidare1993:6, se
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kommitkonkurrensbegränsande samarbete harFörbudet ävenmot
beställningscentralerna inom taxi.beträffande de s.k.diskuterasatt

aktiebolagsforrn, antal mindredrivs ofta i där delägarnaDessa är ett
den enskilde taxiägarenföretag. frågan skall detNär prövas är som

företag.utgör ett
Taxii Taxi Stockholmfall uppkom fråga verksamhetenI ett om

konkurrensbegränsande samarbete.Trañkförening, TTF utgjorde
där medlemmarnaför taxitransporter,beställningscentralTTF är en

grundval föreningenstaxitransportörerbedriver näring avsom
och dess medlemmartransportöravtal. Föreningenstadgar och ett
8 § konkurrenslagen.för undantag enligtanmälde samarbetet

vissaundantag förenat medbeslut meddelaKonkurrensverkets att
uppskattade denStockholms tingsrätt. Dennaöverklagades tillvillkor

ansågfall och dentill i 35sannolika marknadsandelen attprocentvart
konkurrenslagen8 fjärde punktenalltför för kravet enligt §hög attvar

EG-konstaterade därviduppfyllt. Domstolenskulle kunna attanses
för samverkandemarknadsandel debrukar godtakommissionen en

förmåste uppfylldaenligt 8 §Samtliga kravhögst 25 attprocent. vara
detbedömning brastbeviljas. Enligt tingsrättensskall kunnaundantag

får spel förintebeträffande fall kravet konkurrenseni sättasvart att ur
undantagKonkurrensverkets beslutmarknaden.väsentlig del omaven
avseendeför anmäld samverkanförenade villkorendännedoch de

beställningscentral iförening medtaxiverksamhet gemensamgenom
överklagades tillbeslutdärför. TingsrättensTTF undanröjdes

desamarbetet mellankonstateradeMarknadsdomstolen. Denna att
konkurrenslagen.förbudet i 6 §TTF omfattasenskilda åkarna i av

fortsatte:Domstolen

påomsättningentotalaklarlagt hur den ärärendet inteI är stor
erforderligtsålundasaknasmarknaden. Detrelevantaden

marknads-beräkna TTF:stillförlitligtför pâunderlag sättatt ett
dock anledningi ärendetandel. Utredningen attatt antager

Konkurrensverket ochfrån vadinte avvikermarknadsandelen -
Emellertidomkring 35funnit, dvs.tingsrättenäven procent.-

den aktuellahård konkurrensråderklarlagts dethar det att en
samverkanhindrats denförhållande har intemarknaden. Detta av

finner Mark-bakgrundTTF Mot dennainom prövas.som nu
konkurrenssituationenfrågainte skäl i göranadsdomstolen att om

ÄvenKonkurrensverket gjort.bedömning dennågon änannan
uppfyllt.får sålundavillkoret i 8 § 4 anses vara

därmed förenade villkorochKonkurrensverkets beslut undantagom
februariden 22Marknadsdomstolen beslutdärförfastställdes av
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beställningscentraler vidareBeträffandednr 3/95.1996, A se-
9.4.avsnitt

fråga företagetliknande harexempel därEtt prövats ärannat en
Jämtfrakts andelenskilda åkerier delägare.med 132Jämtfrakt AB som

trafik Jämtlands län vidyrkesmässig iaktiva lastbilar iantalet varav
Konkurrensverket uttalade28för prövningentiden attprocent.

konkurrensen påvisserligen påverkarinom Jämtfraktsamverkan ett
fördelarockså medför klarasamverkanmärkbart sätt att sommen

detnackdelarna; bl.a.godo ochkunderna till ärkommer överväger
rationaliseringssynpunkt. Konkurrens-från effektivitets- ochpositivt

för samarbetet.därför undantagbeviljadeverket
konkurrenslagenställning l9§dominerandemissbrukVid av

med dominerandeföretagåtgärderförbudetriktar sig mot som
dominerandeföretag. haandra Attmarknadsställning vidtar mot en

missbrukförbjudsförbjudet. Vadsåledes i sig inte ärställning är som
utnyttjasställningenställning i den meningen sättdenna att ettav

dominerande ställning kanMissbrukskadar konkurrensen. avsom
samarbetsform, i sinatrafikutövare i någonfleraförekomma när t.ex.

dominerande ställning.slår vakt sinellerstadgar sätt,annat om
möjlighet beviljafinns det inte någonförbudgäller dettaNär det att

undantag.

Konkurrensförordnin gen

verkställighetsföre-1993:173 innehållerKonkurrensförordningen
föreskrifter länsstyrelsernasochkonkurrenslagenskrifter till om

för-skall enligtLänsstyrelsernakonkurrensområdet.uppgifter
ocheffektiv konkurrens i privatföri länet verkaordningen en

därvidochtill för konsumenternaverksamhetoffentlig nytta
konkurrensfrågor,informera om

påtyderförhållandenKonkurrensverketuppmärksamma2. som
konkurrensbestämmelserna,överträdelser av

effektiv konkurrens,hindrarregleringaruppmärksamma ensom
följaKonkurrensverket,samråd medoch, efterförslag till4. lämna

avregleringsåtgärder,upp
ieffektiv konkurrensförolika hinderuppmärksamma typer av en

undanröjaförförslag till åtgärderochoffentlig förvaltning lämna att
dessa, samt

och ihos länsstyrelsenkonkurrensaspekter beaktasförverka att
i förordningen.lokala 4 §regionala och organ
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I nämnda uppgifter inbegrips länsstyrelserna fortlöpande skallattnu
uppmärksamma omständigheter tyder överträdelsersom av
konkurrensförhållandena inom den yrkesmässiga trafiken.

Lagen ojfentlig upphandlingom

I anslutning till konkurrensrätten bör också lagen 1992: 1528nämnas
offentlig upphandling, LOU, det övergripande regelverketärom som

för offentlig upphandling. En huvudregel i lagen konkurrens-är att
möjligheterna på marknaden skall utnyttjas och upphandlingen skallatt

affärsmässig och genomföras ovidkommande hänsyn. Lagenutanvara
gäller enligt 2 § vid upphandling kommuner,görs staten,som av
landsting, kyrkliga kommuner och statliga, kommunala och andra
myndigheter, beslutande församlingar i kommuner, landsting och
kyrkliga kommuner vissa föreningar, samfälligheterbolag, ochsamt
stiftelser inrättats för fullgöra uppgifterhar i det allmännasattsom
intresse inte industrielloch har eller kommersiell karaktär.en

Numera låter och landsting alltmer förvaltningarkommuner egna
anbudstävlan konkurrera privata företag utföramed attgenom om

tjänster, kollektivtrafik. Syftet effektivisera denärt.ex. att egna
verksamheten och minska kostnaderna. Kommunalt köp frånatt egen
förvaltning ekonomisk transaktion inom juridiskaär en samma person,
vilket inte upphandling i lagens mening, eftersom LOU omfattarär en
köp mellan tvâ juridiska efterFöretag anbudstävlanpersoner. som en
förfördelats i förhållande till kommunens/landstingets förvaltningegen
har därför mycket små möjligheter rättelse med stöd LOU.att av
Med hänsyn härtill har arbetsgrupp inom regeringskanslieten
föreslagit tillägg i LOU Ds 1994:83. Förslaget innebärett att om en
offentlig förvaltning vinner anbudstävlan den verksam-en om egna
heten, förmånligasteinte har lämnat det budet, skalltrots att man
förfarandet kunna utifrån LOU:s regler affärsmässighet.prövas om

Vissa utredningar m.m.

Konkurrenskommittén föreslog i sitt betänkande Konkurrens inom den
kommunala sektorn SOU 1991:104 kommuner och landstingatt
skulle tillåtas bedriva uppdragsverksamhet i andra kommuner och

förutsättninglandsting under upphandlatsmotsvarande verksamhetatt
i konkurrens i den kommunen/landstinget.egna

Vidare uttalade Lokaldemokratikommittén i betänkandet Kommunal
uppdragsverksamhet SOU 1992:128 kommuner och landstingatt
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kommunalahinder denförsöksperiodtreårigunder utan aven
både tillsälja sina tjänsterlokaliseringsprincipen skulle rätten attges

1993/94:188 Lokalmarknaden. Idenochvarandra öppna prop.
beredas vidare.skullefråganregeringenaviseradedemokrati att

1994 inrättajulidärefter den lbeslutadeCivildepartementet att en
för kommunerförutsättningarnautredauppgiftmedarbetsgrupp att

delsvarandra,uppdragsverksamhetbedrivadelslandstingoch att
i förstauppgifterhandläggningförpersonalvarandrasanvända av

arbeteenskild. Gruppensmyndighetsutövningdet gällerhand när mot
uppdragsverksam-Kommunaldepartementspromemorianiresulterade

1995: 13.myndighetsutövning Dssamverkankommunalhet och om
föreslåskälinte finnsnulägetdet iansågArbetsgruppen attatt

Bedöm-kommunala kompetensen.denvidgninggenerellnågon av
uppdrags-bedrivamöjlighetervidgadebehovetningen attatt avvar

kollektivtrafikområdet. Därinomnärvarandeverksamhet för störstär
aktörernade kommunalaförförutsättningarnade bästafinns idag att

däroch detkonkurrensfungerande ärfortsatttillbidraskall kunna en
kollektivtrafikom-inomkonkurrensensainhällsintressepåtagligt attett

ochdärför kommunerföreslogGruppenförsvagas.interådet att
geografiskautanför sinakollektivtrafikfå bedrivaskalllandsting

8.följande s.anfördeochområden

i lagkollektivtrafiken rättsåvittRegleringen tas omenavser
uppdragsverksamhet inombedrivaaktiebolagkommunalaför att

antalställasskallockså detföreslårVikollektivtrafiken. ettatt
bedrivaskallför dettakommunala bolagetdetvillkor att

skalluppdragsverksamhetenuppdragsverksamhet. Dessa är att
ochgrunderaffärsmässigaaktiebolag påkommunaltdrivas ettav

ellerfår kommunVidaresärredovisas.skallverksamheten enatt
deSyftetuppdragsverksamheten. ärstödjainte attlandsting geett

konkurrensvillkor.likaaktörernade privatakommunala och

föremål förvaritremissbehandlats ävenharPromemorian samt en
Konkur-Bl.a.remissinstanserna.någradeltagandehearing med avav

de kommuna-förslagetremissbehandlingenvidavvisaderensverket att
medkonkurrensmarknaden ifrittskulletrafikföretagen agera

konkurrensenriskenframhölloch ärföretagprivata attstoratt
samhällsekono-leda tillvilket kanskattemedel,med stödsnedvrids av

förluster.miska
iföreslår regeringenpromemoriangrundvalPå prop.av

kollektivtrafikavseendeuppdragsverksamhetKommunal1995/96: 167
kommunala aktie-förmedförsöksverksamhet rättlag omenm.m.

itrafiksådaninomuppdragsverksamhetbedrivabolag avsessomatt
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betr. den lagenlinjetrafik, LRLbedriva1985:449lagen rätt attom
kommunaladenutvidgninginnebärFörslagetavsnitt 7. avense

uppdragsverk-bedrivafåkollektivtrafiken. Förinomkompetensen att
landsting ställsiellerkommunsamhet i ettett annat uppen annan

likaprivata aktörernakommunala ochdei syfteantal villkor att ge
skalluppdragsverksamhetenbl.a.gällerkonkurrensvillkor. Det att

och särredovi-konstnadskalkylerasaffärsmässiga grunder,bedrivas på
ellerkommunenansvarsförbindelserövrigaochBorgens- somsas.

föreslåsredovisats. Vidareocksåskallingått för bolagetlandstinget
konkurrens-landstingochför kommunerförbudregler att geom
konkurrens-övrigt tillämpaeller istöd till bolagenbegränsande annat

f..28förfarande s.begränsande
aktöreroffentligakonkurrensfrågor rörlösa vissasyfteI att som

med uppdrag1994:72Underprissättningsutredningen dir. atttillsattes
de konkur-motverkaåtgärder förföreslåbehovoch vidkartlägga att

näringsverksamhetoffentligföljakanrensproblem attavsom
medsubventionerasnäringsverksamhetprivatellerunderprissätts att

konstateradeUtredningenstödâtgärder.offentligaskattemedel genom
ökad konkurrensneu-åtgärder föri balans,Konkurrensi betänkandet

offentlig1995:105SOUprissättningoffentligvidtralitet attm.m.
ochoffentligadengränslandet mellanbedrivs inäringsverksamhet som

principiell ochkonkurrensproblemskapasektorn kanprivata av
därför det,uttalade närUtredningensamhällsekonomisk betydelse. att

medi konkurrensnäringsverksamhetbedriverhuvudmänoffentliga
tillsyneffektivmedreglerbindandefinnasskallföretag,privata en

sanktionssystem s. 11.och ett
nämligenåtgärder,tillförslagföljandelämnade bl.a.Utredningen

offentlig prissätt-vidkonkurrensneutralitetlaginförsdetatt omen-
vissaundernäringsverksamhetoffentligpåmed kravning att

prisetverksamhet,skild frånredovisas attskallförutsättningar annan
medförafårprissättningen inteochkostnadskalkylpåbaseras atten

prissättning,otillbörligsynpunktfrån allmänen
vilkaunderpreciserasyfteikommunallagen över attatt ses-

näringsverksam-får drivalandstingochkommunerförutsättningar som
rättsligtstärksmöjligheternakonkurrensmarknader och atthet att

kompetensenlig.verksamhetsådan ärpröva om
KonkurrensverketUnderprissättningsutredningenuppdragPâ togav

konkur-ochunderprissättningSkattesubventionenfram rapporten
iredovisaskonkurrensneutralitet" DennaökadförVad krävsrens,

punkter:förslag i följandemedbetänkande 411s.utredningens
näringsverksamhetervilka slagförbättreKlargör gränserna somav-

landstingochkommunermyndigheter,statligakan bedrivas av
offentligadessainriktning börkonkurrensmarknader. En attvara
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aktörer inte skall bedriva näringsverksamhet sådana ochvaru-
tjänsteområden finnsdär det fungerande konkurrens.en

Inför kraftfulla förregler offentlig verksamhet bedrivssom-
konkurrensmarknader med innebörd fårdet inte direktaatt ges
skattebidrag eller olika former indirekta subventioner kommunalav

förmånligaborgen, hyresvillkor snedvrider konkurrensen.etc. som
Utvidga nuvarande möjligheter enligt kommunallagen överklagaatt-
kommunalt beslut till samtliga berörda företag beslutetnärett attavser

kommunala enheter skall driva näringsverksamhet konkurrens-en
marknad eller stöd skall till enskilt företag.att ettges

Genomför förslaget Ds 1994:83 s.k. avbruten anbudstävlingom-
och prövning enligt LOU. Komplettera LOU så det klartäven att

förlängning offentligframgår vad gäller vid avtal mellan aktörsom av
ägarsfär juridiskoch enhet inom dennes eller annan person.

förBetänkandet remissbehandlas närvarande.

konkurrensomrádetG-regler påE

förebild förkonkurrensregler gäller svensk lag ochEG:s utgörsom
konkurrenslagstiftningen. EG-reglerna kan tillämpas påden svenska

handeln mellan Sverige ochkonkurrensbegränsningar i Sverige, om
EU-land kan påverkas. Om konkurrensbegränsningett annat en

uteslutande har effekter på handeln inom landet, det däremot denär
svenska konkurrenslagen tillämpas. EG:s konkurrensreglersom
innehåller två grundläggande förbud konkurrensbegränsandeett mot-

ställning. finns ocksåavtal och missbruk dominerande Detmotett av
regleraskontroll företagskoncentrationer. Inom EUregler om av

yrkestrafikområdet rådets förordningkonkurrensrätten på närmast av
tillämpning konkurrens-1017/68 den 19 juli 1968EEG om avnr av

på järnväg, landsväg och inreregler vattenvägar.transporter

Sambruksfrågor6.4

effektivare resursutnyttjande inom denSambruk idéär etten om
sektorn. kommunerna och landstingenoffentliga Tanken är att staten,

bådesina för åstadkommaskall utnyttja attgemensamt resurser
Därvid anläggsservice medborgarna.billigare och bättre ett

offentligaför sektorssyn på dengeografiskt perspektiv i stället en
förebehov och förutsättningar desektorns Ortens sättsresurser.

sektorsinriktade intressena.
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från offentligI Statskontoret, Sambruk i verksamhetrapporten -
slutrapport Stkt 1991:23 presenterades det s.k. sambruksprojektet,

drevs Försvarets rationalitetsinstitut och hade sinsomsom av
bakgrund i försöksprojekt med sambruk mellanett av resurser
fredsförband, godakommuner och landsting. Projektet visade

önskemålresultat inom flera områden. framfördes sambrukDet attom
borde på flera och den civila statsförvaltningenprövas ävenorter att

få Stat-kommunberedningen inom Civildepartementetskulle delta.
föreslog projekt skullei skrivelse till regeringen startasatt ett nytten

omfattade hela den offentliga sektorn.som
sammanfattning projektet visade för de 14resultatenEn attavav

från början ingick i försöksverksamheten beräknadeskommuner som
för milj.kostnadsminskningen sambruk år 1990 till 62den totala caav

kostnadsminskningarna gjordes inom upphandling,kr. De stora
ochkontorsrationalisering, hälso-utbildning, samttransporter

totalaför 15-20 densjukvård, stod procenttransporter avvarav
uppnåddes i många fall såvälkostnadsminskningen. Dessutom

kvantitetsförbättringar.kvalitets- som
effekter konkurrensoffentlig sektorSambruk iI rapporten -

principenbehandlade Konkurrensverketoch effektivitet juni 1994 om
övergripande frågeställningarnaoffentlig verksamhet och desambruk i

åtgärder förVerket förde fram förslag tillfrån konkurrenssynpunkt.
tilloch undvika sambruk skall ledatill medkomma rätta attatt

effekter marknadens funktionssätt.negativa
myndigheter och offentligarad olikaVerket konstaterar att organen

medi konkurrenshänvisning till sambruk erbjuder tjänstermed
överkapacitet.verksamheter där de harprivata företag inom de

kommer konkur-oftast skattesubventioneradeEftersom tjänsterna är
sambrukVerket framhållerpå marknaden snedvridas. ärattattrensen

transportverksamhet.det svenska försvaret,särskilt vanligt inom t.ex.
förevändning föranvändshar visat sig sambrukDet attatt som en

civil verksamhet,skaffa primärt t.ex.resurser avsernya som
eller bussartill sjukvårdshuvudmännenhelikoptrar för Sjuktransporter

skolskjutsverksarnhet.för kommunal
ligga inomknappast kanKonkurrensverket detatt ansesanser

kompetensområ-uppgifter ellermyndighetersstatliga och kommunala
köpas påtjänster kanersättning erbjuda sådanaden att mot som

också förfarandet kankonkurrensmarknader ochfungerande attmenar
förutsätter dock normaltkonkurrenslagstiftningen. Dettastrida attmot

har dominerande ställningeller det offentligamyndigheten organet en
haftsituation verket intemarknaden, vilkenpå den relevanta ännu att

konflikt med LOU,också komma iSambruk skulle kunnabedöma.
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medskenormalfallet skallupphandling iföreskriverbl.a. attsom
konkurrens.utnyttjande av

positivadesåsambruk sätttillämpningen attFör avgränsaatt av
påkonkurrensenframlyftassambruk kanverkningarna attutanav

Konkurrensverket iföreslårellerhämmasonödigt störs,marknaden
medvaddefinitionklarföljande. En ansessomavrapporten -

tydligaochskallsambrukSyftet medformuleras.sambruk skall anges
fårdetställasmåstefår tillämpassambrukför attt.ex.närgränser upp

mellanoch endastkapacitetsöverskotttillfälligtvidendastförekomma
särredovisningockså ställasskallmyndigheter. Krav av sam-

och 6.5bruksverksamhet s.

militäraSärskilt transporterom

för offentligagällertrafikyrkesmässig äventilltillståndKravet
finnasskalldetkravnågotintefinns det attDäremot enorgan.

utföra busstrans-försvaretförFörutsättningarnatrafikansvarig. att
förordningenireglerasområdetmilitäradetutanförporter

Enligt denverksamhet.civilimedverkanmilitär1986:1111 om
sådanautföramyndigheterförsvarsmaktensfår trans-förordningen

utbildningled iinordnaskanverksamheten ett somensomporter, om
allmäntellerfrämjarellermyndigheten annatvidbedrivs statensom
det kanfordonockså hyrafårMyndigheternasamhällsintresse. ut om

andratillupplåtelser änfrågadetolägenhet. När ärske omutan
ellerförsvarsmaktenfrämjaskallåtgärdenkrävs detmyndigheter att

särskilda skäl.finnsdetellersamhällsintresseallmänt att annarsett
medverkan.avgifter för sinfårMyndigheterna utta

i bil-registreringfrån kravetundantagnafordonMilitära är
intefordonenmilitära ärdei sinmedförregistret. Detta atttur

militäraEnligtdieseloljeskatt.fordonsskatt ellerbetalaskyldiga att
för-brukasfår buss1974:97vägtrafikkungörelsen avsomen
medkörkorthar18 årfylltdenförassvarsmakten samtsomav

Enligtfordonsslaget.förarbevis förmilitärtochBbehörigheten
förabehörighetår för21minimiåldern attkörkortslagen är numera

D-behörighet.buss
denskrivelseriktade iRiksförbundBussbranschensSvenska en

försvarsmaktensinvändningarregeringentill1993september mot2
påverkarförsvaretkritiseradebussmarknaden. Manverksamhet att

Förbundetvillkor.följa dennasbehövamarknadenden fria utan att
mindrevissabetydelsesambruk har orter.ocksåframhöll storatt

däroch Skövde,Boden ortensgällerDetta egnaregementsorternat.ex.
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betydandekonkurrensutsatta ochbussbolag mycketsmå är en
riskeras.snedvridning konkurrensenav

för kommandelåg inomframförda invändningarnaDe ramen en
för civila ändamålutnyttjandefredstidautredning av resurserom

utredning har1994:61. Dennaförsvarsändamål dir.avsedda för
regel-försvaretsdelbetänkande, Civilt bruklämnat ett resurserav -

Utredningen konstate-SOU 1995:29.helikoptrarverk, erfarenheter,
kanförsvarsmaktensbruk sättökat ett attatt ett vararesurseravrar

effektivt sätt.offentligt ägdatill de ettta resurserna mervara
främstvisst motstånd,iblandsådant brukSamtidigt har stött ettett

för privatakonkurrensförhållandet defarhågor förgrundat att
utredningenfinns enligtHuvudproblemetskulle snedvridas.aktörerna

effektivtdelsmotsatsförhållandet mellan sättsöka i att ettatt
dels följafredssarnhället,iförsvarsmaktensanvända ävenresurser

upphandling ochoffentligkonkurrens,lagarintentionerna i om
Sveriges inträde iockså påverkasförutsättningarnastatsstöd, där av

remissbehandlats.Betänkandet harEU 9.s.
Överbefälhavaren bakgrund1996,därefter den 19har mot avmars

osund konkurrens,Försvarsmaktenriktatsden kritik mot omsom
förformsambrukupphörande själva begreppetbeslutat ett somavom

ÖB fastslårverksamhet. I besluteti civilmilitär medverkan att
betydelse.någon rättsligtillmätassambruk inte kanbegreppet egen

överväganden förslagoch6.5

reglering börvilkenskallVårt uppdrag innebär övervägaatt som
myndig-yrkestrafiksammanhang,i närför offentligagälla t.ex.organ

denförvaltningar ochtill andratransporttjänstererbjuderheter
överkapacitet. Denverksamheter där de hardemarknaden inomöppna

subjekt skalloch privataoffentligahärvidavgörande frågan är om
offentligadeyrkestrafiksammanhang ellerlikställas i organensom

till de behoven.begränsasverksamhet bör egna
trafiken ochyrkesmässigamellan denfinnsBeröringspunkter

från konkurrenssyn-finns flera skäl tillkonkurrensfrågorna. Det att
yrkestrafiksek-offentliga aktörer inomsärskilda kravpunkt ställa

förutsättningaroftast skildade heltfrämsta skäletDet är somtorn.
verksamhetfinansiera sinföretagoffentliga privatagäller för attresp.

får kapitalprivata företagriskkapital. Medanerhållaoch egetsatsaatt
ocksåmed skattemedel. Detverksamhetoffentlig ärfinansieras ytterst

verksamhet.till kommunalkommunal borgenvanligt det knytsatt en
fördelar, såsom möjlighetandrahar oftastOffentliga även attorgan

förvillkorenskattemedel. De olikamedekonomiska förlustertäcka
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kapitalförsörjningtillverksamhet med hänsynoffentlig privatresp.
regel negativ påverkaninnebärrisktagandeaffärsmässigtoch som en

effektivitetsförhållanden.ochkonkurrens-marknadens
redovisningssystemenkonkurrensproblemallvarligt ärEtt attannat

information den totalaofta inteoffentliga sektorni den omger
sammanhangi olikaverksamheter. Det harolikakostnaden för

kostnads-verksamhet bör hakonkurrensutsattframhållits att en egen
verksamhetfrån övrigorganisatoriskt åtskildredovisning och vara

subventionereventuellaDärigenom kanmyndighetsutövning.inkl.
förhindras.ochupptäckas

transportområdetnäringverksamhetlandstingsochKommuners
betydligtomfattargeografisktmarknaderofta konkurrensrör som

därförlän. Deteller berörtaktuell kommun ärområden änstörre
finnsdetriksintressemotiv ocksåsamhällsekonomiskautifrån attett

förförutsättningarlångsiktigaklara ochspelreglersunda som ger
konkurrens.denna typ av

visskommunernaföregående hari detredovisatsSåsom en
utföra yrkes-villkorvissakommunallagenenligtmöjlighet att

tillhandahållertill kommunenAnledningenmässiga atttransporter.
kapacitet detledigdenna finns ärdet inomoftasttjänsterna är att som

transporttjänster.visst slagutnyttja tillekonomiskt riktigt ettatt av
framgått bl.a. iförespråkar,Konkurrensverket rapportensom ovan

verksamhetde offentligasektor,i offentligSambruk att organens
förriskenpekar främstVerketbehoven.till debegränsas egna

oftastsambrukstjänsternaeftersom ärkonkurrens,snedvriden
skattesubventionerade.

samråttvi harorganisationerbranschsarmnanslutningar ochDe som
iståndpunktprincipiellasinutredningsarbetet harmed under som

yrkesmässigdrivabör ha likaalla subjekt rättallmänhet attansett att
docklika. Man haroch villkorenförutsättningarna ärtrafik, så länge

principerefterdå skallsubjektoffentliga prövasframhållit att samma
beträffarsubjekt vadför privatagällerregleroch ansvar,som

ekonomiska krav m.m.
redovisatvi harförhållandendebakgrundMot ovan menarsomav

yrkestrafiksam-iför myndigheterfinnasreglering börvi denatt som
näringen.subjekt inomför andradensammabör-manhang somvara

derättssubjekt likställasoffentliga och privataord börMed andra om
grundläggande förut-Entrafik.yrkesmässigskall ha utövarätt att

härför verksamhetenvår uppfattningalltså enligtsättning bör attvara
lika.konkurrenssynpunktfrån ärpå villkorbedrivas ävenkan som

YTL:somfattasoffentligt subjekt börföljer bl.a.Härav även ettatt av
trafiktillståndden haravseenden. Förolikaprövning iregler somom

särskilthareller fleraalltid finnassåledesdetbör personer somen
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för trafiken, trafikansvariga nuvarande YTL. För5 §ansvar
saknas trafikansvarignärvarande det regler hos kommunstaten,om en

eller landsting. Enligt vårt förslag i avsnitt 4.6 skall emeller-ett ovan
tid offentligt subjekt, kommun elleräven ett t.ex. staten, etten

omfattaslandsting, reglerna trafikansvarig.av om
uppfattning således förutsättningarna förEnligt vår bör olika subjekt

bedriva yrkesmässig trafik enligt YTL lika. ytterligareDeatt vara
hänga offentligaproblem kan med de aktörernasom samman

transportmarknaden konkurrensaspekt får lösas regleringenur genom
enligt kommunallagen, konkurrenslagen, lagen offentlig upp-om

lagstiftning, främst sådan.handling och näringsrättslig Somannan
framgått pågår också fortlöpande utveckling dennaovan en av
lagstiftning och bedrivs, inte minst från Konkurrensverkets sida, en
aktiv verksamhet för förbättra de konkurrensmässiga förutsätt-att

för näringsverksamhet inom olika sektorer.ningarna
offentligaKonkurrensen får inte heller sig privata ellervareav

olika och för-aktörer spel överträdelser lagarsättas genom avur
de olika myndigheter verkar inomordningar. Detta kräver att som

yrkestrafiksektorn främst VV, länsstyrelserna, skatte- och krono--
fogdemyndigheterna, âklagarmyndigheterna samverkarpolis- och -

uppföljning spelreglerna följs. Konkurrens-i sin tillsyn och sin attav
tillstândshavareförutsättningarna rubbas exempelvis när en genom

skaffar sig bättre förut-lagöverträdelser och skatteundandraganden
upphandling.konkurrenterna lägga lågt anbud isättningar än ettatt en

Övervakningen gällerregelefterlevnaden konkurrensaspektenav ur
konkurrensomrâdetgivetvis främst den centrala myndigheten

nämnda myndigheter. Vad gällerKonkurrensverket övrigaävenmen
regeringen 1995/961131 Vägverkets sektorsansvarVV har i prop.

skall verka förinom uttalat 20 VVs.vägtransportsystemet attm.m.
effektiv yrkestrafik bedrivs undertrafiksäker, miljövänlig och somen

lika konkurrensvillkor mellan företagen. Såväl VV i egenskap av
yrkestafikområdet prövnings-central tillsynsmyndighet övrigasom

för sund konkurrens inom yrkestrafiken.myndigheter bör verka en
yrkestrafiklagstiftningen, förslagetbör komma till uttryck iDetta se

till kap. § YTL.5 15 nya
förordar förkonsekvens med det sagda vi inomI attnu man ramen

yrkestrafiklagstiftningen särreglerar offentliga verksamhetinte organs
på yrkestrafikområdet. lagstiftning skall i möjligaste månDenna vara
konkurrensneutral. Supplerande regler hör hemma inom annan
lagstiftning.
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linj etrafikRegler7 om

tillståndalltidförslag i huvuddrag: Det skall krävasUtredningens
trafik.länsgränsöverskridandeför utövaatt

trafikhuvudmannenLRL, innebördBestämmelserna i §l attav
linjetrafik tillstånd och i 3får drivainom länet utan som

dentrafikhuvudman, flyttas tilldefinitioninnehåller överaven
föreslår.yrkestrafiklag visomnya

tillstånd, isärskilt medgivandeBestämmelserna i 2 § LRL om
bestämmelserna iinlösenskyldighetoch §§4 5 samtm.m.om

7 § upphävs.
ocksåupphävsovannämnda ändringarSom konsekvens aven

taxivärderingsnämnden.buss- ochförordningenlagen omresp.
i samband medföreslår skadlighetsprövningenVi vidare attatt

förskyddetskall upphävas såvitt gällerlinjetrañktillstând beviljas
vägtrafik.trafikhuvudmännens

Utredningens uppdrag7.1

bakgrundutredningen 6 skall vi, bl.a.direktiven till s.Enligt mot av
fråganuppmärksammaformer trañksamverkan, om av-nya av

trafikhuvud-huvudmannatrafikengränsningen övervägasamt omav
behöverlinjetrafikenregionalaför lokala ochdenmännens ansvar

i dag.definieras tydligare än
ochmellan YTLstudera avgränsningeningår ocksåI uppdraget att

utifrånbl.a.driva linjetrafik, LRL,viss1985:449lagen rätt attom
ansökantrañkhuvudmansutfalletden omständigheten attatt omav en

tillständshavarens möjlighetertidigarelinjetrafik och denfå driva att
sökandenvilken lagolika beroendeinlösen blir heltkräva som

åberopar.
kantaxivärderingsnämndenbuss- ochSlutligen skall vi överväga om

ändringarbehovetsamband därmed uppmärksammaavvecklas och i av
i LRL.
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definitionAvgränsning och7.2 av
huvudmannatrafiken m.m.

7.2.1 Allmänt

trafikförsörjning skall det enligttillfredsställandefrämjaFör att en
persontrafikkollektivför viss1978:438 huvudmannaskaplagen om

för lokala ochdenfinnas huvudmanvarje läni ansvararsomen
ingårHärilinjetrafiken förregionala transporterpersontransporter.

båteller medeller järnväg äveninom länet väg transportersamt
gällerVadlänsgräns.sträckor vägtransporternakortare över avser

efterfrágestyrdoch s.k.vanlig bemärkelselinjetrafik ibådeansvaret
landstinghuvudman,framställningkompletteringstrafik. Efter ettav en

föreskrifter samverkanfår regeringen meddelaeller kommun omen
olika län.huvudmän ifråga trafik mellani om

viktigytterligaretrafikhuvudmanneni lagen harEnligt §l ena
taxifrågorna ochi länetuppmärksamhetuppgift, nämligen ägnaatt

överenskommelseEftertillfredsställande taxiförsörjning.förverka en
trafikhuvudmannenfåri länetlandsting eller kommunmed ett en

transportändamål detför sådanaupphandla taxitjänster annarssom
sådantillgodose. Näreller landstingetkommunenankommer att en

åtagandenfår beaktastaxitjänster sker, ävenupphandling avav
allmänheten. Sam-taxiservice förhålla godanbudsgivaren att en

kommunikationerbetänkande Allmännai sittreseutredningen har -
ibestämmelsen1995:70 uppmärksammatSOUför alla att nuvaran-

1992:1528konflikt med lagenkomma iutformning kande om
lydelsen.anpassningdärför föreslagitupphandling ochoffentlig aven

upphandlingvidskall huvudmannenförslagEnligt utredningens av
marknadentillmed hänsynkan skeså lämpligentaxitjänster, när

hålla godanbudsgivarenåtagandenbeakta även att enorten, av
21, 158.för allmänhetentaxiservice s.

llänetilandstinget och kommunernaHuvudman gemensamt.är
län kommu-i Gotlandshuvudman ochlandstingetlänStockholms är

kommakan i ställeti länLandstinget och kommunerna ettnen.
skalli läneteller kommunernalandstingetantingenöverens attom

landstinget och kommunernalän kanMalmöhushuvudman. Ivara
skallMalmö kommunlandstinget ochkomma överens att varaom

Huvudmannensinförts.ordning harsådanhuvudman 2 §. En nu
landstingintekommunalförbund,handhas iuppgifter kan ettett om

huvudmandehuvudman. Om äräreller kommun är somensamen
stället handhasuppgifterna ifår dockdet, ettöverens genomom
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aktiebolag, har bildats för ändamålet. De huvudman skallärsom som
inneha samtliga aktier i bolaget 3 §.

länstrafikreformenNär genomfördes år 1978 syftet bl.a. attvar man
skulle underlätta införandet s.k. länskort formeroch andraav av

i länen. Se vidare förarbetena till huvudmannaskaps-taxagemensam
lagen i bl.a. 1977/78:92 åtgärder för förbättra lokal ochattprop. om
regional kollektiv persontrafik bet.och 1977/78:TU28.

Den juli 1989 skedde långtgående förändringar beträffandel den
lokala och regionala kollektivtrafiken Då nämligenträddeväg.
huvuddelen i kraft. Reformen trafikhuvudmannenLRL innebar attav
i län fick i regi eller med anlitanderätt att entre-resp. egen av-

driva linjetrafik inom länet linjetrafiktillstånd §.lprenörer utan-
Samtidigt upphörde tidigare meddelade tillstånd till linjetrafik inom ett
län gälla. I särskilt beslut den maj 1986 medgav regeringen15att ett

dåvarandemed stöd övergångsvis gällande bemyndigande iettav-
3 § andra stycket LRL några trafikhuvudmän rätt även överatt-
länsgräns bedriva linjetrafik linjetrafiktillstånd fr.0.m. den julilutan

områden1989. Medgivandet gällde endast inom vissa angivnanärmare
lokal och regionaljfr 31 i 1984/85:168 drivarätt attprop. oms.

trafiktill-trafikutövare, miste sinakollektivtrafik på väg. De som-
fick använda tillgångar,stånd, till inlösen sina i rörelsenrätt seav

behandlaslagen 1985:450 buss- och taxivärderingsnämnden, somom
Trafikhuvudmannens gälldei avsnitt 7.4.närmare ursprung-ansvar-

kompletteringstrafikligen sådan personbefordran medinte utgörsom
efterfrågestyrd trafik flexibel denpersonbil, dvs. ofta och änmeraen

för.busstrafiken. trafik hade kommunernareguljära Denna ansvaret
emellertid den juliBegränsningen i huvudmannens upphörde 1ansvar

huvudmannaskapslagen,1986 ändring SFS 1985:451 i §l segenom
hadeff. Dåvarande Transportrådet, TPR,1984/85: 168 34prop. s. -

trafikutövare, bedrivit länsgräns-regeringens uppdrag som
regionala tillstånd,stöd sammanknutnaöverskridande trafik med av

tidigaretillstånd motsvarande den redansammanhängandeutfärdat
l984/85:168.och 34 iutförda trafiken 33s. prop.n

ilinjetrafik med bussetableringförbetydelseAv stor av -
skadlighetspröv-bestämmelsernalångväga sådansynnerhet är om-

ning i 8 § YTL.
linjetrafik ficktillstånd till8 § YTLTidigare gällde enligt att ges

förskadabli tillkundetrafiken inteendast den avsedda antasom
med detenligt LRL,trafikredan etablerad järnvägstrafik eller väg

sannoliktgjordefick sökandenundantaget tillstånd attatt enges om
uppnås. Närtrafikförsörjning därigenom skullebättreavsevärt

framhöllavskaffades för linjetrafikenbehovsprövningen även
departementschefen det klart1987/88:78 25,prop. attatt ens. var
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förskadeverkningarmedföraskulle kunnaområdetpåfri konkurrens
trafikendenmenadebedriver. Hansamhällettrafikden att senaresom

trafikhuvudmännensochpersontrafik järnvägförlinjerSJ :s-
grundläggandeupprätthålla visstsyftar tilloftatrafik ettatt-

underskottmedden gårmåste drivasochtrafikutbud även somom
fort-trafiktill dennahänsyndet medvia skatternatäcks attsamt

etableringsrätten.prövningvissborde finnasfarande aven
konkur-ökad1991/92:130iregeringenförslagEfter omprop.av

1993januaridenpersontrafiken trädde 1kollektivainom denrens
förtillståndsprövningenbeträffandekraftilagstiftningenändringar i

Enligt1992:911.SFS1991/92:TU2l,bet.busstrafikenden långväga
linjetrafik intetillfår tillstånd§ YTL8nuvarande lydelsenden av

betydande måniavsedda trafikensannolikt dendet görs attges, om
järnvägstrafikför drivaförutsättningarnaskadaskulle komma attatt
järnvägsföre-alltså påankommerDettrafik enligt LRL.eller numera

ekonomiskadesannolikttrafikhuvudmannen göraeller attatttaget
betydandeskadas itrafikenberördadriva denförutsättningarna att

förunderlagvisabeviljas ochtillståndetsöktamån det ettattom
till-Ombetydande.skadan kanbedömningen anses somomav

kommertrafikenavseddadenbedömer attståndsmyndigheten att
alltid Itillståndfårtrafikförsörjningväsentligt bättremedföra ges.en

respriser. Omväsentligt lägreocksåliggersistnämnda begreppdetta
linjetrafiktilltillstånddet, skallbegärtrafikhuvudmanellerSJ en

därefterochtillståndetförfrån dagentio år vartprövas senastnytt
tillståndsmyndighetenhosframställasskallbegäranår. sådantionde En

Ärtioårsperioden.löpandedenutgångenföreårsenast ett av
årframställasskall begärantid,till viss ettsenasttillståndet begränsat

YTL.§den tiden 11utgångenföre av
anförde före-ordningengällandeför denmotivenBeträffande nu

vägtrafikenfrågaff. i61991/92:130 s. attidraganden omprop.
skyddvisstbehövatordefortsättningsvistrafikhuvudmännen ettäven

kandennasåresandeunderlaghartrafik attför sådan ett stortsom
trafiken,olönsammaden starktförkostnadernatäckabidra till somatt

påbörjadeskäl. Denregionalpolitiskabibehållasmåstede avanser
friaoch denfortsättaemellertidbordelinjetrafikenavregleringen av

behövsverkligenomfattningi denendastbegränsaskonkurrensen som
bordeHuvudmannatrafikenmålen.trañkpolitiskauppnå deför att
bordefallen. På siktväsentligaverkligttrafikenföri deskyddas bara

genomföras.busslinjetrafiken medavregleringfullständig aven -
Även menadel991/92:TU21bet.trafikutskott attriksdagens en

Bådeönskvärd.busstrafikenlångvägaavreglering denfortsatt varav
genomförda reformernade dåansågriksdagenochregeringen att

följasborde upp.
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skadlighetsprövning intei bestämmelsernaDet sägs om vem som
järnvägstrañken, varför såväl SJ trafik huvud-skall driva :s som en

tågtrafiktågtrafik liksom eventuell torde skyddasmans annan-- -
från busslinjetrafik. bara redan etableradkonkurrens Intemot

för föreligger konkretajärnvägstrafik sådan vilken detävenutan
framtidoch skall i gång inomutbyggnadsplaner sättas näraensom

bestämmelserna 1991/92:30 19. Vad gällerskyddas prop. s.av --
drivashuvudmannatrafiken skall denna enligt ordalydelsenväg
sådanskyddade trafiken skallenligt Detta innebär denLRL. att vara

trañktill-enligt och 2 LRL kan drivahuvudmannen 1 utansom
långväga buss-skulle driva exempelvisstånd. Om huvudmannen

skyddasordinärt trafiktillstånd enligt YTLlinjetrafik med stöd ettav
i 8 § YTL.inte den trafiken bestämmelsernaav

överklagnings-den juli 1994 30-talRegeringen avgjorde 14 ett
busslinjetrafik förtillstånd länsgränsöverskridanderörande tillärenden

samtliga ärenden hadekortfattad redogörelse. Ivilka vi här lämnar en
undertrafiken överklagats SJbeslut tillåta den söktaVV:s att av som,

tågtrafiken yrkade besluten skulleskada föråberopande attav
trafiken,flertalet beslut tilläts dock denupphävas. I även omnya

upptagningsförbud vissa delsträckorexempelvisvillkor i form av
busslinjetrafiktillstånd till redanföreskrevs. På de sträckor däribland

motsvarandebeviljades sökandefanns, för SJ-ägda Swebus,t.ex. nya
fall tidsbegränsades dessa så de kommertrafikeringsrätter. vissaI att

tillstånden. Härigenomde redan befintligasamtidigt medlöpaatt ut
YTL.skadlighetsprövning enligt ll §framtida samladmöjliggörs en

upphävde beslutenbiföll regeringen SJ yrkande ochnågra fallI :s-
trafiktillstånd.meddelaatt nya

järnvägstrafiken befannsSannolikheten för skada vara mera
busslinjetrafik intevarför någoni några fall,betydande acceptera-ny

des där.
innehöll följande allmännaden juli 1994Samtliga regeringsbeslut 14

motivering:

omstruktureringsskede,befinner sig för närvarande iSJ ett som
väsentligtsnabbtágstrafik ochsatsningarbl.a. innebär stora

1991/92: 130tågtrafik övrigt. propositionenförbättrad i läven om
persontrafiken framhållsinom den kollektivaökad konkurrens att

pågår medförasatsningar börde omfattande ekonomiska attsom
får anståskadlighetsprövningenfullständig avveckling enaven

trafikensl992/93:l76 investeringar itid. propositionenl om
järnvägen.infrastruktur redovisas betydande satsningarm.m.

miljarder40bedöms investeraSammantaget närmarestaten
Tillkommande tioårsperioden.i järnvägsnätet under denkronor
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materieljärnvägsföretagens inköp rullandekommerdetta av
järnvägstrafi-nödvändigttidsperiod. Detmotsvarandeunder är att

eftersatt, reella möjlig-följd år varitlångken, nu gesavsom en
minst viktigtInteoch attraherautvecklas resenärer.heter att nya

busstrafik beaktalångvägaansökningarvid prövningär att omav
landet tågut-förbättras liksom iinfrastrukturenlandeti varvar

därförövergångstid detrimligUnderförbättras. ärbudet en
tillstånd tilltillämpas vad gällerrestriktivitetvissmotiverat att

busslinjer.nya

villkorStockholm-Töcksfors-Oslo föreskrevsFör sträckan t.ex.
så till vidaMälardalen, nämligenitågtrafikenskydd förtill att

efterfår lämnasTöcksfors-Oslo endastfärdvid mot avpassagerare
Örebro.Örebro PåföreendastStockholmfärdoch vid tasmot upp

busstrafik, meddagligtilläts inteGöteborg-Malmösträckan
dubbelspårsutbyggnad ochmedpågående arbetenatill dehänvisning

infrastruktursats-omfattandedvs.Hallandsåsen,undertunnelbygge
medförför närvarandesnabbtågstrafik,anpassning förförningar som

Södra stambananunderskott. Längsgår medtågtrafiken stortatt
busslinjetrafik. RegeringendäremotgodtogsStockholm-Malmö ny

harSödra stambananställningden starkahär tillhänvisade samtsom
tidigare bedrivsredanStockholm-Kalmarsträckantill detatt

Swebus AB.busslinjetrafikdaglig av

till democh bakgrundenFrågeställningar7.2.2

trafikhuvudmännensutreda bl.a.skall vidirektivenEnligt ansvarom
och regionaladen lokalalagstiftningen benämnsiför vad som

erinrasdefinition. Därvidtydligbehöva fålinjetrafiken kan en mera
skulle kunnatanken huvudmännenavvisatriksdagen har attattom

sina inomknytabusstrafiklångvägaetablera att resp.sammangenom
tillstånd.s.k. koppladetrafikeringsrättigheter,län gällande

utredningenSammanträffande medhuvudmannahåll har vidFrån ett
önskemålframförts starktvarvidtagitsdessa frågor ett om enupp,
skulle få bedrivaslänsgränsöverskridande trafikendenlagreglering där

kollektiv-farhågor föruttalattillstånd. Man harsärskilt att ettutan
trafik-utföraslänsvisa trafiken kanendast dentrafiksystem, där av
skullebyråkrati,ökadtillstånd, medförhuvudmannen utan somen

ändå väljerofta sker. Omi dagsamverkanmotverka den attmansom
alternativfri acceptabelthuvudmannatrafiken heltinte släppa ettanses

kravangränsande länlinjetrafik i tvåtillåtakunna utanattvara
trafiktillstånd.
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Andra intressenter har i olika sammanhang uttalat sig attmot
trafikhuvudmännen skulle koppla sina trafikerings-rätt attges samman

kan koppling förekommerDet i utsträckningrätter. nämnas att stor-
i dag. Sá trafikerar Länstrafiken Västerbotten inlandsvägen medt.ex.
buss ersättning för järnväg, dvs. interregional/länsgränsöverskri-som
dande trafik.

Beträffande skadlighetsprövningen enligt från8 § YTL har
framhållitshuvudmannahåll den bör behållas järn-att gentemot

vägstrafiken. samförståndslösningarDet betonas dock ofta uppnåsatt
i prövningen gälladag och skall den lokala och regionala trafikenatt
och inte den interregionala. Man måste nämligen enligt huvudmännen

i eftersomresandet delsträckor, resandet i realiteten sker detse
och inte hela linjesträckningen i sammanhang.sättet, ett

överväganden7.2.3 och förslag

förSkall trajikhuvudmännen behöva tillstånd länsgränsöverskridande
trafik

Frågan trafikhuvudmännens utföra länsgränsöverskridanderätt attom
trafik behandlades i 1984/85:168 driva lokal ochrätt attprop. om

kollektivtrafik Efter förordatregional ha omskriv-väg. att en
dåvarande tillstånd, tillståndshavarening" regionala utnyttjatav som

för trafik, föredraganden följandeinterregional uttalade bl.a. 33.s.

Efter denna "omskrivning" trafiktillstånden bör gälla attav
trafik Trafik-länsgränsöverskridande kräver särskilda tillstånd.

sinsemellanhuvudmännen skulle knytaattannars, genom
trafikeringsrätter,sina inom län obegränsade kunnasamman resp.

långväga busslinjetrafik någraetablera avvägningarutan att av
trafikpolitisk instanserskulle kunna de hargörasart attav som

för övergripande trafikplaneringen. Sådanaden nationellasvara
avvägningar jag tidigare konstaterat nödvändiga vidär som- -

trafiken.den interregionala

I specialmotiveringen 56 framhöll föredraganden den före-s. att
slagna trafikeringsrätt för trafikhuvudmannenbestämmelsen om
omfattar trafik endast län, vilket innebär linjetrafiktill-rör ett attsom
stånd yrkestrafiklagen för trafikenligt krävs all till någon delsom

Därefter fortsattelänsgräns". han:passerar en
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tillstånd,sådanainnehavarei dagförekommerDet att somav
samman dessaknytersträckor,linjetrafik kortareförgäller

bedrivsPå såtrafik.långvägadriva sättför kunnatillstånd att en
länsvisatrafik med stödlänsgränsöverskridandeibland av

för trafik-trafikeringsrättenföreslagnatrafiktillstånd. Den nu
förflera huvudmäntvå ellerutnyttjasfår inte atthuvudmännen av

tilldvs.län,trafik änbedriva rörsamverkani ett somsom mer
erfordrastrafiksådanFörlänsgräns.delnågon passerar en

yrkestrafiklagen.enligttillstånd

någonhade inte1984/85:383rskr.1984/85:TU30,Riksdagen bet.
propositionen.uttalandena iciteradedeinvändning mot ovan

vadbakgrundlagstiftning måsteInnebörden dagens mot somavav
intedetvår mening, ärenligtlagstiftningsärendet,förekom i attvara

dettrafikeringsrätterkopplade sättsiganvändatillåtet somatt av
ofta sker.närvarandeför

harickeellertrafikeringsrätternaskoppladedeFrågan varavaraom
tillfällen. Iolikavidaktualiseratslagstiftning återårsefter 1985 prop.

uttalade departements-yrkestrafikenavreglering1987/88:78 avom
26:följande s.chefen

itrafikhuvudmännenframhållasammanhangi dettavillJag att
med s.k.intebusstrafik,bedriva långvägainte börprincip ens

regel-iHuvudmannatrafiken ärtillstånd.kopplade stortsett
NObl.a.medel. Somallmännasubventioneradmässigt av

konkurrenssyn-därför frånkanremissbehandlingenunderpåpekat
huvud-busstrafik ilångvägainvändningarpunkt motresas

synpunktkommunalrättslig ärfrånhellermannaregi. Inte en
invändningsfri.ordningsådan

års1985ilängrealltså här änDepartementschefen gick ett steg
inte börprincipi"trafikhuvudmännenuttaladeochproposition att

busstrafik".långvägabedriva
omständigheternågratillkommitdet intemening harvårEnligt som

gällande kravprincipdagens ieftersläppermotiverar att man nu
utföraönskardetillstånd,skall hatrafikhuvudmännen omatt

diskussionårensdehartrafik. Tvärtomgränsöverskridandeläns senaste
medi konkurrensverksamhetdrivaoffentliga rätt attorgansom

verksam-förbetingelsernaviktenunderstrukitföretagprivata attav
offentligadenprivataför denmöjligtlikasåheten görs resp.som

betingelserna,formelladegällabör ävenDettasidan. synsätt rent
innehåll Dettillståndsprövningenstillstånd, etc.kravsåsom t.ex.
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likabehandling sker imarkeringviktigsidasamhälletsfrån attär en
hänseenden.skilda

önskemåletundviks.byråkrationödigönskvärtgivetvisDet är att
såinte drivasvi anförtmed vadi linjefår dockhärom ovan ---

andra.fall inte ifrångås i vissatillstândskravexempelvislångt menatt
framhålla,vill vi ytterligare pröv-byråkratiaspekten attfrågaI om

skadlig-tillståndsprövningensjälvasåväldet gällerningen som-
enskilti varjeomständigheternatillbörhetsprövningen anpassas-

trafikhuvudmannenmellansamarbetsavtalFöreligger detfall. ettt.ex.
summarisk. Iskadlighetsprövningen görasjärnvägsföretaget kanoch

idepartementschefens uttalandentillhänvisavill vihänseendendessa
kollektivainom denkonkurrensökad1301991/92: person-omprop.

19.trafiken s.
alltid skalldetsammanfattningsvis,alltsåståndpunktVår är att

Någratrafik.länsgränsöverskridandeutövandetillstånd förkrävas av
funnitvi intebehandlat harharvideavgränsningarandra än nusom

erinraemellertidvillVisammanhang. atti dettabehov omav
AllmännabetänkandetnämndatidigaredetSamreseutredningen i

trafik-föreslagit1995:70SOUallaförkommunikationer att-
ochlokalaför deninte baraskall,huvudmännen svarasom nu,
vadockså förförlinjetrafikenregionala persontransporter utan

Härmedkollektivtrafik".särskildkallarutredningen resoravses
kommunalkallaskollektivtrafiksådanmedläneninom som nu

sjukresor.ochriksfärdtjänstfärdtjänst,
och konkurrens-kommunalrättsligavissatagitavsnitt 6iVi har upp

busstrafik. Vilångvägabedrivenkommunaltbl.a.aspektermässiga
förbjudamotiv förfunnitinte harviunderstryka, atthärvill även att

långtnaturligtvis såtrafik,sådantrafikhuvudmännen utövaatt som
behövshellergrund.konkurrensneutral Intepåbedrivasskallmöjligt

utförahuvudmännensprövning rättsärskild attformnågondet avav
trafiktill-ingår iprövningdenlänsgräns utövertrafik över som

framgårsåsomfårKonkurrensbetingelsernaståndsprövningen. av-
konkurrenslagstift-förinombehandlasavsnitt 6nämnda ramen-

lagstiftningen.kommunalrättsligaoch denningen
förslagframlagdavårtkonsekvensernalagtekniskaDe ovanav

LRL.avsnittnästföljandevi ibelyser om

skadlighetsprövningenNärmare om

YTL8 §nuvarandeenligtskadlighetsprövningenangårVad först
utredauppdragvårtutanfördetfaller attjärnvägstrafikengentemot

tillgälleri dagreglerfrån desåledesutgårfråga. Videnna att som
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järnvägstrafikenskydd för oberoende denna drivs SJ,av om av en-
trafikhuvudman eller någon alltjämt skall bestå.annan -

gäller för vägtrafikVad däremot skyddet den huvudmännensom
förhållandenaför annorlunda och anknytningen till deärsvarar

spörsmål i övrigt behandlar i detta sammanhang påtaglig.som mera
därför finns anledning behålla dennaVi har detövervägt attom

skyddsregel.
årRedan den nuvarande regeln 1992 betonades dennär attantogs

linjetrafiken borde fortsätta ochinledda avregleringen väg attav
för trafikhuvudmännen i fråga denna trafik bordeskyddet om

verkligt väsentliga fallen. Såvitt vi har kunnatinskränkas till de utröna
såsomutredningsarbetet spelar skadlighetsprövningen, denunder

i 8 § i praktiken mycket blygsam rollkommit till uttryck YTL, nären
för vägtrafiken. princip har trafikhuvudmannendet gäller skyddet I

trafikeringsrätt.endast obegränsad Ingetinte något monopol, utan en
enskild trafikutövare söka tillstånd inom län.hindrar således att etten

inomlänstrafikenövervägande delenallmänhet torde dock denI av
skadlig-därför enskilda sökande. Denolönsam och inte lockavara

förpraktiskt intresse i stället skyddethetsprövning är av avsersom
skadlighetsprövningentalar förjärnvägstrafiken. Dessa iakttagelser att

avskaffas. harlinjetrafiken skulle kunna Dessutomväggentemot
trafiksektorni dagens samhälle bl.a. inomkonkurrensfrägorna --

följer olika konkurrensbe-framträdande. Häravblivit alltmer att
underbyggda.och välregler måstegränsande övervägas noga vara

dåinföra sådana reglersåväl det aktuelltgällerDetta ärnär att som
Även iomständigheter talarfortbestånd diskuteras. nämndaderas nu

de förut nämnda.riktning somsamma
det såvittskulle det kunna hävdas,det harMot attsagtssom nu

form undersökningfaktamaterial iinte finns någotkänt avav
detkan belysa frågantrafikupplägg ävenresmönster, omm.m. som
slag. Viskadlighetsprövning aktuelltbehövsfortsättningsvis av nuen

utifrån sådanamycket svårtemellertid det måste attatt varamenar
för ställningstagande.erforderlig vägledningundersökningar hämta ett

skadlighetsprövningenföreslår videt anfördabakgrundMot attav
motsvarandeupphävs medanför linjetrafikentill förmån väg

järnvägstrafiken får stå kvar.till förmån förprövning
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Särskilt7.3 driva visslagen rätt attom om
linjetrafik

Såsom framgått fick trafikhuvudmännen den juli 1989l rätt attovan
linjetrafiktillstånd bedriva linjetrafik, dock denna förrättutan att envar

huvudman begränsades till det länet 1 § LRL. I 2 § föreskrivsegna
emellertid efter lagändring finnsVV, det särskilda skäl, fåratt om
besluta huvudman tillstånd får driva linjetrafik på bestämdaatt utanen
linjer sträcker sig från det lån där huvudmannaskapet gäller in isom

angränsande Aktuella förarbetenlän. till paragrafen finns iett prop.
1987/88:78 och bet. 1987/88:TU15. Föredraganden framhöll i
propositionen 29 det borde finnas möjlighet förs. trafik-att en en
huvudman linjetrafiktillstånd själv eller ientreprenöratt utan genom
vissa fall bedriva kortväga linjetrafik korsar länsgräns, t.ex.som en
för tillgodose behovet arbetspendling, skolresor och tillatt av resor
köpcentra och serviceinrättningar. Tidigare hade regeringen enligt-

tillfälligt bemyndigande i dåvarandeLRL 3 § andra stycket,ett se
nedan kunnat medge liknande tillstånd. I 4 och 5 §§ LRL behandlas
den situationen någon trafikhuvudmannen har tillståndänatt attannan
driva linjetrafik på linjer omfattas beslut enligt sådant2 lsom av
fall upphör det tillståndet gälla två år efter det det enligt 2 §att att
fattade beslutet har upphört gälla. Trafikhuvudmannen blir därvid,att

tillstândshavaren begär det, skyldig lösa in de fordon och andraattom
tillgångar används den linjetrafik föri vilken tillståndet upphörsom

gälla §. finns5 Närmare bestämmelser inlösen i lagenatt om
1985:450 buss- och taxivärderingsnämnden. Enligt 6 § LRL fårom
trafikhuvudmannen anlita någon för utföra trafikattannan som avses
i lagen. Den utför trafiken skall därvid ha tillstånd tillsom person-

7 finns bemyndigande förI § regeringen eller dentransporter. ett
myndighet regeringen bestämmer meddela ytterligareattsom
föreskrifter i de avseenden i lagen. Enligt 8 § får VV:ssom anges
beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol länsrätten.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ovan redovisade regler har emellertid inte tillämpats i praktiken. l
stället har tillstånd meddelats enligt YTL. Enligt 3 § andra stycket
LRL i lagens ursprungliga lydelse framkunde regeringen t.o.m.
utgången juni 1986 besluta huvudmannen får bedriva linjetrafikattav
inom visst väl område län. sådantEtt beslutavgränsatett annatettav
innebar tillståndmeddelade till länsgränsöverskridande trafikatt
upphörde gälla enligt gällande lydelsesätt näratt samma som nu

LRL tillstånd meddelas enligt 2 § till trafik bestämda linjer.av
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70-talfrågaimeddeladesLRLstycket§ andraenligt 3 ettBeslut om
29.1987:88/78ochavsnitt 7.2.1linjer se s.prop.ovan

haroch TPRTSVTrafiksäkerhetsverket,föregångareoch dessVV
någonlåtit2§ LRLnuvarandeenligtbeslutintedäremot genom

länsgränslinjetrafikbedriva överfå utantrafikhuvudman rätt att
linjetrafiktillstånd.

fallantalobetydligtintefinnsdetinhämtathar viFrån VV ettatt
för länsgräns-enligt YTLtillståndbeviljatshartrafikhuvudmändär

tidenfråntillstånd härrördessaHuvuddelentrafik.överskridande av
mindrebeviljatharmedan VVtillståndsmyndighet, ettdå TPR var

regeringentillstånd meddelatsfall harnågratillstånd. Isådanaantal av
YTL:sstrykas underhärförtjänaröverklagande. Det attefter att
enligtdetlinjetrafik ochtillnågonmedför ensamrätt attinteregler

LRLinlösenskyldighet.någonföreliggerhelleralltså inteYTL ger
starkarebetydligtnågonheller ensamrätt,visserligen inte ettmen

YTL. Seenligt 8 §skadlighetsprövningentrafikenförskydd genom
trafikenyrkesmässigaDendepartementspromemorianvidare -

f..501994:100,genomförandefrågor Dsochsamordnings- s.

Överväganden och förslag

i LRLbestämmelsernaantydspromemorianyssnämndaiRedan att
medhaftharvikontakterVid deobehövliga.skulle somvara

nämndauppfattningenistyrktsviområdet har attintressenter
Trafikhuvud-betydelse i dag.saknarpraktisktbestämmelser taget

därige-ochYTLtillstånd enligtsökaväljadessutomkan attmannen
Härtill kommerenligt LRL.inlösenskyldigheten attundgånom
länsgränsöverskridan-för alldetföreslagitharavsnitt 7.2.3i attovan

däravmedenligt YTLlinjetrafiktillståndskall krävaslinjetrafikde
Bestämmelsernajärnvägstrafik.skadlighetsprövningandefölj gentemot

inlösenskyl-§§i 4 och 5medgivande ochsärskiltLRLi 2 § omom
upphävas. Detsammaomständighetersådanaunderkandighet m.m.

i 7bestämmelsernagivetvisgäller
inomtrafikhuvudmanneninnebördLRLi §Bestämmelsen 1 attav

§3härför bör, jämtetillståndlinjetrafiktillståndfår drivalänet utan
till denflyttastrafikhuvudman, överdefinitioninnehåller avensom

emellertidhärmed börsambandföreslår. Iviyrkestrañklag somnya
och klargörainskärpaytterligaresyfte attiförtydligas atttexten

vårEnligtlinjetrafiktillstånd.trafik kräverlänsgränsöverskridande
lydelse:följandebestämmelsendenmening bör nya
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Trafikhuvudmannen får tillstånd inom länet driva sådanutan
linjetrafik någotinte berör län.annatsom

föreskrivsI 6 § LRL dels trafikhuvudmannen fårnämnts attsom ovan
anlita någon för utföra trafik i lagen, dels denatt attannan som avses

utför trafiken därvid skall ha tillstånd till persontransporter.som
bestämmelse det s.k. trafikutövarbegreppet.Denna lrör prop.

1984/85: 168 driva lokal och regional kollektivtrafikrätt vägattom
följandekommenterades detta begrepp i specialmotiveringen tillsätt

2 § 56:s.

trafikenUttrycket driva skall inte tolkas så, den driveratt som
trafiken också måste fordonen dagliga trafik-och handha detäga
arbetet. Avgörande för skall bedriva trafiken skallvem som anses

frågan får bestämmanderätteni stället havara om vem som anses
trafikens utövande i väsentliga avseenden. Den be-över som

trafikens uppläggning med avseende exempelvisstämmer över
därför linjetrafikentidtabell och kan driva äventaxa anses om

någon utför själva körningarna.annan

trafikYrkesmässig kan således drivas i olika led. Den gällandenu
lagstiftningen vilar grundtanken den utför entreprenadtrafikatt som

tillstånd till linjetrafik trafikhuvudmaninnehavare elleren av en
beställningstrafik dessa, vilka i sin bedriver linjetrafikbedriver tur

förhållande i sådani till Entreprenören behöverresenärerna. en
beställningstrafik.situation för sin del tillstånd till

lagstiftning vårprinciper gäller enligt dagens bör enligtDe som
Jämför vi avsnittmening tillämpas fortsättningsvis. vad har iäven sagt

7.2.3.

taxivärderingsnämnden7.4 Buss- och

taxivärderingsnämnden i dess nuvarande form tillkom iBuss- och
med år 1985 beslutade lagstiftningen marknads-samband den om

upphandling den lokala och regionala trafiken i länen LRLmässig av
m.f1. lagar. verksamhet regleras i lagen 1985:450 buss-Dess om

föreskrifter finnsoch taxivärderingsnämnden. Vissa kompletterande i
uppgiftförordningen 1985:454. Nämndens ursprungligenvar -

förutom ärendetyp enligt dåvarande yrkestrafiklag inte ären som av
intresse i detta sammanhang de frågor inlösenavgöraatt om som-

Tillståndshavare då inte fortsättauppkom. ville sin verksamhet attsom
bedriva linjetrafik hade nämligen, berörts krävarätt attsom ovan,
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Inlösenverksamheten.användes förtillgångarsinainlösen somav
dåvarande lydelse. De1988 3 § ijuniden 30begärasskulle senast

junivid utgångengällatillstånden upphördemeddeladetidigare att av
mindrehaftNämnden hardåvarande lydelse.i1989 § LRL4 ett

bestämmelserna.beskrivnaenligt deinlösenantal ärenden nuom
slutbehandlade.emellertidärendenDessa är

isåledes förloratharinlösenbestämmelsemaursprungligaDe
i lagenlydelsen §gällande lenligt denNämnden haraktualitet. avnu

aktualiserasinlösenfrågoruppgiftimed LRLjämförd prövaatt som
fårtrafikhuvudmantillstånd upphörbefintligt näratt ett enav

Såsomenligt 2 § LRL.länsgränsöverskridande trafikmedgivande till
dennamedgivandenågotkänt intesåvittframgått har typavovan

tillaktualiseratsdärmed inte hellerharinlösenskyldighetNågongetts.
departementspro-nämndaden tidigareregel. lberördföljd av nu

samordnings- ochtrafikenyrkesmässigamemorian Den genom---
före-sålunda kanden inlösenbetecknas50förandefrågor s. som

föregåendehar i detmöjlighet". Vi"teoretiskkomma som en
möjlighetföljandetillstândsmöjlighet med däravnämndaförordat att

skall upphävas.till inlösen
Skåne ochiLänsindelningen1995/96:38iförslagEfter prop.

ochKristianstadsbeslutatriksdagenharVästsverige attm.m.
1995/96:BoU9, rskr.Skåne län bet.tilllän läggsMalmöhus samman

andraiförberedslänssammanslagningar ävenSådana1995/962206.
länsindelning intedockVi bedömerlandet.delar att annanenav

beträffandeövervägandenvåraförförutsättningarnaförändrar nu
framtid.nämndensinlösenfrågor ochbehandlade

buss-viomständigheterredovisadebakgrund attMot ansernuav
för-ochbehövs. Lagenlängreintetaxivärderingsnämndenoch

övergångsbe-Någradärför upphävas.kandensammaordningen om
bedömning.vårenligtintestämmelser behövs

omfattassåvitt denverksamhettaxivärderingsnämndensochBuss-
i bilagani punkt 80bestämmelser1980: 100sekretesslagens angesav
till följdutgåtorde1980:657. Punktensekretessförordningentill

förslag.vårtav
framgåttvadverksamhet kan utövernämndensBeträffande som-
sköttsharlöpande arbetetdetupplysningsvis nämnas att avovan -

yrkestrafikområdetmyndighetencentralamedan densekreterare,en
nämnden.administrationenförhaftVV att avansvaranumera ---

nämnden harperioderdeendast underuppkommitharKostnader som
ochtill ledamöter ersättarehar betalatsarvodenverksamhet;varit i

utföras.måstdärutöverför arbetesammanträdenförendast samt som

268



SOU 1996:93

8 taxiförarlegitimationRegler om

förslagUtredningens i huvuddrag: Taxibehörigheten enligt
körkortslagstiftningen slopas och byggs in i taxiförarlegitimatio-

Reglerna denna reformeras och byggs Legiti-avsevärt.utnen. om
mation och körkort skall handlingar. Legitimationutgöra separata

erhållasskall kunna den har fyllt 21 år, har innehaftav som
B-behörighetkörkort med under obruten period minst två åren av

eller innehar körkort med behörigheten uppfyllerD samt
medicinska krav fråganödvändiga och i yrkeskunnande ochom

lämplig förare taxitrafik.laglydnad bedöms ivara som
Legitimationen skall kunna omhändertas förutsättningar förom

omhändertagande förarens körkort föreligger enligt körkorts-av
det sannolika skäl kan legiti-lagen eller antas attom annars

mationen kommer återkallas. Vidare föreslås bestämmel-att att en
interimistisk återkallelse taxiförarlegitimation införs.avse om

Något förslag spärrtid vid beslut återkallelse taxi-om om av
förarlegitimation läggs inte fram.

föreslås efterMöjlighet meddela varning modellatt samma som
trafiktillstånd.i dag gäller i fråga om

taxiförarlegitimationFrågor körkort och skall hand-omom
det gäller legitimation för denläggas vid länsstyrelse. Närsamma

föreslåsinte folkbokförd i Sverige ansökningar i sådanaär attsom
fall särskilt anvisad länsstyrelse.skall prövas av en

behandlas i avsnittAnsvarsbestämmelserna 14.

Utredningens8.1 uppdrag

vissa frågor gäller denutredningens uppdrag ingårl övervägaatt som
för taxi. närvarande finns det isärskilda förarlegitimationen För

särskild behörighet förkörkortslagen 1977:477, KKL, krav atten
trafik för personbefordran köra personbil, lätt lastbili yrkesmässig

eller behörighet utmärks i körkort med be-Dennaterrängvagn.
teckningen Vi skall efter samråd med utredningenTAXI. om-

körkortsförfattningarna nuvarandeövervägaöversyn m.m. omav --
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särskildkravmed enderabehörighetskrav kan ersättasdubbla ett
körkortsbehörighet.särskildellerförarlegitimation en

meduppmärksammaövrigtockså iingåruppdragetI systemetatt
kanförändringarföreslå deförarlegitimation ochsärskild varasom

lämplighetengällersärskilt vadsammanhang,nödvändiga i detta av en
återkallats.förarlegitimationensedanspärrtid

reglernatill gällandedeBakgrunden8.2 nu

gällandedensamband mediriksdagen,beslutade1988Våren att nu
taxitrafiken skulle1988:263, YTL,yrkestrafiklagen attantogs,

1987/88:78, bet.1990ljuli prop.fr.0.m. denverkanmedavregleras
tillstånden,behovsprövningenbl.a.Då slopades1987/88:TU15. av
den obliga-ochkommenderingsplanernatrafikområden,iindelningen

Någonbeställningscentral.tillanslutningen statentoriska aven
uttaladesSamtidigtheller finnas.inteskulle attmaximitaxafastställd

denhuvuddelenförtillståndsmyndigheterlänsstyrelserna, avsom
prövningenskulle skärpataxitrafiken,däriblandtrafiken,yrkesmässiga

kontrollenuppföljandeoch denlämplighettillståndssökandesde avav
lämpligheten.

taxitrafiken,rörandeåtgärder1992/931106l somomprop.
åtgärderregeringenredovisadedecember 1992, motibeslutades

bl.a.härmed beslötssambandtaxinäringen. lmissförhållanden inom
föraYTF,1988:263,yrkestrafikförordningeni1992:1387SFS att

jämte12 §dåvarandetaxiförarlegitimationreglerin enaom
behöriginteförare äranlitartillståndshavaresanktion sommot ensom

bemyndigadesså VV§ändrades 17Vidare16 §.enligt kraven att
taxitrafik.vidförarlegitimationföreskriftermeddela närmare omatt

yrkeskunnande. Ettvissthärefter besittataxitrafik skulleiFörare ett
såledestaxitrafik skullefordon iframförafå attförvillkor varaatt

skriftligtanordnatVVgodkänd vidblivitföraren somett provav
ikunskaperpåvisasskulleHärigenomkunnande.sådantstyrker ett

denhjälpbehovolikaoch samtkartläsning avpassageraresom
arbetstidsbestämmelserochyrkestrafiklagstiftningkännedom somom

Yrkeskunnandettrafik.yrkesmässigiförarearbetetförerfordras som
ochmedlegitimationstyrkasskulleförarnahos namnengenom

isynlighållas välskullevidfotografi, transport passagerareavsom
1993:1159SFS1993novemberiförordningGenomfordonet. en

och12 d §ändrad tillsedermeraa§12regeringenföreskrev att
januari 1995.denkraft först lträda iskulle16 §

avreglering-1993irevisorerRiksdagens rapport omenmarsavgav
förhållande-huvudsakigrundade sigRapportentaxinäringen.aven

270



Regler taxiförarlegitimationSOU 1996:93 om

Stockholms län. Revisorernai pekade särskilt bristerna i läns-na
styrelsernas uppföljning tillstândshavarnas lämplighet. återkom-Enav
mande uppföljning borde enligt revisorerna i princip lika grundligvara
och omfatta kontrollmoment tillståndsprövningen.samma som

Parallellt härmed uppdrog regeringen i november 1992 Stats-
kontoret länsstyrelsernas tillsyn dengöra översyn överatt en av
yrkesmässiga trafiken och lämna förslag till förbättringar i syfte att
effektivisera tillsynen i linje med statsmakternas beslut i dessa frågor.
Statskontoret redovisade sitt uppdrag den juni 1993 och överlämnade1
därvid sin Om taxi och yrkesmässig trafik 1993: 15.rapport annan
Sammanlagt redovisades 25 olika förslag innebärande skärpt tillsynen

framhöllyrkestrafiken. Statskontoret bl.a. samhälletattav en av
utfärdad förarlegitimation försedd med fotografi med sannolikhetstor

skulle tolkas beviskunder komma yrkeskun-änatt ettav som mer
varför föregåsnande, borde lämplighetsprövning.provet av en

Statskontoret pekade också återkallelse körkortsbehörig-att en av
medföra förarlegitimationen återkallades.heten TAXI borde ävenatt

Ökaddepartementspromemorian tillsyn den yrkesmässigaI av
legitimering förare itrafiken Ds 1993:91 under rubrikentogs av

taxitrafik 32 de faktorer ledde fram tills. upp som senare nu
gällande regler. hette det bl.a. det i prövningen för särskildDär att en

ingå kontroll sökandens laglydnadförarbehörighet borde även en av
för tillståndshavare.motsvarande enligt 6 § YTL gällersätt som

återkallelseborde också finnas möjlighet till taxilegitime-Det en av en
följandering. l promemorian sades vidare s. 33.

finns visserligen sedan den juli 1993 möjlighetDet l atten
taxibehörig-återkalla körkort, omfattande behörigheten D ellerett

skyldig till brottslig gärninghet, körkortshavaren gjort sigom
lämplig inneha körkort med sådanvisar han inte äratt attsom

behörighet. möjlighet till återkallelse regleras 17 §Denna genom
får bedömas viktigare för-KKL. Det emellertid ännu attsom

får legitimation berättigarhindra olämpligaatt personer en som
taxiförare. Såsom Statskontoret framhåller i sindem att vara

kan samhället utfärdad legitimering placerad irapport en av
taxifordonet och med och fotografi, uppfattas någotnamn som

bevis visst yrkeskunnande. Legitimeringenän ett ettmer
skulle med andra ord kunna inge falsk trygghet. Enen van-
delsprövning taxiförare bör alltså införas.av

Promemorian utgjorde underlag för regeringens 1993/94: 168 tillprop.
i Regeringen uttalade då 23, vandelspröv-riksdagen s.ärrmet. att

i taxifordon iningen bör bakgrundmot att ettses av en passagerare
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agerande ochenskilde förarensberoende denhög grad attär av
avgörandeyrkesskicklighet heltärlighet ochpålitlighet, ärtaxiförarens

därför vid förarnasborde läggasStor vikttrygghet.för resenärens
tekniskaoch denvid taxiägarnasinte endastochegenskaper ut-

vari detill 14 § YTL,specialmotiveringenegenskaper. Irustningens a
och 42.vidare följande 41in, sades s.bestämmelserna togsnya

deanställda föraregäller såvälförarlegitimationKravet som
taxifordon.kör sinavilka självatillståndshavare,

vid lämplighetspröv-för närvarandelaglydnad ställsKrav
ochtillståndsmyndigheternasItillståndshavarna.ningen av

häleritillgreppsbrott,exempelvishar därvidpraxisdomstolarnas
olämplighet. Idokumenteraallmänhetvåldsbrott ioch ansetts

lindrigare brottvid enstakatillstånd meddelatsundantagsfall har
Även trafikbrott harförelegat.omständighetersärskildaeller då

trafiktillståndtillofta lett vägrats.att
särskild viktlämplighet börtaxiföraresbedömningenVid av en

Taxitrans-taxikund har.ställningvid denläggas utsatta som en
passagerarkate-förutsträckningiutnyttjas dessutom storporter

pålitlig.ärlig ochförarensärskilt beroende ärgorier är attavsom
någonåkersig barnexempelviskanDet röra utansomom
gamlahandikappade,och andrasynskadademedföljande vuxen,

harvilka taxiförarenföroch sjuka, ett extra stort ansvar.
ansökandet gällerliksomhärav börbakgrund närMot om-

allvarliga tillgrepps-ochbrotttrafiktillstånd mot meraperson-
Exempel-olämplig.bedömstill förarenledai allmänhetbrott att

själva verketbör i ännuoch våldsbrott vägasexualbrottvis tyngre
kontakt meddirekthartaxiförare,det gällernär somen

Vid brotttillståndshavare.det gällerän närresenärerna, av nuen
legitimationallmänhet ävensåledes i vägrasbörangiven omart

bristandeSådankaraktär.lindrigrelativtsig varitbrottet i av
uppbördslag-ochskatte-består i brottlaglydnad, mott.ex.som

vikthand tillmätasskäl i förstanaturligabör däremotstiftning, av
trafiktillstånd. Renamedi sambandlämplighetsprövningvid -

förarlegitimatio-vidbeaktasinte behövavanligentrafikbrott torde
körkortsinnehavet.prövningsamband mediutan avnen

ilämplighetsprövningenvidtrafiktillstånd hardet gällerNär
år tillbakatill femlegatmissförhållandenpraxis beaktats uppsom

till femrått under deförhållandentiden.i Att senaste tresom
1987/88:78iockså förordatsbeaktas haråren bör omprop.

lämplighetspröv-Vidyrkestrafiken 42.s.avreglering av -
dettillämpas. Närprinciper kunnaförare börningen sammaav

anledningfinnasdet dockvåldsbrott kanexempelvisgäller grövre
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förhållandenbeakta längre tillbaka i tiden. måsteNaturligtvisatt
också beaktas sökanden under år avhållit sig frånom senare
brott.

8.3 Allmänt den särskilda förarlegitirnationenom
för taxi

utformning finnsLagbestärnrnelserna i gällande såsom inämntsnu
fordon14 § YTL, där det i taxitrafik får föras endast densägs atta av

förarlegitimation.har särskild Sådan legitimation får till densom ges
har föreskriven körkortsbehörighet vilket innebär behörighetensom -

eller TAXI och med hänsyn tillD yrkeskunnande ochsom-
taxiförare.laglydnad lämplig Nuvarande ordning innebärär attsom

taxiförare dels skall ha körkort med taxibehörighet, delsen en
förutskickade fråganförarlegitimation. Regeringen förar-att om en

behörighet för taxitrafik borde utredas och Lagrådet underströk detta
uttalande 1993/942168 25 och 64, bet. 1993/94:TU29.prop. s.

trädde i kraft den augusti 1994 SFS 1994:589 medBestämmelsen 1
januaritillämpning fr.o.m. den l 1995.

förarlegitimation förstaEn ansökan i 14 § stycketom som avses a
folkbokfördYTL länsstyrelsen i det län där sökandenprövas ärav

4 § YTL.
Beträffande själva ansökningsförfarandet saknas föreskrifter och de

olika länsstyrelsernas rutiner skiljer sig därför något åt. I Stockholms
förordningen vill komma i frågalän tillämpas den denatt som

Vidförarlegitimation får ansökan hos länsstyrelsen. dengöra van-
centraladelsprövning då sker kontrolleras sökanden motsom

belastningsregister. denoch RPS och Förkörkortsregistret person-
länsstyrelsen ytterligare in-förekommer i det begärsenaresom

ifår genomgåsökanden har godkänts hanformation. När ett prov
får sökanden förstövriga länyrkeskunnande, anordnas VV. Iavsom

vandelnalltså innanyrkeskunnande hos VV,gå igenom iprovet
givit denlänsstyrelserEmellertid har dessalänsstyrelsen.prövas av

förhandsgranskningsökande begär det möjlighet till avsom en
vandeln, innan yrkeskunnandeprovet genomförs.

återkallas,förarlegitimationUnder vissa förutsättningar skall en
olämpligsigvisatnämligen innehavaren brottslig gärningom genom

förförutsättningarnatjänstgöra förare i taxitrafik elleratt som om
stycket.andralegitimation inte längre föreligger a§14annars

Frågor återkallelse beslutatden länsstyrelse harprövas omom av som
legitimationen.
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reglervissa ytterligaresåsom tidigare,finns, berörtsYTFI
såsom dennai 12 dförarlegitimationen. Därbeträffande sägs

yrkeskunnande förutformad, kravet påbl.a.paragraf är attattnumera
denuppfylltförarlegitimationen skallsärskildaerhålla den avanses
fårVVskriftligtgodkänd vid VV anordnatblivit ett prov.avsom

folkbokförda föreskrivai visst länföraredärvid för är provetattsom
införts endastkrav har hittillslokalkännedom. Dettaskalläven avse

beträffande iSefolkbokförd i Stockholms län.för den är provsom
betänkande.avsnitt 9.2 i dettalokalkännedom även

såvältillsynsmyndigheter beträffandeocksåLänsstyrelserna är
§för taxi. I 19förarlegitimationenden särskildatrafiktillstånd som

tillståndfrågormyndigheter utövardeYTL prövarsägs, att omsom
enligt gällandebedriver verksamhetentillståndshavaretillsyn över att

förfår förutsättningarnade därvidochbestämmelser prövaatt om
paragrafens andraialltjämt föreligger. Vidareenligt 6 §tillstånd sägs

förarlegitimationhar beslutatlänsstyrelser utövardestycke att omsom
uppfyller de kravsådan legitimationinnehavaretillsyn över att somav

för legitimationen.första stycket gäller§enligt 14 a
förarlegitimationensärskildadentillämpning reglernaFör omav

genomförsskriftliga Provenföreskrifter,utarbetathar VV m.m.prov
ansökningarhade 36 000åren 1994 och 1995Underregi.i VV:s ca

hade 900 resulteratansökningarförarlegitimation gjorts. Av dessaom
fullföljdes till dom-vandeln. avslagbrister i 200grundi avslag av

fallen. Ca 14 000hälftenbeslut iändrade länsstyrelsernasstol, avsom
skriftligt hadefrånYTF dispensenligt 12 d §ansökningar provom

avslagsbe-fjärde000 dem. Vartbifallit 13till VV,kommit in som av
regeringen,1994 överklagats tillutgången årvidslut hade somav

Resterandeenstaka fall.endast i någraVV:s beslutändradedock
vilka 19 500resulterade i i000 ansökningarna39de24 000 prov,av

1995 hadedecemberunderkändes. T.o.m.godkändes och 4 500förare
förarlegitimationer utfärdats.50032sammanlagt

Dispensregler8.4

§erhålla förarlegitimation enligt 14yrkeskunnande förKravet att a
blivituppfyllt denangivits,skall,YTL av somovan ansessom

verket förskriftligt varvidVV anordnatvidgodkänd ett prov,av
skallföreskrivafolkbokförda i visst län fårförare är att provetsom

undantag från kravetfår dock medgelokalkännedom. VVävenavse
styrka minstlokalkännedom för den kanochyrkeskunnandepå som

trafikyrkesmässigfordon ierfarenhet förarepraktiskårsfem som av
dettaförarenförutsättningunderför attpersontransporter, genom
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taxitrafik 12 d § YTF.erfarenhetfått tillräckligarbete bedöms ha av
uttalade departementschefenreglernas tillkomstsamband medI

1992/932106 11.följande prop. s.

bestämmelserdessanaturligtvis medvetenJag är att omnyaom
för dem arbetat längebehövligaknappastförarkompetens är som

förmöjlighet Vägverketdärför införtsDet harinom näringen. en
förareför harbestämmelsernaundantag frånmedgeatt som

i yrkesmässig trafikfordonfem förarei minst årarbetat avsom
undantag skall medgesvillkor förEtt ärför attpersontransporter.

tillräckligsitt arbete fåttförarenVägverket bedömer attatt genom
taxitrafik.erfarenhet av

skallåberopade arbetetdetför bedömningenpraxisEnligt VV:s av om
tjänstgjortvederbörande haerfarenhet, börtillräckligha gettanses

den juli 1990 antingenavregleringen ltaxifordon föreföraresom av
minst årdeltid iår eller ävenheltid i minstpå tre samtett

före VV:såret ansökan.detkört taxi underregelbundet ha senaste
Kommunikationsdeparte-regeringenöverklagas tillavslagsbeslut kan

mentet.

föreskrifterVägverkets8.5 m.m.

för verkställig-föreskriftermeddela vissafårbemyndigande VVEnligt
yrkestrafikförfattningarnakörkorts-bestämmelserna iheten resp.av

YTF.12 d och 1799 §§ KKFbl.a. 95 och samt
förarprovet skall denkörkortsundervisningen införVad gäller

stycketfastställer 65 § andraVVkursplanerbedrivas enligt som
kursplan iutfärdatTAXI har VVbehörighetenKKF. För en

teoriut-skall innehållaUtbildningenVVFS 1995:5.föreskrifterna
fordonskänne-skallförstnämndakörutbildning. Denbildning och avse

ochförrädiska situationertrafikenstrafikregler,dom kunskapsamt om
Körutbildningen skallförmåga.begränsademänniskans avseom

trafik och körning underkörning imanövrering,fordonskännedom,
förhållanden.särskilda

och verket har§ YTFförarlegitimationen 12utfärdarVV e
VVFSmed ändringar i1994:30i VVFSföreskrifter härommeddelat

utformad visstskallLegitimationshandlingen sätt.1994:53. vara
och personli-uppgift innehavarensinnehållaDen skall bl.a. namnom

välliknande foto innehavarenmedförseddförarkod och ett avvaraga
så i fordonetplaceradskallDennamnteckning.jämte dennes attvara

dagsljusbaksäte i såväli fram- ochsynlig förden välär passagerare
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förstörts eller förkommitlegitimationshandlingenmörker. Harsom
återkallatslänsstyrelsen. Om legitimationenanmälas tillskall detta

saknas skall legitimationenkörkortsbehörighetdärför föreskrivenatt
körkortsbehörighet återfås. Anmärkningföreskrivenlämnas närut om

legitimationen skall i körkorts-återkallelsegrund för noterasav
registret.

taxiförare1994:31 förföreskrifter VVFSVV:s attangerom prov
förare fordon används igäller förföreskrifterna somavprov

yrkeskunnande iomfatta de kravtaxitrafik. skall sågsProvet som
genomföras svenska språketskall1994:32 nedan. DetVVFS se

föreliggerVV. Hinder förinför tjänsteman hosoch avläggas prov om
eller sökanden grundinte kan fastställasidentitetsökandens av

genomgå Vad kanböromständighet inte utgöraprov. somannan
från föreskrifternaFrågor undantagomständighet inte.sådan omanges

VV.prövas av
taxiförareyrkeskunnande hosföreskrifter VVFS 1994:32VV:s om

kunskaper i1994:54 omfattar kravi VVFSändringarmed
förare folkbokförda i Stockholms län,lokalkännedom förkartläsning,

kunskap dehjälp grundläggandebehovolika samt omavpassagerares
trafiken. Undantag frånyrkesmässigareglerar denförfattningar som

VV.föreskrifterna prövas av

behörighetangåendeKörkortsregler8.6 m.m.

för regleringenvital betydelseKörkortslagstiftningen är av
juli 1996 gäller reglerden 1 äryrkestrafikområdet. Fr.o.m. som

199191/439/EEG den 29 juliEG-direktivettillanpassade omav
grundar sigEG-anpassningenkörkortsdirektivet.det s.k.körkort,

behandlats1994: 13 och harkörkortsutredning K1994 årsförslag av
1995/962195, SFSl995/96:TU14, rskr.1995/96:118 bet.i prop.

främst ändradedetta sammanhangintresse i1996:320. Av är
läkarundersökningarobligatoriskaoch bestämmelseråldersgränser om

utländska körkort,reglernabör ocksåvissa fall. Deti nämnas att om
godkännande och1981:96funnits i förordningenvilka hittills om

ändringar har arbetats in imed vissautländska körkort,utbyte av
a-15 31 Den1977:477, KKL, 15 §§körkortslagen samte ase

fr.o.m. den juli 1996utgår från de lframställningenföljande nya,
reglerna.gällande

för de behörig-grundläggande bestämmelsernaåterfinns deKKLl
olikaföra fordon slaghuvudförheter krävs över tagetatt avsom

körkortsför-verkställighetsföreskrifter finns itillämpnings- ochmedan
behörigheten föragäller1977:722, KKF. Lagenordningen att
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motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap.
Behörigheten med bokstaven för motorcykel, förA A_1_anges numera

motorcykel, för personbil, lätt lastbillätt E och till sådan bilett
kopplat lätt släpfordon, och motorredskap förklass Qterrängvagn

lastbil och till sådan bil kopplat lätt släpfordon, förQ bussetttung
för släpfordon, antal och vikt.E Behörighet ioavsettsamt att

personbefordran förayrkesmässig trafik för personbil, lätt lastbil eller
utmärks i körkort med beteckningen TAXI § KKL.1terrängvagn

lastbil eller får föras i yrkesmässig trafikPersonbil, lätt terrängvagn
för personbefordran endast den har körkort med taxibehörighetav som

§.eller körkort med behörigheten D 5
återfinns också förI KKL ansvarsbestämmelser denattom som

fordon yrkesmässig trafik berättigad tilli det skall dömasutan att vara
till böter §. Denna bestämmelse sikte bl.a. taxitrafik jfr35 tar
5 § KKL.

För få körkort krävs vederbörande ansöker körkortstill-att att om
stånd. sådant får meddelas endast den med hänsyn till sinaEtt som

medicinska förhållanden kan lämplig förarepersonliga och anses som
för-körkortspliktigt fordon. Vid prövningen de personligaavav

för nykterthållandena skall särskilt beaktas sökanden kändär ettom
han såsom förare kör-levnadssätt och det kan antas, attom av

fordon respektera trafikreglerna och visakortspliktigt kommer att
i trafiken. Vid prövningen dehänsyn, omdöme och ansvar av

sökanden tillfredsstäl-medicinska förhållandena skall beaktas haratt
lande trañksyn med eller glasögon eller linser och tillräckligutan

för föra fordonhörselförmåga med eller hörapparat det slagutan att av
och sökanden i övrigt uppfyller de medicinskaansökan ävenattavser

till trafiksäkerheten.krav ställas med hänsyn Denbör upp somsom
innehar körkortstillstånd eller körkort skyldigsöker eller är att

läkarundersökning, blodprovstagning ellerunderkasta sig annan
förundersökning, behövs prövningen 7 § KKL.liknande som

skriftligenkörkortstillstånd skall särskildAnsökan görasom
blankett. Till ansökningshandlingen skall fogas hälsodeklaration,en

sökanden ochskall undertecknad heder och samvete,avsom vara
synprövning. Om ansökningen körkort medintygett ettom avser

eller med taxibehörighet skall i ställetbehörigheten C eller D ett
fall förordnaläkarintyg in. Länsstyrelsen skall i vissa omges

personutredning ansökningen har kommit in, nämligen ansökannär om
bestårbehörigheterna D eller TAXI. En sådan utredning iavser

normalfallet kontroll i RPS och belastningsregister. Omav en person-
inte förekommer i registret behöver någon ytterligaresökanden

fall skall personutredningenutredning inte Igöras. görasannat av
folkbokföringsort eller, sökandenpolismyndigheten i sökandens om
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därpolismyndigheten i denfolkbokförd i landet,inte är ortav
fråninnehålla yttrandeUtredningen skallsökanden vistas. ett

körkortshavare ochsökandens lämplighetpolismyndigheten somom
yttrandet grundas.omständigheter vilkaredogörelse för deen

föranstaltapolismyndighetfår själv ellerLänsstyrelsen omgenom
länsstyrelsen förelägga sökandenDärvid kanutredning.ytterligare att

får föreskrivasföreläggandettid in läkarintyg. Ivissinom attettgeen
viss ellerskall verkställasundersökning person av en personav en

förhållande § KKF.visst 11sakkunskap ellermed viss avse
återfinns i 12 § KKL. Därbeträffande körkortsålderReglerna sägs,

körkort skall haför utlämnandetvid tidpunktensökandenatt av
för behörighetenbehörigheten 16 årår för A,uppnått ålder 18en av

sänkt från 19år för behörigheten Cbehörigheten 1818 år för B,A1,
årfrån tidigare gällande 20 år, 18höjtår för behörigheten Dår, 21

taxibehörighet.19 år förfrån 19 årbehörigheten E sänktför samt
fårför taxibehörigheteller D ellerför behörigheten CFörarprov

§behörigheten B 12har körkort medendast sökandenavläggas om
stycket.andra

förvärvahar B-behörighetgällande regler kan denEnligt ensomnu
krävsförvärva behörigheten TAXIFörkörkortsbehörighet.högre att
skallpraktiska körprovetkörskicklighet. Vid detipraktisktett prov

uppnåskörskicklighet skalldvs. viss ärklarasvissa moment somav,
finns§ KKLför B-behörigheten. I 14TAXI-behörighetenförhögre än

bestämmelser ikompletteras medförarprov. Dessabestämmelser om
ochbestår förhörförarprovetframgår16 § KKF, att avvarav

förfarandet vidparagraf reglerassistnämnda närmarekörprov. I
provtillfället m.m.

KKL§ sista stycketkörkortsdirektiv har i 15enlighet med EG:sI
läkarundersökningar vidregelbundnabestämmelserinförts om

fråneller DEC, CE, Dmed behörigheternatioårsförnyelse körkortav
läkarundersök-Obligatoriskafyllt 65 år.hardet körkortshavarenatt

inträffartioårsförnyelsepåbörjas vid denskall alltsåningar som
förår. Möjlighetfyllt 65harefter det innehavarennärmast att

förnyarinte självmantkörkortshavare,länsstyrelse att somanmana
införts 24 § KKF.år, ocksåtionde harkörkortet vart

under vissa förutsätt-återkallasskall körkortKKLEnligt 16 § ett
visstrafikbrott,trafiknykterhetsbrott,såsom vidningar, annan

vissasjukdom 1nykterhetshänseende,opålitlighet ibrottslighet, m.m.
behörighetendelvisstillfår återkallelsen begränsasfall att en avavse

julifr.0.m. den 1gäller nämligeni 17 §Enligt andra stycket17 §.
taxibehörighet,ellerbehörigheten Domfattarkörkort1993, ettatt om

sigkörkortshavaren har gjortåterkallas,behörighetfår sådan om
lämplighan intevisarbrottslig gärning ärtillskyldig attattsom
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också visa sigkanbehörighet. Detifrågavarandemedkörkortinneha
förställsmedicinska kravuppfyller deföraren inte längre uppsomatt

l992/93zTU37.189, bet.1992/93:behörighetsådan prop.innehav av
såsomregeringennämndeändringenangåendepropositionenI

aktuell,kunde blidelbehörighetåterkallelsefall där attexempel av
bussbe-få taxi- ellerskulle kunnavåldtäktfördömtsperson somen

anfördesförslagettillbakgrundenBeträffandeåterkallad.hörigheten
ombud i körkorts-för allmännaFöreningeninitieratsdet5s. att av

praxisdittillsvarandeenligtframhållit,hadeFöreningenfrågor. att en
som motorfor-olämpliginteallmänhetikörkortshavare ansetts

intenarkotikabrottvåldtäkt ochexempelvisgrunddonsförare omav
därför föreslagitFöreningen hade attbedömtsbrotten engrova.som

ochTAXIbehörighetenåterkallaKKLinföras iskullemöjlighet att
tillsig skyldigagjortkörkortshavareförDbussbehörigheten som

bedömtsintebrottangivna grova.varasom
meddetvidare,regeringen systemet6propositionen s. attI angav

uteslutas,kantaxinäring inteavregleradmed att person somenen
kantaxichaufför. Dettavåldtäkt arbetarexempelvisfördömts som

taxirörel-förnegativtvilketallmänheten, ärrädsla hosochskapa oro
pekardirektintelydelsenframhölls utävenhelhet. Det attsomsen

fler brottkan finnasdetnarkotikabrottvåldtäkt ochbrotten samt att
förarekörkortshavarediskvalificerarför sig inteochi avsomensom
betraktasfårdömdedeninnebärfordon,körkortspliktigt attmen som

personbefordran.utförabetalningolämpligdirekt att motsom
1993.julikraft den 1iändringarnaträddeSom nämnts ovan

delbehörighetåterkallelsefallfåtalendastEmellertid har ett avav
kanlänStockholmsFrån attinfördes. noterasregelnskett sedan

KKL17§enligtkörkortsinnehavdelbehörighetåterkallelse avav
blivitmål harsådanatvåfall. Endastnågotförekommit iintehittills

Regeringsrätten.inågotoch intei kammarrättprövningförföremål

för körkortMedicinska krav

§i 7kravmedicinskabestämmelserfinnsframgåttSåsom omovan
KKF.ellerKKLiintefinnshäravregleringytterligareNågonKKL.

SocialstyrelsenmedsamrådefterVVdetstället ankommerI att
körkortinnehavförföreskriftermedicinskaytterligaremeddela av

för debindandefulltFöreskrifterna är§ KKF. ut95traktorkorteller
körkort.återkallelsefrågaimyndigheterna,tillämpande även avom

innehavförkravmedicinskaföreskrifternagällande avDe omnu
1984årbeslutatshartaxibehörighetellertraktorkortkörkort, av

sådanautfärdabemyndigandedå hade attSocialstyrelsen, som
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föreskrifter. De intagna i SOSFS 1984:31 och uppdelade i förstaär är
hand mellan de lägre A, B, BE de högre C, CE, DE, TAXIresp.

i efterbehörigheterna och andra hand medicinska förhållanden. Det
kan högre krav ställs psykiska funktioner förhär nämnas att
behörigheterna och TAXI för och C-behörigheterna, dvs.D B-än en
skyddsaspekt vid personbefordran inbyggd i kraven. Trafiksäker-är

januari 1990 för trafik-hetsverket, TSV, den 1 deövertog ansvaret
frågorna från Socialstyrelsen. julimedicinska Den 1 1991 ersattes

diabetesavsnittet i SOSFS 1984:31 med TSVFS 1991:29.
nyligen utarbetat förslag till föreskrifterVV har ett nya om

föreskrifterkrav. Förslaget till led i anpassningmedicinska är ett en
minimikraven i EG-direktivet 91/439/EEG. Körkort får enligttill

utfärdas till uppfyllerartikel i direktivet endast sökande de7 som
krav fastställs i dess bilaga I bilagan demedicinska som anges
i fråga fysisk och psykisk lämplighet krävs förminimikrav somom

körkortspliktiga fordon. svenska föreskrifterna preciseradeDe är mer
motsvarande EG-regleringen.denän

till föreskrifter gäller i första hand de medicinska kravenFörslaget
körkort och traktorkort. Med beteckningenför innehav gruppav

körkortsbehörigheten C eller CE och med III nuvarandegruppavses
§ har formulerats allmänbehörigheten DE eller TAXI. I 1 kap. 4 en

körkortsprövningen. Därvidutgångspunkt för den medicinska
medicinskt förhållande innebär klarsäkerställs varjeatt som en

hinder för körkortsinnehav, oberoendetrafiksäkerhetsrisk utgör av
föreskrifter i följande kapitel.såväl diagnos närmaresom

förEG-anpassning kraven skärpts körkortsinne-harI 2 kap. ensom
viss detIII synskärpahav i sämre ögat.grupp

hörselförmågan för sådanskall IIIEnligt 3 kap. attvaragrupp
kommunicera ochhar möjlighet medkörkortshavaren att passagerare

uppfyllt vanlig samtals-krav skallandra trafikanter. Detta anses om
fyra avstånd med elleruppfattas på öratstämma utanmeters ena

hörapparat.
kärlsjukdom inteutgångspunkten hjärt- eller änI 5 kap. är annatatt

och III ställshinder för privatbilisten. Förundantagsvis utgör grupp
två huvudkategorierkrav och uteslutsbetydligtdock strängare av

ochfall, nämligen ischemisk hjärtsjukdomsjukdomstillstånd i vissa
klaffunktion.nedsatt

undantag oför-diabetes i fråga innehav ochReglerna är omom
i dag, medan viss justeringtill vad gällerändrade i förhållande som en

behandlas medomprövning. Diabetessjukdomdet gällergjorts när som
för körkortsinnehav i och III.således hinderinsulin utgör grupp

förare isjukdomar behandlas i 7 kap. FörNeurologiska grupp
följer medtrafiksäkerhetsriskskall beaktas den ökadeoch III som
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sådant innehav. Reglerna epilepsi har i förslaget utökats betydligtom
i jämförelse med nuvarande föreskrifter, dels därför det äratt storen
ärendegrupp, dels därför bedömningen ofta svår.äratt

Allvarlig störning de kognitiva funktionerna varseblivning,av -
minne, begreppsbildning hinder för innehav körkortutgör avm.m. -
10 kap., liksom vissa vakenhetsstörningar kap..11

I 12 kap. behandlas bruk alkohol, narkotikaav m.m.
Till ansökan körkortstillstând för eller III skall fogasen om grupp
läkarintyg. Närmare bestämmelser härom finns i 18 kap.ett

Förslaget till medicinska föreskrifter bereds för närvarande inom
Kommunikationsdepartementet och regler beräknas kraftträda inya
under delen år 1996.senare av

I sammanhanget bör uppmärksammas bestämmelserna i 17 § KKLa
läkares underrättelseplikt. paragrafDenna lyder:om

Om läkare vid undersökning körkortshavare finner atten av en
körkortshavaren medicinska skäl uppenbart olämpligär attav
inneha körkort, skall läkaren anmäla det till den länsstyrelse som

meddelat körkortstillstândet.har Innan någon anmälan skallgörs
läkaren körkortshavaren.underrätta Anmälan behöver dock inte

det finns anledning körkortshavaren kommergöras anta att attom
följa läkarens anvisning avstå från föra körkortspliktigtatt att
fordon.

Samordning körkortsbehörigheten8.7 TAXI ochav
särskilda förarlegitimationenden för taxi

förare taxifordon såsomFör krävs särskild körkortsbe-nämntsav en
innehavhörighet TAXI eller D-behörighet buss. När reglernaav om

den särskilda förarlegitimationen infördes innebar det påbyggnaden
ytterligare i prövningen taxiförare, dvs. förutomett stegav av en en

trafikmässigaprövning det teoretiska och praktiska kunnandet, ävenav
kunnandet yrkesförareprövning vandelsprövning.samten av som en

Redan vid införandet kritik den ordningen,restes mot nya som
framför befarades bli svåradministrerad.allt

trafikenI departementspromemorian Den yrkesmässiga samord--
nings- och genomförandefrâgor 1994:100 behandlas fråganDs om
taxibehörigheterna och anförs bl.a. följande s. 43.

särskild fråga enligt propositionen 1993/94: 168En behöversom
ytterligare det problem kan uppstå med de tvåutredas är som
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medkörkortnämligentaxifordonför körabehörighetslagen attav
slagetDettaxiförarlegitimation.taxibehörighet avsenaresamt

yrkeskunnandesåvälprövningi sinförutsätterbehörighet tur av
fall dådeluppstå isåledesProblem kanvandel. enensom

harlänsstyrelsedenåterkallastaxiförkörkorttaxiförares somav
pååterkallas,taxiförarlegitimationenkörkortet,utfärdat attutan

läns-finns hosfalli dettabeslutsrättengrund annanenattav
folkbok-förarendäri det län ärlänsstyrelsennämligenstyrelse,

finnsdetsjälvfalletlösninghållbar ärEn attförd.- mera---
tillliggertaxiförarbehörighet. Det närmastslagendast ett av

körkortslagenenligtbestämmelsernamånvadihands prövaatt
taxiförarlegitimationlåta reglernadärefterochbortkan omtas

gällande.i ställetYTLenligt ensamtvara

Åldersgräns taxiförareför

bestämmelsersaknaryrkestrafiklagstiftningensvenska omDen
Ålders-trafik.yrkesmässigfordon iförför denålderskrav som
§ KKLEnligt 12körkortslagstiftningen.stället iåterfinns igränserna

förtidpunktenvidsökandentaxibehörighet,beträffandegäller att
Ålders-år.ålder 19uppnåttskall hakörkortutlämnandet avenav

sänktssläpfordon harlastbil och ECbehörigheten tungförgränsen
höjtsharD bussbehörighetenförmedanår,till 18 gränsenfrån 19

D-behörighet,ellertaxibehörighetförår. Förarprovtill 21från 20
förtrafikyrkesmässigpersonbil iföraalltså rätt person-attgersom

behörig-medhar körkortsökandenendastfår avläggasbefordran, om
körkorthaftåren hardeinomintesökandensåvida senasteheten B tre

behörighetmed den provet avser.som

åldersgränserreglerUtländska om

finns intei KKL,motsvarande denTAXI,behörighetsärskildNågon
iförarefördäremotgälleråldersgränserSärskildaEG-reglerna.i

den3820/85EEGförordningrådetsenligttrafikyrkesmässig avnr
lagstiftningsocialvissharmonisering1985december om20 avom

förminimiåldervissföreskriverBestämmelsernavägtransporter. en
i denFörarevidgodstransporter persontransporter.vidförare resp.

bestämmelserövrigaLiksomår.fyllt 21skall hagruppensenare
endasttaxitrafikintedockreglerdessaomfattar utantransportområdet

lastbilar.ochmed bussartrafikenden tyngre
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l del länder regleras den yrkesmässiga trafiken bl.a.en genom
bestämmelser minimiålder för förare. finnsI Danmark 21-om en
årsgräns för föraresamtliga i yrkesmässig trafik. Finland däremot,

har krav särskilt körkort för yrkesmässig persontrafik medettsom
personbil, saknar regler lägsta ålder för yrkesförare. Dock gällerom

körkortkrav innehav sedan minst år.ett ettav

överväganden förslagoch

AllmäntA.

Redan särskilda förarlegitimationen för taxi infördesdennär upp-
såsom framgåttmärksammades, nackdelarna med dubblaovan,

behörighetskrav 1993/94: 168 25 och 64. Enligt våra direktivprop. s.
skall därför ordningnuvarande kan medöverväga ersättasom

förarlegitimationendera krav särskild eller särskild körkorts-ett en
behörighet. denna fråga bör samråda med Körkortsutredningen.I

anledning får vi, efter samråd medMed härav nämnda utredning,
anföra följande.

samordning taxibehörigheten och den särskilda förarlegiti-Den av
sig påkallad bör, enligt vårmationen visat samstämmigasom

yrkestrafiklagstiftningen.uppfattning, ske inom för Bestämmel-ramen
ide särskilda krav olika avseenden ställs påserna om som en

taxiförare nämligen naturligt ochhar samband med övrignäraett
reglering yrkestrafiken och dess problembild. då rimligtDet är attav
de behandlas inom för denna lagstiftning. Denna lösning bidrarramen

renodling sammanfaller ocksåtill regelsystemen och med denen av
förordades i departementspromemorian Ds 1994:100,som se ovan.

ofrånkomliga, främst dubbelregleringNågra nackdelar dockär att en
sker vissa förfarandefrâgor.av

regelverket för särskilda förarlegitimationenVad härefter gäller den
ikraftträdandetkan konstateras de krav vid 14 § YTLatt som av a

ställdes för innehav legitimationen inneha föreskrivenattupp av -
körkortsbehörighet och med hänsyn till yrkeskunnande och laglydnad
bedömas lämplig tjänstgöra förare i taxitrafik efter denattvara som -

haft effekt.inledande fasen har avsedd Vi föreslår kompletteringar av
dessa regler i de avseenden, där brister i det ursprungliga regelsyste-

visat sig förekomma. Bristerna hänför sig emellertid inte till demet
allmänna förutsättningarna i allt väsentligt hanteringsfrågor.utan avser

saknas det enligt vår uppfattningMot bakgrund härav anledning att
föreslå beträffande deändringar grundläggande allmänna kraven
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förförarlegitimationvid ansökanlaglydnadochyrkeskunnande om
taxi.

taxitrafikifordonförareställsgrundläggande kravDet avsom
i detreglernuvarandekörkort. KKL:sinnehavgivetvisär av

erhålla dennataxibehörigheten. Förkringuppbyggdaavseendet attär
såvälgenomgåtthanårs ålderuppnått 19sökandenkrävs samt attatt

teoretisktpraktiskt ett prov.ett som
körkortsbehörighetenförvärvardenställskravDe somsom

Behörig-EG-direktivet körkort.motsvarighet isininteTAXI har om
tillstället knuteniEG-reglernaibefordra ärheten att passagerare

för fordongällerB-behörighetkrav pågenerelltdvs.fordonet, somett
åttaflerinte harkg och änhögst 3 500totalvikttillåtenhar somaven

Dkörkortsbehörighetenartikel 3. Förförarsätetsittplatser utöver
Sverigeinförts iharåldersgränsSamma att21-årsgräns.gäller en

föranledsåldersgränsen1996. Den högrejulidenfr.o.m. lgälla av
Sammamed buss.handhainnebärdet persontransporterdet attansvar

taxifordon. Iförarefrågaanföras ikanåldersgränsskäl för avom
kravetdanskagenerelladetvidareförtjänarsammanhanget noterasatt

års ålder,uppnådda 21 nämntsyrkesförare ovan.somom
taxibehörig-förår19nuvarande åldersgränsendenbibehållagAtt

skettnyligen18 år,tillsänka denmedtill ochellerheten som-
tilltalande. DenmindreCkörkortsbehörigheten ärbeträffande som-

nämligenpersonbefordran hartrafik föryrkesmässigifordonför en
förvår meningdärför enligtSkäl talarolikaflera sätt.särställning

taxi ochfå köraförårs ålderuppnått 21 attskall hasökanden attatt
iinnehavviss tidspåmed krav ettkombinerasregeldenna ett aven

B.behörighetengrundläggandemed denkörkortgällandeSverige
sintillräcklig gradi övatförväntas hasökandenkanHärigenom upp

övrigt.erfarenhet itillräckliguppnåttoch hakörförmågapraktiska
skallKörkortsutredningen ävenfrånupplystsharEnligt vad som

B-behörighet ellerhartill denD-behörighetfortsättningsvis somges
förtidNågon minstaD-behörighet.haftåren hardeinom senaste tre

härtill börMed hänsynkrävas.skall inteB-behörighetinnehav av
Sverigeihartill denutfärdastaxiförarlegitimation kunna som en

haft körkort.harlång tid hanhuroberoendeD-behörighet,gällande av
dentillkunnaåterkallelseeftertaxiförarlegitimationbörVidare ges

sådan.haftåren hardeinom senastetresom
praktiskafråga denvarit iintedetErfarenhetsmässigt har om

innehavaresökande ellerriktatskritik harkörskickligheten motsom
därförkansärskilda körprovetDetTAXI.körkortsbehörighetenav

beträffandekonstaterasibland kunnatbristerharDäremotutmönstras.
trafiksäker-tilltrafiken,beteendet itillinställningförarnas allmänna

trafikuppträdandetförbättrasäkerhet. Förkundernastill attheten samt
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får det ankomma på VV i kunskapsprovet för taxiförarlegitimatio-att
sådanabygga in har med förarens attitydergöramoment attnen som

i dessa hänseenden.
Sammanfattningsvis föreslår vi alltså Zl-årsgräns för erhållandeen

taxiförarlegitimation och körkort med B-behörighet skall haattav
innehafts minstunder två år. Det ligger i sakens dettanatur att
innehav inte får ha brutits körkortet under någon tid harattgenom
varit omhändertaget eller återkallat. Innehav B-behörighet skallav

krav för taxiförarlegitimationen skall gälla efteräven ett attvara
utfärdandet. Taxiförarlegitimation skall också kunna till denges som
har D-behörighet ingen tidsgräns och till den tidigare, inom desom

åren har haft legitimation.tre senaste
Den taxiförarlegitimationenansöker skall vidare uppfyllasom om

nödvändiga medicinska krav. Detta kan ske VV,attgenom samma
beträffande körkort, får bemyndigande efter samrådsätt medattsom

Socialstyrelsen meddela föreskrifter.närmare
Såsom framgått föregåendedet skall innehavare körkort medav av

behörigheten C, ellerCE, D DE och har uppnått års ålder,65 försom
förnyakunna sitt körkort, visa de medicinska kraven föratt att

innehavet fortfarande uppfyllda fjärde15 § stycket KKL. Dettaär
innebär med andra ord läkarintyg skall in vid det förnyandeatt ett ges

körkortet skall ske tionde år. Reglerna förtshar invartav som som
anpassning till EG-reglerna.en

Vi har i anslutning till nämnda regler införts i KKL ställtatt nu oss
frågan införadels skall högsta åldersgräns för innehavom man en av
taxiförarlegitimation, befogatdels det införa kravär attom
obligatoriska läkarundersökningar efter viss uppnådd ålder. Be-
träffande bådadera kan till början konstateras, det saknasatten
särskilda EG-regler.

Vad först gäller frågan högsta åldersgräns för innehavom en av
taxiförarlegitimation vi, sådan regel skulle alltförattmenar en vara

skulleonyanserad. Den för tillgodose praktiska behovatt- -
behöva kombineras med dispensförfarande skulle kräva alltförett som

insatser jämfört med med regeln.stora nyttan
fråganVad gäller återkommande obligatoriska läkarundersök-om

ningar den trafiksäkerhetshöjande effekten sådana kontrollerär inteav
jfrverifierad regeringens uttalande i 1995/96:ll8 19 ochprop. s.

20. skall någon effektOm de ha vad gäller taxiverksarnheten bedömer
vi, de bör utföras betydligt oftare vad följer deänatt som av nu

för högre körkortsbehörigheter.reglerna framstårDet därvidantagna
förstalämpligt i hand kommunerna i samband medattsom upp-

handling för färdtjänst och skolskjutsning uppmärksammar pro-
blematiken och ställer krav förarna med vissa intervaller skallatt
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skolskjutsning,vad gällerEventuellt kan,läkarundersökning.genomgå
skolskjutsning.1970:340förordningeniinregler härom tas om

läkaresKKLa§reglerna i 17uppmärksammasVidare bör om
motsvarig-Enkörkortshavare.undersökningvidunderrättelseplikt av

finnasböri KKLnuvarandedenskärpthärtill änhet meramen --
yrkestrafiklagstiftningen.i

saknasnärvarandefördetvianfördadetbakgrundMot attanserav
obligatoris-elleråldersgränshögstasigföreslå reglerskäl att vareom

påpekadockVi villtaxiförare.det gällerläkarundersökningar närka
införataxiförarlegitimationenförmöjligt ettteknisktdet är attrentatt

högrefrågaibeslutatshardet ommotsvararsystem somsom
körkortetnämligen liksomskallLegitimationenkörkortsbehörigheter.

styckettredje12 §nuvarandeutfärdandetefterårtioförnyas esenast
KKF.med 23 §jämförtYTF

behörighetshandlingen försjälvautformningengällerdetNär av
följandevitaxi över-förtaxiförarlegitimationen görkörkort resp.

börtaxiförarlegitimationenbl.a.uppkommerFrågaväganden. om
sakensligger ikörkortet. Detfrånskildhandlingutgöra separaten

lämplighetvederbörandesdäruppstå situationerkandet somattnatur
körkortsinneha-omfattarsamtidigtdettaifrågasätts,taxiförare utan att

taxiförarlegitimationvederbörandesdå blikanKonsekvensen attvet.
B-allmännadenkörkortetingripandenågotmedanåterkallas, mot -

dettauttrycktes1681993/94:lsker.intebehörigheten prop.-
ställasbörkravhögaså,taxiförarenkravsärskilda enatt

återkallasdärför börlegitimationgivenvandel ochtaxiförares att en
rubbarbrottslighetsådanskyldig tillsiggjortförarenså somsnart

alltjämtbör ägatankarDessayrkesutövare.till honomtilliten som
börbehörighetshandlingarnatvådeföljerhäravRedangiltighet. att

hänsynbetingatkravet,särskildadetDärtill kommeråtskilda. avvara
synligvälhållasskalltaxiförarlegitimationentrygghet,kundenstill att
ÄvenYTF.styckettredjed §12taxifordonetiför passagerarna

ochlegitimationförpraktiska hänsyntalaromständighet attdenna av
åtskilda.börkörkort vara

ochKKL slopasitaxibehörigheten l §förslag kanvåraföljdTill av
KKL.stycketandra17 §enligtåterkalla dennamöjlighetendärmed att

tillansluterbestämmelser näravissaföranlederFörslaget att som
taxiförarlegitimationen.förbehövsregleringkörkortslagstiftningens

författ-delavsnitt,följandeframgårhäromdetaljernaDe närmare av
författningskommentarerna.ochningsförslagen
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B. Krav förarbehörighet i vissa fall

Enligt får5 § KKL personbil, lätt lastbil eller föras iterrängvagn
yrkesmässig trafik för personbefordran endast den har körkortav som

taxibehörighetmed eller körkort med behörigheten D.
Vidare gäller enligt paragraf traktortåg, terrängvagnatt tungsamma

eller motorredskap tillkopplatmed släpfordon får föras i yrkesmässig
trafik endast den har körkort med behörigheten C, D eller Eav som
eller körkort med taxibehörighet.

föreslår efterVi samråd med Körkortsutredningen bestämmelseratt
i de hänseenden regleras i 5 § KKL skall i YTL. Entassom upp nya
utgångspunkt därvid taxibehörigheten taxiförarlegiti-medär ersättsatt
mationen.

Vad först gäller personbilar och lätta lastbilar förs i yrkes-som
mässig trafik detta kan ske såväl i taxitrafik inoteras att som
linjetrafik. I fråga taxitrafiken gäller redan det för förandeattom av
fordon däri krävs taxiförarlegitimation. Vi föreslår det förävenatt
förande personbil eller lätt lastbil linjetrafiki skall krävas taxiförar-av
legitimation, 3 kap. §1 YTL.se

Vad gäller i yrkesmässig trafik för personbefordranterrängvagnar
föridet sig i praktiken främst s.k. snövesslor. Grundkravetrör om

förande har B-behörighet och 2 §§1terrängvagn är attav man
KKL. Vi det varken med hänsyn till de krav terräng-attmenar som

ställer förarnas körförmåga eller med hänsyn tillvagnarna
trañkmiljön befogat ställa innehav D-behörighetär att ettupp av som
obetingat krav för få föra fordondessa i yrkesmässig trafik.att

l § andra stycket traktortåg,5 KKL ellerterrängvagnatt tunganges
motorredskap med tillkopplat släpfordon förasfår i yrkesmässig trafik
endast den har körkort med behörigheten C, D eller E ellerav som
har körkort med taxibehörighet.

förståsMed traktortåg enligt § gällande YTL traktor med1 en
tillkopplat släpfordon. Fordonsekipage denna används i visstypav

trafikomfattning i yrkesmässig för gods. Det i KKLtransport av
uppställda behörighetskravet därför motiverat i fråga dem. Förär om

tjänstevikt 2 000 kg bör också gällaterrängvagn övertung nu
nämnda behörighetskrav. För vanlig det emellertid iterrängvagn är
linje med det sagda inte motiverat med högre krav behörig-änovan
heten B i någon form yrkesmässig trafik.av

Beträffande motorredskap med tillkopplat släpfordon följandevigör
överväganden.

Enligt definitionen fordonskungörelsen förståsi 3 § 1972:595, FK,
med motorredskap fordonmotordrivet inrättat huvud-ärett som
sakligen arbetsredskap eller för kortare förflyttningar gods.som av

287



taxiförarlegitimationRegler 1996:93souom

klassmotorredskapklass I ochmotorredskapin iMotorredskap delas
konstruera-motorredskaphänförs ärklass lmotorredskapTillII. som

motorred-Som30 km/tim.överstigerhastighetför högstade somen
förkonstruerademotorredskap ärräknasklassskap ensom

enligt 66 §fårMotorredskap klass I30 km/tim.högsthastighet av
hastighetmed högre äninte föras1972:603vägtrafikkungörelsen

50 km/tim.
transportred-motorredskapsåledesgällerutgångspunktSom att som

Frångods.förflyttningarför kortaendastanvändasskap får av
tordeGodstransporternahelt bortses.kan varapersontransporter

gällerbegränsade vadoch mycketförekommandesparsamtytterst
yrkesmässig trafik-detta iallt gällerFramförtransportsträckor m.m.

tillkanförekommergodstransporterDe antasutövning somannan.
vilka interegiidelenövervägandeden helt transporter egenavse

någondet inte krävstrafik och däryrkesmässigunder begreppetfaller
I B-motorredskap klassfördvs.denbehörighet gängse,högre än
medeller körkorttraktorkortmotorredskap klassoch förbehörighet

§§ KKL.2 och 4B-behörighet
taxi-eller E ellerC, DbehörigheteninnehavkravetNär av

tillkommotorredskaptrafik förayrkesmässigiförbehörighet rätt att
principiellborde skapa överens-härför,skälanfördes att mansom

häromtraktortåg. Sei frågagällderedanmed vadstämmelse omsom
såsomi praktiken,emellertidVil976/77:113 32. attmenars.prop.

hänseendeaktuelltimotorredskapanvändningenframgår nuavovan,
beträffandefalletfrån vadskiljer sig ärpåtagligt sätt somett

inte foguppfattningvårenligtfinns detbakgrund häravtraktorer. Mot
tillkopplatmedmotorredskapbehörighetsärskild närför krävaatt

det intetilläggaskantrafik. Detyrkesmässig attförs isläpfordon
och tillmotorredskapmedför godstransportertrafiktillståndkrävs
§ i denkap. 1YTL och 1gällande§släpfordon. Se 1kopplatdetta

föreslagna.nu
personbildelsföreskrivasYTLbör iSammanfattningsvis attnya
dentaxitrafik endastellerlinjetrafikifår föraslastbileller lätt somav

traktortåg ellerdels§,taxiförarlegitimation 3 kap. 1 tunghar att
hardentrafik endastyrkesmässigifår föras somterrängvagn av

taxiförarlegitimationharellereller Ebehörigheten C, Dmedkörkort
9 §.3 kap.
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8.8 Lämplighetsprövningen för

taxiförarlegitimationen

Enligt § får14 YTL den särskilda förarlegitimationen till dena ges
innehar föreskriven körkortsbehörighet och med hänsyn tillsom som

yrkeslcunnande och laglydnad bedöms lämplig tjänstgöraattvara som
förare i taxitrafik. förarbetenaI till bestämmelsen 1993/94: 168prop.

23, förslaget vandelsprövning förarna böratts. angavs om en av ses
bakgrund i taxifordon i hög grad ärmot att ettav en passagerare

beroende den enskilde förarens agerande och taxiförarensattav
pålitlighet, ärlighet och yrkesskicklighet helt avgörande förär rese-

trygghet, varför vikt bör läggas vid förarens egenskaper.närens stor
frågaEn uppmärksammats vid tillämpningen de bestäm-som av nya

melserna vilken inverkan på innehavet taxiförarlegitimationenär av
vissa brott och då företrädesvis trafikbrottbegångna har.typersom av

l specialmotiveringen till § YTL14 prop. 40 och 41,a s. se ovan,
nämndes brott och allvarliga tillgreppsbrott iatt mot person mera
allmänhet bör leda till föraren bedöms olämplig, liksom naturligtvisatt
sexualbrott och våldsbrott, vid brott angivensamt att artav nu
legitimation i allmänhet bör brottet i sig varitvägras även om av
relativt lindrig karaktär. framhölls sådanDäremot bristandeatt

bestårlaglydnad, i brott skatte- och uppbördslagstzjft-t.ex. motsom
förstaningen, naturliga skäl i hand bör tillmätas vikt vid lämplig-av

hetsprövning i samband med trafiktillstând. det trafikbrottNär gäller
påpekades, vanligen inte förar-dessa torde behöva beaktas vidatt
legitimationen i samband med prövning körkortsinnehavet.utan av

Om innehavare förarlegitimation inte uppfyller de nämndaen av
på lämplighet skall förarlegitimationen återkallas. Ett sådantkraven

enligt 18 § YTF omedelbart.beslut gäller

vandelsprövningenrörandePraxis

länsrättsnivâkammarrätts-domstolsavgörandenBeträffande resp.
Taxiförarlegitime-praxissammanställning ihar VV gjort rapportenen

1996:8.lägesbeskrivning publ.ringen En-
mål avseendefåtalendastRegeringsrätten har hittills prövat ett

för taxi.förarlegitimationenvandelskraven för särskildaden
1991februari-novemberfall periodenI hade R underett personen

ochhustrugjort sig hot sin före dettaskyldig till olaga gentemot
skullehanhennes sambo uttala hotelser innebördatt attgenom av

skyddstill-döda eller 1991 tilldem dottern. R dömdes den 4 december

289



taxiförarlegitimationRegler 1996:93SOUom

för1992den 13dömdes vidaredagsböter. Rmedi förening marssyn
svärfadern underochf.d. hustrunslaghotolaga gentemotsammaav

18 majhade R denmånader. Slutligentill fängelse ijanuari 1992 sex
Rinte detbeaktadeRegeringsrättenljus.fordon1994 fört röttmot av

i övrigttill de brott Rfann med hänsyntrafikbrottet,begångna men
måste bedömastillfällen hanfleravidolaga hotbegått att-- RÅ 1995 ref. 44taxitrafikförare itjänstgöraolämplig att som

tillför stöld1993 dömtsoktoberden 7fall hade KI annatett
899 kr,jacka värd 1tillgripithadedagsböter. Kochvillkorlig dom en

Regeringsrättensin jacka.dolt underochpå sighan satt egensom
sådantbegåttomständigheterna hadetillmed hänsynK ettansåg att

bedömdesföranleda hanskulletillgreppsbrottallvarligt attsom
RÅ ref. II.taxitrafik 1995 44iföraretjänstgöraolämplig att som

aktiebolag underför tvåstyrelseegenskaphade iJK,En avperson,
faktiskedenmedtillsammans1992februari--decembertiden

vilken åsidosatts.bokföringenföransvarigvaritföretagsledaren
årenundertaxiverksamhetbedrivithadeVederbörande egen
ochhandelsbolagfirma, därefterenskildunder1971-1986, först som

varitmåste hadärför hanansågTingsrättenaktiebolag.sedan attsom
förstyrelseföljer meddet ettmedvetenväl att varaansvar somom

skyldig tilloch fann honomtaxirörelse,bedriver grovtaktiebolag som
och brottuppbördsredovisningtill oredligmedhjälpbokföringsbrott,

Regeringsrättenfängelsestraff.tilldömdesHanuppbördslagen. ettmot
taxipassagerar-stärkavandelsprövningensyftet med ärbeaktade attatt

begångna brottendefann därmedochsäkerhet,ochtrygghet attnas
förareolämpliggjorde honomdekaraktärsådaninte att somvar av

RÅ ref. 44 III.1995taxitrafiki
sexuelltskyldig tillsig1992 gjortunderfall hade HytterligareI ett

länsstyrelsensdärför vidbedömdesHanmed barn. van-umgänge
fannRegeringsrättentaxitrafik.iförarelämpligintedelsprövning som

tidoch denbrott, dessastidigarebl.a.uppenbartdet art somatt
bedömningenin iskallbegåtts, vägassedan brottenförflutit enav

i 2 kap.retroaktivitetsförbudetinvändningvandel. H:s attompersons
1992begått århandet brotthindraskulleregeringsformen10 § att

eftersom detsaknade fog,år 1994vandelsprövningvidbeaktades en
ibrotträttsverkansärskildsådanfrågainte avsesär somavom en

RÅ 1995taxitrafikförare iolämpligansågsHnämnda lagrum. som
178.not.
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överväganden

förarlegitimationen tillEnligt gällande regler får den särskilda denges
till yrkeskunnande och laglydnad bedömsmed hänsyn varasom

förare i taxitrafik.tjänstgöra Under den relativt kortalämplig att som
taxiförarlegitimation kraftbestämmelserna har varit i hartid omsom

träffade avgöranden visat, tillståndsmyndigheternashittills att resp.
uppfattning hur prövningen vederbörandes vandeldomstolarnas om av

varierar. I allmänhet har bedömningen varit likar-bör ske i hög grad
och tillgreppsbrott, dvs. de vanligaretad vid misshandelsbrottt.ex.

tillockså i specialmotiveringen 14 § YTLbrottstyper nämns asom
har inställningen1993/94: 168 40 och 41, ovan. Däremotprop. s. se

begångna trafikbrott visat betydandebedömningentill och av
sida har bl.a. pekats på detFrån domstolarnasskillnader i synsätt.

trañkbrott, viss tolkning förarbetena tillvissa medorimliga i att en av
taxiförarlegitimation, inte skulle hindra vederböran-bestämmelsen om

hindra från behållabehålla sin legitimation, väl honomde attatt men
taxitrafik.tillstånd tilleventuelltett

bedömning sker denden individuellaMot bakgrund som av somav
innehavförarlegitimation eller vederbörandesansöker när avom

skäl i författnings-i fråga vi det saknaslegitimation sätts att attmenar
skall beaktas vid bedömningen.uttryckligen de brotttexten ange som

förarlegitimationen infördes klargjorde regeringensärskildaNär den
för prövningen, vilket återgettsförutsättningarnade närmare ovan.

förtjänar häralltjämt giltighet. Det dockuttalanden börDessa äga att
trafikbrottbegångna någon betydenhet börstrykas under, att av

yrkestrafiktillståndlämplighetsprövningen försåväl vidbeaktas som
för den särskilda förarlegitimationen.prövning skersådannär

för främja trafiksäkerheten hängeroch bestämmelserTrafikregler att
i trafikföretag bådemed verksamhetenså intimt ettsamman -

förarens yrkesutövning överträdelsertillståndshavarens och att av-
bedömningskall in isådana bestämmelser tveklöst vägas en av en

överträdelser trafikreglerlämplighet i dessa hänseenden. avpersons
förarens körkort i fråga, varvidmedför naturligen oftast sättsatt

förnödvändig förutsättning innehavkörkortmärks äratt aven
sistnämnda förhållande detMed hänsyn tilltaxiförarlegitimation. är

körkortetåterkallas. Om så inte sker ellerofta tillräckligtgivetvis att
tiden ellernågon anledning drarsådant ingripande utett omom av

för körkortsåterkallelsen inte bedömsåterkallelsetiden spärrtiden vara
taxiförarlegitimationen emellertid finnastillräcklig vad bör detavser

Även brottingripa den andramöjlighet ävenatt mot typersenare. av
trafikförhållandenaförfattningar reglerarde änmot renasom

såsomsåsom de överträdelsertrafiköverträdelser, nämnssom
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trafiktillstånd, medföradet gäller böråterkallelsegrundande när att
legitimationen sker. Det sig här bl.a.återkallelse rör över-omav

körtidsreglerna elleryrkestrafikförfattningarna, brottträdelser motav
fordonets utrustning.skick ochöverträdelser bestämmelser omav

taxiförarlegitimation bör det inte krävasansökanVid ettattom
lagakraftvunnet brottmåls-brott dokumenterasbegånget ettgenom

Misstanke brottslighet kanmotsvarande.avgörande eller varaom
förslaget 12 §återkallelse i 5 kap.Jämför i frågatillräcklig. nyaom

trafiktillståndöverväganden i frågamotsvarandeYTL. Se också om
avsnitt 4.9.2.i

förarlegitimation infördes framhöllssärskildNär kravet att
kravbakgrundvandelsprövningen bör mot passagerarensavses
erhållaföraresdärför i sakenstrygghet. Det ligger rätt attattnatur, en

tryggad försörjning, ellerför för dellegitimation att egen enen
skäl försäkras arbetasocialakrav andrahans attatt somomav

tillför hänsynentaxiförare, får stå tillbaka passagerarna.
lämplighetsprövning alltidförnyadockså framhållasbörDet att en

återfås efter återkallelse.legitimationen kaninnanbör ske
fordonnedan skall förandeförslag avsnitt l4.2.5Enligt vårt se av

medföra straff. En sådantaxiförarlegitimationi taxitrafik utan
legitimation Enansökanin prövas.förseelse bör närvägas omen

någon taxi-taxitrafik innehafört fordon isökande har utan attsom
meddelas sådan legitimation.omedelbartförarlegitimation bör inte en

Återkallelsegrundema8.9

taxiförarlegitimationeni avsnitt 8.7 skallvarit inneSåsom vi har
medförkörkort.med giltigt Dettatillsammansgälla endast attett

körkortetlegitimationen inte krävsåterkallelse närsärskild av
vandelskravende särskildaeller återkallasomhändertas änannat om

återfåendeväntetid förkrävas längrepåkallar det. Det kani YTL t.ex.
körkortet.för återfåendelegitimationen än avav

alltså förbehållas delegitimationen kanåterkallelseFormlig av
körkortsäterkallelsen. Rentsituationer då det motiverat utöverär att

rubbarsådana brotthär sigkan detallmänt rörsägas, att somom
för befordranförtroendet för föraren att av passagerare.ansvara

enligt § andranuvarande möjligheten 17dras med denParalleller kan
sådanavsnitt 8.6 Enåterkalla delbehörighet,KKLstycket att ovan.se

brottslighet,vid formeri fråga vissaåterkallelse kan komma somav
förare kör-körkortshavarediskvalificeraroch för sig intei avsomen

får betraktasinnebär den dömdefordon,kortspliktigt att somsommen
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taxiförare. förarbetena till bestämmelsendirekt olämplig I prop.som
exempel våldtäkt och narkotikabrott.1992/93: 189 nämndes som

Återkallelse då förarendelbehörighet kan också fall inteavseav
föruppfyller medicinska krav ställs innehavlängre de som upp av

Eftersom särskilda medicinska krav föreslåssådan behörighet. nu
taxiförarlegitimationen blir följden legitimationen börknutna till att

uppfyller idå föraren inte längre uppställda krav dettaåterkallas
hänseende.

skall taxiförarlegitimation återkallas inte baraEnligt 14 § YTLa en
förförutsättningarna legitimationvid brottslighet "omävenutan

funnit något behovföreligger". Vi har inteinte längre avannars
återkallelsegrund. kan också ifrågasättasdenna allmänt hållna Det om

föreslår därför inte någonbestämmelse lämplig. Viså generell ären
motsvarighet till den.

interimistisk återkallelse8.10 Omhändertagande och

omhändertagande körkort i vissaKKL 23 § finns reglerI ettom av
körkortshava-angivna situationer. Ett körkort skall omhändertas, om

fordon spårvagn har företettförande motordrivet ellervid ett enren av
starka drycker eller dettydliga påverkantecken ämne,annat omav

återkallas enligtkörkortet kommerskäl kanpå sannolika att attantas
rattfylleri och trafikförseelser, vederbörandeeller bl.a.16 § 41 om

föradylikt förutsättningarföljd sjukdom, skada eller saknartill attav
körkortettrafiksäkert ellerkörkortspliktigt fordon sätt, ärett om

§ återkallas tills vidare ikörkort skall enligt 19 KKLåterkallat. Ett
pååterkallelsefrågan, detpå slutligt avgörandeavvaktan omav

återkallas påslutligtkörkortet kommersannolika skäl kan attantas att
i 16 § 1-7.någon de grunder avsesav som

för erhållaalltså förutsättninggällande regler detEnligt är attennu
för taxi vederbörande inneharsärskilda förarlegitimationenden att

legitimations-körkortsbehörighet. Bestämmelserföreskriven attom en
omhändertasi situation då körkorthandling skall omhändertas etten

vidare sådantlegitimationen skall återkallas tillseller när ettatt
dock. Sedan kravet påingripande sker beträffande körkortet saknas

infördes det uppstått tillämp-den särskilda förarlegitimationen har
vi erfaritningssvårigheter i beskrivna situationer. Enligt vad harnu

förekommit polismyndigheter har fattat beslut omhän-har det att om
legitimation författningsstöd härför hardertagande trots attav en

saknats.
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för tredjeskyddinförtsförarlegitimation harReglerna ettsomom
kontrolleramöjlighetför dennetaxikunden,dvs. attattatt geman,
legitimations-Bestämmelsenbehörig.förarevederbörande är attom

härmed. Detligger i linjesynlig i fordonethållas välskallhandlingen
skäl angelägetangivnaövrigabakgrund ochdenna attär mot ovanav

medförarlegitimationen byggssärskildaregler dennuvarande utom
situationer.i vissaomhändertasdenna kanmedgerregler attsom

taxiförar-skallavsnitt 8.7föreslårviordningEnligt den ovansom
B-behörig-minstkörkortetförening medendast igällalegitimationen

alltsåfåråterkallas dettaomhändertas ochkörkortOmhet. ett
dåfallgäller. Ilegitimationen intetill följdautomatiskt ettettatt

klarhetensdet dock ikörkortet börbeträffandeskeromhändertagande
omhändertas.skalltaxiförarlegitimationenbeslutasintresse även att

körkortsingripande.i beslutetlämpligen skekanDetta om
taxiförarlegitima-innehavetdåuppkommakansituationerVissa av

körkortsinnehavet. Detbeträffandeså skerifrågasättstionen utan att
någotlegitimationenomhändertamöjlighetdå finnas attbör utanatten

exempel-aktualiseraskanbeträffande körkortet. Dettaingripande sker
medförinteför brott,vederbörande misstänks attvis när ett som

förarens lämplighetvälifrågasättskörkortsbehörigheten attmen
det finnasVidare börsäkerhet.för enpassageraresenansvara

falli andraåterkalladlegitimationomhänderta ärmöjlighet att somen
brottfråga begångnahärDet kankörkort saknas.då ävenän omvara

innehavgällerväl detkörkortshänseende näriinte beaktas mensom
taxiförarlegitimation.av

taxiförarlegitimationomhändertagandebestämmelserOm avom
legitima-återkallelseinterimistiskreglerinförs krävs även avom

börlegitimationshandlingensjälvaomhändertagandeEtttionen. av
följasjfr KKL,41 §beträffande körkortfalletsåsomnämligen, är

förarendetförfarande, där prövasrättsligt noggrant omett meraav
gällereller ej. Dettalegitimationberövad sinvidare skalltills vara

förarensogiltighetentillomhändertagandet knutetinte då ärdock av
längeberoende huromhändertagandetfall blirsådanakörkort. l av

giltighet.saknarkörkortet
åter-för slutligtill grundföreslårYTLkap. 12 §I 5 attnya

huruvidafråganbeträffandeskalltaxiförarlegitimationkallelse av en
beslutellerdomlagakraftvunnenföreligger läggas ettbrott omen

motsvarandeellerrättegångsbalken20 kap. 7 §åtalsunderlåtelse enligt
författning.ibestämmelse en annan

ordningsåledesföreslårsagdadetbakgrundMot somennuav
förut-omhändertas,skalltaxiförarlegitimationinnebär omatt en
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enligtföreliggerkörkortförarensomhändertagandeförsättningar av
legitimationenkanskälsannolikadeteller§ KKL antas att23 om

omhändertagande kunnabörVidareenligt YTL.återkallaskommer att
införasböråterkallade. Detlegitimationeneller ärdå körkortetske en

lydelse,legitimationenåterkallelseinterimistiskbestämmelse avavom
påi avvaktantills vidareåterkallasskalltaxiförarlegitimationatt en

skäl kansannolikapådetåterkallelsefrågan,avgörandeslutligt omav
denågonåterkallasslutligtkommerlegitimationen att avattantas

i YTL.grunder avsessom

Spärrtid1 1

brottsliginnehavarenåterkallasskallförarlegitimationEn genomom
taxitrafikförare iolämplig tjänstgöravisat sighargärning att som

föreliggerinte längrelegitimationförförutsättningarnaeller annarsom
beslutetbestämmelseNågonYTL.stycketandra att§14 omoma

falletsåsomdock inte, ärfinnsspärrtidmedförsesskallåterkallelse
det vidKKLi 21 §körkortfråga sägskörkortssidan. I att omom

körkortstillståndförhandsbesked elleransökanprövningen omenav
sökandensgrundkörkortstillståndmeddelahinderfinns avmot att

körkortstillståndellerkörkortförhållanden eller ettpersonliga ettom
månadlägstspärrtidskalll-6,16 §stödmedåterkallas enenav

år bestämmas.och högst tre
DessaYTL.i 15 §återkallelsereglerfinnstrafiktillståndFör om

vidövrigtiellertrafikenyrkesmässigai dendetinnebärregler att om
näringsverksamheteller itrafikrörelsen somdriften annanav

missförhållandenallvarligaförekommitdriver hartillståndshavaren
längre6 § inteenligttillståndförförutsättningarnaeller annarsom

återkallelseförGrunderna näråterkallas.skalltillståndetföreligger,
trafiktillståndåterkallelseVidYTF.§ etti llpreciserasskall ske ava

§i 11styckeandraenligtjanuari 1994 ett nytt asedan den 1gäller
skallårfemhögstochlägsttid1993:1638, treSFS att en
drivaolämpligskallprövade attdenvilkenunderbestämmas, anses

bestämmelsernadeBeträffande närmare omtrafik.yrkesmässig
tillhänvisasregler häromnordiskatrafiktillståndåterkallelse samtav

4.12.avsnitt

295



Regler taxiförarlegitimation SOU 1996:93om

Överväganden förslagoch

vårt uppdrag ingår särskilt lämpligtI det medöverväga äratt om en
spärrtid då förarlegitimationen återkallas. departementspromemorianI

yrkesmässiga trafiken samordnings- och genomförandefrågorDen -
1994: 100 spärrtid 43, det i sambandDs s. med andranämns attom

förordningsändringar också bör förasuppmärksammas det bör inatt
spärrtid vid återkallelsebestämmelse legitimation.om av enen

föreslåravsnitt 4 behandlar trafiktillstånden, viI attovan, som
regeln spärrtid vid återkallelse upphävs.om

förgällande den särskilda förarlegitimationen förDet systemetnu
innebär någon bestämd återkallelsetid inte i beslutettaxi sättsatt ut

förarlegitimationoch inte heller ansökan avslås. Det kannär en om
hävdas det medför olägenheter för den enskilde leva i ovisshetatt att

frånhur lång tid han möjligheten köra taxi. Förutestängs att attom
införa spärrtid talar således den enskilde skall få näratt vetaen en ny

utifrånansökan tidigast kan beviljas, så han detta skall kunnaatt
sin framtid. Emellertid innebär reglerna prövningenplanera om av en

försökandes vandel, såsom förutsättningarna erhållande denav
förarlegitimationen utformats, prövningsärskilda att en ny av

återkallelse förarlegitimationenskall ske efter detsökanden att en av
på grund brister i vandeln. Deteller avslag ansökan har sketten av

sådantvederbörande spärrtid bestämdes iinnebär även ettatt om en
återfå taxiförarlegitimationen ellermed automatik skullebeslut inte

sådan, spärrtiden löpt Det skall också tilläggasbeviljas när ut. att
fall dåspärrtidsproblematiken huvud inte uppkommer i deöver taget

blir ogiltig på grund körkortet inte gäller. Ilegitimationen attav
spärrtid för körkortet gällafall kommer automatisktsådana ävenatten

taxiförarlegitimationen.för
skalluttalats beträffande den tid i allmänhetriktlinjerDe somsom

vid ansökan denbedömningen sökandens vandelbeaktas vid omav
eller beviljad legitimationsärskilda förarlegitimationen när en

inför återkallelse till fem år bakåt i tidenifrågasätts tre somen -
bör fortsättningsvisi 1993/941168 41 ägaävennämns s.prop. -

taxiförarlegitima-Vid beslut avslag ansökangiltighet. ett en omom
beslutet så utförligt motiverat ocheller återkallelse börtion varaom

normalfallet kan bildasådan information den enskilde iåtföljas attav
förflytaungefärliga tid bör innan hanuppfattning densig om somen

böråter få legitimation. Sådana upplysningarlämpligkan attanses
spärrtid.syfte för den enskilde angiventjänakunna som ensamma

för handläggningen.utforma rådbörVV närmare
med med spärrtidförtjänar vidare framhållasDet att ett systernman

spärrtidensi förvaltningsdomstolarnariskerar att omprocesser

296



Regler taxiförarlegitimationSOU 1996:93 om

Ävenlängd. nämnda omständigheter talar spärrtidsregleremot attnu
införs.

I anslutning till det anförda kan framhållas det i hantering-attovan
beslut förarlegitimation hittills i falldel har förekommiten av om en

ansökningar legitimation kort tid efter det länsstyrelsenattnya om
beslutat avslag eller återkallelse. Från länsstyrelsehåll har därförom
efterfrågats ordning, får den enskilde avvakta medatt atten som
alltför i tiden efter för honom negativt beslut pånära ansökaett nytt

vandelsprövning. Vi föreslår därför liksom fallet vidäratt,om
handläggning ansökan trafiktillstånd, avgift vidtas utav en om en
ansökan länsstyrelsenhos vandelsprövning. Denna avgift börom

återhållande effekt "okynnesansökningar beslutettsamma som
spärrtid.om

Sammanfattningsvis föreslår regler spärrtid i anslutning tillatt om
taxiförarlegitimation inte införs.

Varning12

Enligt 22 § KKL gäller i stället för körkort elleratt att ett ett
körkortstillstånd återkallas skall körkortshavaren meddelas varning i
sådana fall i 16 § 2-6 återkallelsegrunderna,som avses om
varningen särskilda skäl kan tillräcklig åtgärd. Förav anses vara en
trafiktillstånd finns regel varning i 15 § YTL. Där sägs atten om om
det i den trafikenyrkesmässiga eller i övrigt vid driften trafikrörel-av

eller i näringsverksamhet tillståndshavaren driver harsen annan som
förekommit allvarliga missförhållanden eller förutsätt-om annars
ningarna för tillstånd enligt 6 § inte längre föreligger, skall tillståndet
återkallas. Om missförhållandena inte allvarlig kan i ställetär art,av
varning meddelas. förarbetena till den anfördel YTL Lagrådetnya
beträffande varningsinstitutet 1987/88:78 bilaga 5 102,prop. atts.
förutsättningarna för meddelande varning i paragrafens andraav

så, denmening borde uttryckas myndighet frågorprövaratt som om
fickvarning frihet det angeläget sådanstörre samt att attges anses en

åtgärd kan vidtas tidigt stadium, innan de uppkomna missför-ett
hållandena såhar hunnit bli allvarliga tillståndet bör återkallas. Detatt
nuvarande varningsinstitutet i YTL har alltså utformats i enlighet med
Lagrådets förslag.

Ett beslut varning i stället för återkallelse enligt 22 § KKLom
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten § jämförd med 39 § första47

utfärdastycket KKL. Enligt 46 § KKL kan emellertid länsstyrelsena
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tid. Ettvissgodkännande inomförvarningbeslutpreliminärtett om
vunnit lagavilket harbeslutgällerbeslutpreliminärtgodkänt ettsom
godkänns,intedet däremotOmöverklagas.således intefårkraft. Det

För-vanligtärendet sätt.handläggai ställetlänsstyrelsenskall
l993/94zl33,bl.a.förenklingsskäl,motiveratfarandet är prop.seav

48.s.
YTL,23§enligtgälleråterkallelse attbeslutBeträffande om

beslutlänsstyrelsesochYTLenligtbesluttillståndsmyndighetens en
ochstycketa§ förstaenligt 14förarlegitimationfrågor omi om

allmänhosöverklagasfårlegitimationsådanåterkallelse enav
stycket somtredjeinågotinteförvaltningsdomstol, annat angesom

flera län.berörlinjetrafiktillstånd tillbeslutbehandlar VV:s somom
överklagas.dock intefårvarningBeslut om

överväganden förslagoch

infördestaxiförförarlegitimationensärskildadenregleringenNär av
återkallelseförställetimöjlighetnågonintelänsstyrelsen attgavs

kunnavår meningenligtemellertidbörVarningvarning.meddela
kanDettaifrågasätts.taxiförarlegitimationdåfrågaikomma även en

fall därdvs. ivandeln,ibristerfalllindrigarevidsketänkas av
Varning börbrott.allvarligamindretillskyldigsiggjortinnehavaren

sådanaförhållandena ärinnanaktualiseras attskäl kunnanaturligaav
föruttryckLagrådetske. Detmåste synsättåterkallelse gavsom

återgivitsochtrafiktillståndfrågavarning ibeträffande ovansomom
möjlighetengällerdet attanläggas närmening ävenvårenligtkan

Dennataxiförarlegitimation.innehavarenförvarningmeddela av en
varningfrån det slagsprincipielltalltsåskiljer sigvarning somtyp av

dennaenligtVarningkörkortslagstiftningen.gällandedenfinns i nu
för sigi ochåterkallelsesituationendastmeddelasnämligenkan om en

varningmeddelamöjlighetsåledesföreslår attViföreligger. att en
frågagäller imodellefter§ YTL5införs i 5 kap. omsomsamma

trafiktillstånd.
körkortslagstiftningenibestämmelsernatillmotsvarighet omNågon

utgångs-Enbehovvi intefinnervarningbeslutpreliminärt av.om
varningfall endastvisstibl.a.slutsatsför denna är ettpunkt att om

åtgärdsärskildnågonkörkortetbeträffandefrågaikommaböraanses
taxiförarlegitimationen.beträffandepåkalladinteallmänhet äri

idensammaregleringen årintesåledesSamordningsskäl kräver att
legitimation.körkortfråga resp.om

enligttrafiktillståndavseendevarningbesluttillSkälen ettatt om
be-tillförarbetenainteframgåröverklagasfårinteYTL§23 av
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fårstämmelsen. Som varning meddelats enligtnämntsovan en som
överklagas beslut återkallelse.KKL Ocksåsätt ettsamma som om

beslut varning avseende innehav taxiförarlegitimation kan iett om av
för förförlängningen konsekvenser den enskilde och dennesstora

möjligheter sitt yrke. En varning beträffande legitimationenutövaatt
bör nämligen antecknas i körkortsregistret. Det torde hart närvara

frånomöjligt i ärenden bortse varning tidigare haratt attsenare en
meddelats. inte heller uteslutas det kan förekomma fall,Det kan att
där varning böra meddelas såväl i fråga körkortet ianses om som
fråga taxiförarlegitimationen. skulle dåDet egendomligtom vara om
den varning kunde överklagas inte den andra. Redantypenena av men
i och bestämmelser prövningstillstånd i länsrättmed ledetatt om -
kammarrätt införts för beslut enligt YTL finns begränsning i rättenen

överklaga. Det saknas enligt vår mening skäl begränsa rättenatt att att
fullt åtminstonesådant beslut domstolsin-överprövatett ut av en

trafiktillstånd,motsvarande beträffande avsnittsestans resonemang
4.13.

8.13 Behörig myndighet för frågor återkallelseom

m.m.

länsstyrelsen i det län därAnsökan trafiktillstånd prövasom av
sökanden juridisk därsökanden folkbokförd eller,är är person,om en

tillstånd till linjetrafik berörföretagets ledning finns. Ansökan somom
Även förar-flera skall dock VV 4 § YTL. ansökanlän prövas omav

folkbokföringslänlegitimation länsstyrelsen i sökandens 4 §prövas av
Frågor återkallelse trafiktillstånd ellerandra stycket YTL. av omom

tillståndetden myndighet har meddelat 18 §varning prövas somav
frågor återkallelse förarlegitimationen denYTL och prövasav avom

länsstyrelse beslutat legitimationen 14 § andra stycket.har om asom
Beträffande ansökan körkortstillståndkörkort gäller prövasatt en om

folkbokförd 9länsstyrelsen i det län där sökanden § KKF,ärav
körkort den länssty-medan ifrågasatt återkallelse prövasettav aven

utfärdat körkortet. Enligt principbeslut riksdagenrelse ett avsom
rskr. 1994/952356 skall1994/95: 126, 1994/95:TU23, dockprop.

återkallelse körkort länsstyrelsen i det länärenden prövas avom av
folkbokförd. Anledningen till ändringendär körkortshavaren ärär att

sambandet. fråga överförandetvelat stärka det regionala l omman av
till folkbokföringslänet vid handläggningkörkortsfrågorna även av

anförde regeringen i nämnda följandeåterkallelser prop.m.m.
23 och 24.s.
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körkortsingripanden harvad gällerFrågan beslutsrättenom
Ökad tillsyn1993/94: 168propositionregeringensbehandlats i

fråntill yttrandehänvisningtrafiken. Medyrkesmässigadenav
konstateradekörkortsfrågorombud iför allmännaFöreningen

allaöverförandepropositiondennaregeringen i ettatt av
körkortsinnehavarenlänsstyrelse därden ärkörkortsärenden till

återkallelseaktervillkorsakter,folkbokförd innebär att somm.m.
länsstyrel-mellanuppgifter skall skickaskänsligainnehåller runt

administrations-portokostnader ochökadeinnebärvilketserna
konstateradesVidarehandläggningstider.längrekostnader samt

körkortslagstift-helakaraktär inomövergripandefrågan äratt av
yrkestrafiken. Någonenbart berörnågotningen och som

detproposition,i dennadärför inteföreslogsändring men
detgrundytterligarebordefråganframhölls övervägasatt av

bestämmelsermellan körkortslagensfinnssamband omsom
ochtaxibehörighetförutsättersådant körkortåterkallelse somav

taxilegiti-återkallamöjlighetenpropositionen föreslagnaiden att
yrkestrafiklagen.enligtmation

1993/94:TU29, skr.förslag bet.regeringensgodtogRiksdagen
1993/94310.

fått i1995:tilläggsdirektiv dir. 155har iKörkortsutredningen
sådan ändringkonsekvensernaanalyserauppdrag samtatt enav

förenklingförförfattningsändringarytterligarebehovet avenav
hänseende.körkortsfrågor i dettahanteringen av

taxiförarlegitimationkörkort ochsmidig hanteringfåFör att aven
Vifrågor samordnas.sådanahandläggningenangelägetdetär att av

angelägenhetenytterligare betonasammanhangvill i detta att manav
handläggningen dessasamordnarhanteringenpraktiskadeniäven av

hänsynarbetssynpunkt, delsfrånbetydelsefullt delsfrågor. Detta är av
beslutensbeslutsprocessen ochförståmöjligheterenskildestill den att
trafiktill-motsvarande övervägandenvåraBeträffandeinnehåll. om

4.16.avsnittstånd, se
taxiförarlegitimationsåväl ansökanalltsåföreslårVi att somom

länsstyrelsen i det länvarningåterkallelse prövasfrågor avresp.om
folkbokförd.legitimationeller innehavaren ärsökandendär av
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8.14 Taxiförarlegitimation för inteden ärsom
folkbokförd i Sverige

Frågor förarlegitimation i l4 § första stycket YTLom som avses a
såsom framgått föregående avsnitt,prövas, länsstyrelsen i detav av

län där folkbokfördsökanden andra4 § stycket YTL.är En regel
vilken länsstyrelse behörig ansökanär prövaattsom anger som en om

förarlegitimation för sökande inte folkbokförd i Sverige,ären som
motsvarande den i 4 § tredje stycket förYTF trafiktillstånd, finnsa
dock inte. sistnämndaI bestämmelse tillståndsmyndighet förattanges
sökande inte folkbokförd i Sverige eller, sökandenär ärsom om en
juridisk där företagets ledning finns utanför Sverige, ärperson
Länsstyrelsen i Stockholms län.

Överväganden och förslag

Länsstyrelserna har hittills haft handlägga mindre antalatt ett
ansökningar förarlegitimationsärskild för taxi från sökandeom som
innehar utländskt körkort. Sådana ansökningar har hittills iett
praktiken såväl ställts till länsstyrelsen i det län därprövatssom av
näringen enligt uppgift skall bedrivas.

Ansökningar taxiförarlegitimation kan inte i någon störreom om-
fattning förväntas från medborgare ibosatta andra länder. Sådana kan
dock komma ske i blygsam omfattning främst medborgare iatt av
gränsområdena, dvs. medborgare i Danmark, Finland och Norge.av
På motsvarande för ansökan trafiktillstånd bör, främst försätt som om

underlätta länsstyrelsernas hantering ärendena, anvisasatt av en
länsstyrelse dit ansökan skall ställas. såväl praktiskaAv som geogra-
fiska skäl skulle sådant ärende kunna Länsstyrelsen iprövasett av

länStockholms eller Länsstyrelsen i Malmöhus län.av
Vi inte finns nägra fördet skäl denatt tyngre motanser resp. ena

eller den andra nämnda länsstyrelser. faktorEn bör nämnasav nu som
dock Malmöhus läns närhet till kontinenten och den kommandeär att

Öresundsbron kan medföra ökad trafik ifrågavarande slag.även av nu
Denna trafik skulle i så fall i första hand beröra den sydligare delen

landet. talar för förekommandeDetta ärenden skall enligtattav -
länsindelningnuvarande Länsstyrelsen i Malmöhus län.prövas av-
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bestämmelseradministrativaVissa8.15

Förhandsbesked m.m.

tidigareansökningsförfarandet har nämntssärskildadet attfrågal om
hantering-praktiskadenmedförtföreskrifter iavsaknaden ämnet attav

intesökandedenemellan. Förlänsstyrelsernavarierar somen
detfrisk kanfulltochbelastningsregister ärpolisensiförekommer

ochyrkeskunnandeprovetigenomVVförst hosenklare attsynas
då kanlänsstyrelsen,hosvandelsprövningdärefter ansöka somom

denFörsammanhang.ifatta beslutochprövningenhelagenomföra ett
förar-fråga förikommahan kantilltveksamförare är enomsom

genomgårinnan hanfinnasmöjlighetdock provetbörlegitimation att,
prövningsmyndighetenhurförhandsbeskedyrkeskunnande,i ett om

förutsättningarmedicinskavandel eller hanshansbedömakommer att
ordningkända. Enbliromständigheterförsvarandeinte nyaom-
gångeninföras. börDet poängterasdärförförhandsbesked bör attmed

ansökanyrkeskunnandeprov,dock börnormalfalleti omvara
legitimation.utfärdandebeslut,länsstyrelsensvandelsprövning, av

Återfående legitimationenav

återkallats,harförarlegitimationenskall,YTFe§Enligt 12 om
föreskrifterVV. I VV:stilldenöverlämnaanmaningefterinnehavaren
2.2,punkteni1994:30VVFS sägstaxiförarlegitimation att omom

körkorts-föreskrivendärföråterkallatstaxiförarlegitimationen att
föreskrivenlämnaslegitimationen närskallsaknas utbehörighet

återfås.körkortsbehörighet
misstankegrundtills vidareåterkallatsharkörkortOm omavett
giltighetstidenavgjordinte närbrottmåleti äransvarsfråganochbrott

körkorti dagdettainnebärgåttbeslutetinterimistiska attför det ut
taxiförarlegitimationenvårt förslagEnligt äråterfås.legitimationoch

taxiförarlegiti-Ensaknas.körkortsbehörighetföreskrivenogiltig om
Omvidare.återkallas tillsochhandockså kunnaskallmation enom

misstankegrundskettlegitimationentillsvidareåterkallelse omavav
tidtaxitrafik under längreförare iolämplighetindikerarbrott somsom

intelegitimationenskallkörkort,berövad sittförarendåden ärän
avgörandeslutligtOmkörkortet.medtillsammans ettlämnas ut

för körkorts-giltighetstidenbrottmåleti näransvarsfråganiföreligger
beslutslutligtfallförekommandeikanlöptåterkallelsen ett omut,

fattas.taxiförarlegitimationenåterkallelse av
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Om själva legitimationen återkallas krävs ansökanen ny om
taxiförarlegitimation. Detta får den konsekvensen vederbörandeatt

får avlägga i yrkeskunnande. sådantEttäven ett nytt prov prov
omfattar förekommande falli i lokalkännedom, detta kravprov om
ställs för det län dendär ansökan in.nya ges

Sammanfattningsvis taxiförarlegitimationinnebär det sagda att en
återfås dåkan automatiskt endast den har blivit ogiltig grund attav

föreskriven körkortsbehörighet därför körkortetsaknas haratt
omhändertagits âterkallats. fall legitimationen återkallatseller I de -

då bristerdvs. i vandeln konstaterats krävs ansökanen ny om-
legitimation och sökanden går igenom vandelsprövning ochatt en ny

i yrkeskunnande.ett nytt prov

Godstrafik taxi8.16 med

Enligt definitionen i 2 § YTL förstås med taxitrafik sådan yrkes-
mässig trafik för med personbil eller lätt lastbilpersontransporter som

får förasinte linjetrafik. Fordon i taxitrafik endast den harär somav
särskild förarlegitimation § YTL. 12 § den har14 I attanges soma

fordontillstånd till får frakta gods medävenpersontransporter som
tillståndet Iförarbetena till 12 § 1987/88:78 52 sadesprop. s.avser.

med fordonen kan skehärom endast godstransporteratt utan
bestämmelsen tordesamband med persontransporter." Avsikten med

tillåta gods ialltså inte ha varit endastatt transport passageraresav
taxifordonet.

infördessärskilda förarlegitimationen harSedan kravet den
taxiförarlegitima-uppmärksammat frågan det krävslänsstyrelserna om

Äveni taxifordon. från branschhålltion för köra enbart godsatt ett
för köraefterlysts förtydligande beträffande villkorenhar attett

legitimation itaxifordon. talar för krävagods med Det ävenattsom
förare för kringgå legitima-sådana situationer är närmast att atten

vid kontroll skulle kunna hänvisa till han endasttionskravet attannars
kör gods.

påbakgrund det sagda vi det nuvarande kravetMot attanserav nu
får så det omfattarinnehav taxiförarlegitimation tolkas ävenattav

trafik sker med stöddär endast gods transporteras, transporten avom
härvidlag bör bakgrundtillstånd till taxitrafik. Någon ändring mot av

det inte ske.sagts ovansom
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pågåendeangåendeVissa påpekanden8.17
EUinomrefonnarbete

förarerörandeutvecklingdennågra 0rd beröravi medSlutligen vill
svenskaI denkanyrkestrafikområdet vänta.inom attvarasom

bussförare dethårda kravställs intelagstiftningen somsamma
kategoriernatill bådahänvisningMedtaxiförare.ställs attnumera

de högre kravi linje medpersonbefordran ochförförare ansvarar
fogvisstfinns deteuropeiska länderställs i vissayrkesförare ettsom

taxi tillförarlegitimationen försärskildaomvandla denför enatt
under EG-Från arbetetyrkesförare.förförarlegitimationsärskild

pågårdet inom EUerfarithandvi underkommissionen har ettatt
lastbils-såväl buss-hoshöja yrkeskompetensenmedarbete somatt

in sådanframtiden föraiförslagfinns bl.a.förare. Det att enom
lastbilsförareochför buss-yrkeskunnandeprövningvandels- somresp.

krafter inom EUfinns detVidaretaxiförare.förtillämpasi Sverigenu
omfattatransportområdet ävenlåta EG-reglernaförarbetar attsom

därför siktkanbudbilar. Dettaxi- ochdvs.trafiken,den lättare
införayrkesförare, dvs.samtligaförkravenskärpafinnas skäl att

taxi.lastbil, busssåvälyrkesförareförkravregler somavom
andra kravoch för ärför körkortyrkesbehörighetförReglerna som

sammanhangetdettrafikutövandet kan iyrkesmässigatill detknutna
avvakta arbetetbör dockYTF. Manochplats i YTLfå sinkomma att

nationellt.behandlasfrågorberördainom EU innan nu
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Övriga taxitrafik9 regler för

förslag prisinforma-Utredningens i huvuddrag: Bestämmelsen om
med krav på skall så beskaffadtion kompletteras ett att taxan vara

kunden pâ enkelt skall kunna uppskatta priset försättatt ett trans-
meddelar generella föreskrifter prisinformation.VVporten. om

Länsstyrelserna bemyndigas för taxitrafiken i länet meddelaatt
föreskrifter beträffande prisinformation, före-ytterligare samt

skrifter utmärkning taxifordon och lokalkännedom förom av om
taxiförare.

flyttas från FK till YTF och byggs iReglerna taxameter utom
förhållande till vad gäller i dag. Bl.a. skall automatisktsom

brukandeförbud för fordonet i taxitrafik, taxifordo-inträda ett om
fungerandeinte försett med godkänd ochär taxameter.net en

för från kravet tillUtrymmet undantag begränsastaxameter
fall då synnerliga skäl föreligger. Ett dispensbeslut skall gälla
längst två år.

Utredningens9.1 uppdrag

detaxitrafiken i direktiven till utredningen,När det gäller nämns att
beträffande sektor i allt väsentligt har gjortfinns dennaproblem som

storstadsområdena och det därför bör undersökasinomsig gällande att
särskild reglering taxitrafiken inom dessadet krävs en avom

områden.

Regionala föreskrifter9.2

9.2.1 Bakgrund

Allmänt

trafikslag gäller generelltförfattningsregleringen för olikasvenskaDen
förregioner ellersärreglering för vissai hela landet tätorterutan resp.

del andrainte iSverige har tradition valtglesbygd. att ensomav
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storstadstrafikenlåtaStorbritannien,Danmark ochsåsomländer,
utredningsdirektivendock,särskilt. Detreglerastaxiområdet är som

taxitrafikenbeträffandeproblemenstorstadsområdenainom somanger,
taxi ochOmgällande. Igjort sigväsentligt harallti rapporten annan

länsstyrelsernasutgörandetrafik 1993: 15, översynyrkesmässig en av
uppdragutarbetad efterochyrkesmässiga trafikendentillsyn ettöver

särskildafråganStatskontoretdiskuteraderegeringen,från om
sinframfördeStatskontoretoch 50.49s.taxireglementen somm.m.

endast i undantags-utfärdasbörtaxireglementenregionalamening att
terminaler/trafikplatser,vidordningsproblemvid störrefrämstfall,

iordningsstadganallmännaförändringarpågåendeansågoch att av
ståndfå tillmedel förverksamtskulle kunnastället attett envara
framhöllStatskontorettaxibranschen.saneringbetingadlokalt av

betydelsekonkurrenssynpunktfrån ärsärskilt det attstor sammaatt av
undantaglandet ochhelafår gällabranschför överförhållanden atten

missförhållandenaendastförekommabordeprincipendenfrån om
övrigaområde ivisstinom änpåtagligtnäringen störreinom är ett

medtillför kommanödvändig rättasärregleringlandet och är atten
problem.speciella

Ökad trafikenyrkesmässigadentillsyn1993/94:l68I avprop.
länsstyrelsernaförmöjlighetenkategoriskt attavfärdades35s.

deladedenframhöllRegeringentaxireglementen. attbesluta om
skullereglementensådanahållning tillavvisanderemissinstansernas att

inteförslagetståndpunktenframfördeochtillämpningi attkomma
fritttaxiföretagenlåtafinnsdenlinje medi strävanligger attsom

kvalitetsåtgärder.hjälpmedkonkurrera av
specifikadediskussionenpågåendedenanledningMed omav

storstads-allt dei framförtaxiverksantheteninom treproblemen
tänkasskulle kunnaområdennågravi pekavillregionerna som

reglering.särskildförlämpliga envara

Prisinformation

be-önskemåluttryckt rättlän hari vissaLänsstyrelserna attom
prisinformation.bl.a.föreskriva villkortaxitillståndträffande om

tilltillståndharden§ YTL,14 sägerhar attMan attansett somsom
få kännedomföre färdenlåtaskyldigtaxitrafik är omatt passagerare

prisin-hurtillräckligt klartintetillämpar,handen angertaxa som
sådanhändervadhelleroch inteutformasskallformationen omsom

Även tankegångarliknandebranschhåll harfråninteinformation ges.
på behovetTaxiförbundet pekatSvenskafram. Så harförts avt.ex.

förochstorstadsområdenaiprisinformationbättrebestämmelser om
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branschöverenskommelseexisterandeframhållit den redansin del som
Konkurrensverket just1990 träffade medförbundet i oktober om

prisinformation.
föreskrivs, tillstånd tilltredje stycket§ YTL andral 9 attresp.

utrustning be-fordons ochförenas med villkortaxitrafik får om
får förenastrafiktillstånd i övrigtställning ävenatttransporter samtav

1992/93:106särskilda skäl. Idet finnsmed villkor, prop. omom
departementschefen 16,taxitrafiken uttalade s.åtgärder rörande att

tillståndföreskrifter innehavarebör meddelalänsstyrelserna att avom
tillämpad i enlighettaxifordon skalltaxitrafik sinatill taxaange

Konsumentverket ochfinns mellanöverenskommelsemed den som
tillDepartementschefen hänvisade bl.a. detTaxiförbundet.Svenska

i oktober 1992 medi Stockholms länLänsstyrelsenbeslut togsom
föreskrev i beslutetLänsstyrelsen9 § YTL.nämndastöd attav nu

Länsstyrelsenutfärdatstill taxitrafik,tillståndinnehavare som avav
taxirörelse hafordon i sinsamtligaStockholms län, skalli

mellanöverenskommelseni enlighet medtillämpadutmärkning taxaav
beträffande villkorTaxiförbundet. SeSvenskaKonsumentverket och

tydligkan vidaretrafiktillstånd avsnitt 4,10. Detför nämnas att en
Svenskakvalitetsbegreppingår i detprisinformationkorrektoch som

auktorisa-för den tidigare1996 antagit i ställeti januariTaxiförbundet
taxitradition"."godtionen och benämnssom

1681993/94:regeringen itaxeinformation uttaladefrågaI prop.om
taxitrafik börigällandeinformationoch 28,27s. taxaatt angesom

hänvisadeinvändigt. Regeringenochbåde utvändigttaxifordonet,
Konsumentverket ochmellanöverenskommelseovannämndaåter till
prisinformation bordeansåg kravTaxiförbundet. DenSvenska att

förmyndighetansvarigVVangivandei YTF medinföras somav
Konsumentverketsamråd medutformninginformationens attsamt

bordedet i YTFframhöll vidareRegeringenske.härom borde att
informatio-föreskriftermeddelaskall kunnalänsstyrelsenatt omanges

flygplatserna.utformning, vid de störrenärmare t.ex.nens
uttalanden haråtergivnamed anledningändring i YTFNågon av nu

dock inte gjorts.
för godnyligenTaxiförbundetsEnligt Svenska antagna normer

informationtydligmuntligenkundernataxitradition skall även om
färdenmycketuppskattning hurtillämpas ochde priser avensom

kosta.sträcka kommerför viss atten
påkravetnuvarande 14 § YTLiBeträffande bestämmelsen attom

avsnitt 9.5.vidare nedanprisinformation,lämna se
Justitieombudsmannensbör vidarehär sammanhanget nämnasI det

beträffande109-19951995 dnrdecemberuttalande i beslut den 7
Luftfartsver-ansågflygplats. JOMalmö-Sturupsförhållandena vid att
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utfärdat "Ordningsbestämmelser förket, taxiverksamhetensom
förMalmö-Sturups flygplats, saknat stöd med utgångspunkt iatt en

författningsbestämmelse meddela föreskrifter påviss visstattom en
prisinformation skulle finnas taxibilar trafikeradeutformadsätt som

flygplatsen. Luftfartsverket hade till stöd för sin reglering taxiverk-av
inom flygplatsområdet hänvisat till 57 § luftfartsförordningensamheten

följande lydelse: Luftfartsverket utfärdar1986: 171 harsom
flygplatserföreskrifter tillträde till allmänna och upprätthållan-omom

Föreskrifter flygplats utfärdasordningen där. gäller vissde som enav
samråd länsstyrelsen."efter med

Utmärkning fordonav

framförts förbättringarFrån till har det krav möjlig-tid avannan
efterheterna för taxikunden komma i kontakt med bilensatt en resa

förarenförare eller det företag beställningscentral knuten till.ärsom
fråga återfå kvarglömda effekter eller framförakanDet att attvara om

Svårigheterklagomål det gäller färdväg,frågor eller när taxa m.m.
efterhandofta, eftersom taxifordon kan svårt iuppstår då ett attvara

medidentifiera hjälp fordonets registreringsskylt ellerenbart med av
uppgifterna taxameterkvittot. Denna anomymitet hos dethjälp av

motsvarighet inom andra områden.företag kund anlitar har inte sinen
affär hantverkare har i allmänhetkund i eller anlitarDen är ensom en

frågor.någon sig till med klagomål eller Deni efterhand vändaatt
för taxikunden. Vidare kanmöjligheten saknas ibland nämnas att-

Transportarbetareförbundet har pläderat förexempelvis Svenska att
för beställnings-incitament inomtaxiföretagen skall att ramenges -

företagsprofiler och strategier både förcentraler bygga attupp--
långsiktigaoch för åstadkomma stabila ochlocka vanliga kunder att

uppdrag.kontrakt för samhällsbetalda
färgutmärkning fordon såsom ellerBestämmelser genomom av -

fordonet finnssärskilda kännetecken själva inte, sigandra vare-
myndighetsföreskrifter.i yrkestrafikförfattningarna eller som

lokalkännedomProv i m.m.

förarlegitimationyrkeskunnande för erhålla särskildKravet att
blivit godkänd vidskall uppfyllt denenligt 14 § YTL soma anses av

får därvid för förareVV anordnat skriftligt VV ärett prov. somav
föreskriva skall lokalkän-folkbokförda i visst län ävenatt provet avse

regeringen 24, frågan1993/94: 168 uttalade s.nedom. I att omprop.
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behovet särskilt i lokalkännedom för visst län får avgörasettav prov
efter hörande länsstyrelse. Efter ikraftträdandet be-av resp. av

förarlegitimationen frånstämmelserna den särskilda har dock inteom
VV:s sida föreslagits någon utökning "lokalkännedomslän" utöverav

ÖkadStockholms län. I Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU29
tillsyn yrkesmässiga trafiken framhöll utskottet 18,den s. ävenattav

förutskickats pådet i propositionen 1993/94: 168 kravetatt provom
första för föri lokalkännedom i hand storstadslänenavsett --

för län kundenärvarande inte torde aktuellt Stockholmsänannatvara
sådana lokalkännedomförhållandena på andra håll kravattvara var

sådana kravbehövliga. Från såväl länsstyrelse- branschhåll harsom-
förts fram beträffande den taxitrafik bedrivs vid de störret.ex. som
flygplatserna utanför storstäderna. Länsstyrelsen i Stockholms län,

län i har krav i lokalkännedom, hardvs. det enda dagsom prov
förframhållit rättviseskäl bör desamma allavidare reglernaatt av vara

folkbokfördaförare taxi inom dekör ärort, oavsett varsom samma
länsstyrelsenförarprovet, dvs. villkoren bör enligtoch alltså avlagt

till verksamhetsområdet.knutnavara
förarlegitimationenutformningen den särskildaDen närmare av

innehållerföreskrifter handlingenframgår VV:s härom. Självaav
personliga förarkoduppgifter innehavarens fullständiga ochnamnom

Uppgiftfotografi innehavaren och dennes namnteckning.jämte omav
legitimation, dvs.ansökanden länsstyrelse har prövat omsom

angiven. Frånfolkbokföringslän, finns intelänsstyrelsen i sökandens
behovet länsut-flera håll har emellertid uppmärksammats av en

Så Landshövdingen ilegitimationshandlingen. harmärkning
denskrivelse till KommunikationsdepartementetStockholms län i en
förutmärkningfört fram önskemål särskild19 september 1994 om en

Taxiförbundet har iutfärdade i länet. Svenskataxiförarlegitimationer
fört fram krav. Dessaskrivelse den oktober 1994ll sammaen

genomgångetfår bakgrund kravetframställningar mot provses av
förare gåttoch intresset från dei lokalkännedom i Stockholms län som

"kvalitetsdeklaration.kunna visaigenom provet att upp enav
föreslagit förareTaxiförbundet har vidareSvenska äratt som

inom länetutanför Stockholms län verkarfolkbokförda sommen
och kunnafrivilligt få särskilda lokalkännedomsprovetbör avlägga det
Ävenlegitimationshandlingen. godfå särskild utmärkning häraven

Svenska Taxiförbundetexempel på vadlokalkännedom är ett menar
"god taxitradition".med
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Trafikeringsplikt

denföreskrevsjuli 1990taxitrafiken den 1avregleringenFöre attav
fordon förbeställningstrafik med lättaretillstånd tillhadesom

trafikengällde förvillkorskyldig deattpersontransporter somvar
1979 års YTL.20§ iresgods 2 kap.ochtransportera personer
omfattningtrafikeringspliktensLänsstyrelsen fick närmare samtange

årsi 1979från den kap. 4 §4delvis medge undantagellerheltäven
ii riksdagentrafikeringsplikt har diskuterats ävenFråganYTF. om

framhållits be-flera motioner harIefter avregleringen.tiden att
vid deproblemenför bemästra störrefordringsplikt borde prövas att

med kortförochi landet resenärer,tågterminalernaflyg- och att
skall kunnainteönskemålföraren obekvämaeller förresväg om resor,

bet.Trafikutskottetrimlig kostnad.tillförvägras transporten
kallsinnigt och konstatera-sig dockställde9 och 101992/93:TU26 s.

avreglerings-i helagrundtankenstredmotionsyrkandenade motatt
reglerad näring.starkttilltillbakaskulle ledaochreformen en

regleringsmomentytterligareradocksåpekadeUtskottet somen
vilkettrafikomrâde inomsåsombefordringsplikt,konsekvenser av en

taxifor-kommenderingsplanskulle gälla,trafikeringspliktenområde
beordrakan inteprisreglering mantillgängligafinnasmåstedon samt

9:fortsatteUtskottet s.skälig intäkt.körplikt garanteraattutan

taxitrafi-utgångspunktenuppfattning börutskottetsEnligt attvara
följaförönskemål i ställettillskall resenärernasken attanpassas

problemdeUtskottetregleringar.administrativa att somanser
konkurrensvår-bl.a. aktivmedåsyftar kan lösasmotionärerna en

befordringsplikt vid störrebehovVad gällerpolitik.dande av
uppmärksam-dessutomjärnvägsstationer börochflygterminaler

harterminalernafördemöjlighetden attansvararsomsommas
taxitrafiken.utvecklingkundanpassadmedverka till aven

tidigaredetutskottet1993/94:TU29betänkandeI sitt attangav
befordrings-ellertrafikerings-frågaställningstagandet iuttalade om

giltighet s. ll.alltjämt ägdeplikt
parkeringsfrägorochYrkestrafik-1995/96:TU3betänkandetI

och blvillkortaxitrafikensåterigenTrafikutskottetdiskuterade .a. ovan
iproblemmed näringenshängerfrågorangivna sammansom

fann detför sin deldetframhöllUtskottetstorstadsomrädena. att
för kommaåtgärderkartläggs ochproblemdessa attangeläget attatt

därförförutsatteUtskottetriksdagen.förredovisasmed demtill rätta
grundvalförslagriksdagenföreläggerdå denregeringen t.ex.att -
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näringeninomproblemenbelyserarbeteutredningsdenna somav -
9.helhet s.

gäller i dagtaxiförbeställningscentralerflestade störreInom
länsstyrel-Fråntrafikerings/befordringsplikt.kravregelmässigt ett

regel börsådanuppfattningenframförtsemellertid attsehâll har en
ståvalttaxiföraredenomfattaalltså attoch ävengenerelltgälla som

taxicentral.utanför en

överväganden förslagoch9.2.2

delarlikartade i allaintenaturligttaxitrañkenför ärBetingelserna nog
glesbygd ofta störrehar taxiåkare i procent-Sålandet. ent.ex. enav

har dengengäldIstorstadsåkaren.samhällsbetalda änandel resor
järnvägssta-flygplatser,frånochtillkörningarandelstörresenare en

Rentsjukhus,svävartenninaler, större restaurangertioner, m.m.
skulle kunnaförförutsättningarnaolikartade attdetalarallmänt man

trafikutövare.kategorierolikaför dessaregelverketskillnader igöra
ochDanmarkisåsomländer,andraidetframhållaskanDet att

taxibranschenregleringrikstäckandeförutomStorbritannien, aven
lands-storstads-påuppdelningmedsärregleringviss resp.finns en

bygdstrafik.
siggjorthartaxisektorninomfinnsstorstadsproblemDe som

därförkanlän. DetMalmöhusochlänStockholmsfrämstgällande i
kravområden strängareövervägaexempelvis dessaförskälfinnas att

YTF.ochi YTLregleringengenerelladenenligttaxitrañken än
rikstäckandemeddelabemyndigandeVV:sskullelagtekniskt attRent

förtillutvidgas rättYTF kunnaverkställighetenförföreskrifter enav
föreskrifterytterligaresådanameddelastorstadslänen somförVV att

länsstyrel-detEmellertidförhållanden. ärsärskildamotiveraskan av
känne-bästadärmed denochförankringenlokaladenharserna som
ställetisärreglerförtalarDettaförhållandena.lokala attdedomen om
fåföreskrifternakanDärigenomlänsnivå. enmeddelasbör

kanförhållandensärskildatill deanpassadväl somutformning ärsom
tillämpningsområdetavgränsningenVidregion.vissinområda aven

förgällaskallföreskriftersådanakonkurrensskäl förtalar främst att
beviljatstillståndför deenbartoch inte avlänettrafiken i som

verksamhets-tillskall knytasdedvs.län,aktuelltilänsstyrelsen att
förare ärellertillståndshavaredengälla försåledesområdet och som

länet.inomverksam
iendastinteslaget börnämndadetbemyndigandeGenom ett av

regionalademeddelafårlänsstyrelsenslås fastallmänna atttermer
trafikenyrkesmässigadenförbehövsföreskrifterlokala attoch som
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i länet skall ordnas ändamålsenligt bör inte hellersätt. Detett
utformas generellt med exempliñering möjliga tillämpningsom-en av
råden. I bemyndigandet bör i stället klart vilka frågoranges som
länsstyrelsen meddela föreskrifterrätt attges om.

Vi har redogjort för kunnavad skulle tänkas lämpa sigovan som
för särreglering. Härtill vill vi anföra följande.

prisinformationI fråga kan det enligt vår uppfattning finnas fogom
för länsstyrelsen föreskriva skyldighet för innehavarerättatt attge om

tillstånd till taxitrafik bedriver inomverksamhet länet attav som
prisinformationlämna viss ytterligare betingad lokalaärsom av

förhållanden, exempelvis i fråga tillämpade fasta priser mellanom en
flygplats och stads Sådana föreskrifter skallcentrum. ettsesen som
komplement till bestämmelserna i 14 § YTL och de verkställighets-
föreskrifter generell karaktär VV kan tänkas meddela iav som
anslutning till dessa bestämmelser. I de återgivna uttalandena iovan

framhöll1993/94:l68 27 och 28 regeringen dets. att avprop.
sådana meddelade föreskrifter klart bör framgå gällandeVV attav

tariff skall tydligt både utvändigt och invändigtsättetttaxa anges
fordonet. utformning avsnitt 9.5.på Se närmare taxansom

taxifordondet gäller utmårkning och identifikation detNär ärav
uppfattning angeläget fordon kan härledas tillenligt vår ettatt ett

beställningscentral. Syftet härmedföretag eller bestämdbestämt ären
företag/centraler. kaninte skall förväxla olika Dettakunderna ävenatt

tillsynen trafiken. Vidare klarunderlätta övervakningen och är enav
Föreskrifterbetydelsefull från konkurrenssynpunkt.identifikation om

därför kunna falla in under tillämpningsom-sådan utmårkning bören
anmärkas det i deför länsstyrelsernas föreskriftsrätt. Det börrådet att

håller utarbeta kommerföreskrifter VVtaxameter attnya om som
innehålla preciseradeföreskrifter taxikvittot skallfinnas attatt om

förare.för identifikation företag ochuppgifter till vägledning av
värdefulla. utesluteruppgifter i kvittot givetvis mycket DeSådana är

vidtas, såsom utmårkningandra åtgärderemellertid inte ävenatt av
identiftkationsform också delvis andra syftentjänarfordonen. Denna

föreslår således länsstyrelsernainformationen taxikvittot. Viän att
befogenhet meddela föreskrifter.skall berörd attges nu

förd har redan möjlighetGenom stadgandet i 12 § YTF öppnats en
lokalkännedom. Som skallföreskriva iVV nämntsatt prov ovanom

föreskrifter meddelas efter samråd med berörd länsstyrelse.sådana
förare erhåller legitimationHittills föreskrivithar VV att som av
skall ha gått igenom lokalkänne-Länsstyrelsen i Stockholms län ett

alla förareLänsstyrelsen vill emellertiddomsprov. äratt som
skall ha gått igenomverksamma inom länet provet.
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Vi bakgrund det tidigare och anförda länsstyrel-motanser attav nu
förekommandei fall skulle kunna få meddela de grundläggandeserna

föreskrifterna vilka krav på lokalkännedom behövliga.om som anses
VV bör emellertid behålla befogenheten föreskriva huratt om prov
och examinering skall ske med utgångspunkt i dessa föreskrifter. VV
bör också meddela föreskrifter hur bör utmärka lokalkän-attom man
nedomsprov har genomgåtts. Det bör eftersträvas lokalkännedoms-att

blir så praktiskt inriktade möjligt och direkt sikte påtarproven som
förmågan hitta olika institutioner, och platser. VV har härvidatt gator
givetvis viktig uppgift, bl.a. innefattar blir upplagdaatten som proven
efter så ensartade möjligt i olika län och imönster övrigtävenattsom
verka för samordning mellan länen.en

Ett lokalkännedomsprov bör föranledagivetvis förhöjd elleren -
avläggs särskild avgift.provet separatom -

När det gäller trajikeringsplikten vill vi bakgrund denmot av
ståndpunkt regeringen riksdagensoch trafikutskott har intagit ochsom
de motiv härför har återgetts framhålla, det krävs starkaattsom ovan,
skäl för införa föreskrifter härom. Sådana skulle nämligen kunnaatt
medföra återgång till de förhållanden rådde före avregleringenen som
och samtidigt medverka till den fria konkurrensen spel.sättaatt ur
Såsom framgått den redogörelse vi har lämnat har beställnings-av som
centralerna själva i regel interna föreskrifter trafikeringsplikt.om
Problemen torde främst knyta sig till dem står utanför be-som
ställningscentralerna, de s.k. friåkarna. Därtill bör det strykas under

det allmänt råder moralisk plikt för förare deatt rent att taen en
körningar han ombeds utföra, givetvis i de fall då det frågaärutom

kunder uppträder hotfullt, berusade Problemet börär etc.om som
därmed inte så det kräver författningsreglering medstort attvara
därtill hörande komplikationer. Vi vill också peka på den skärptaatt
tillsyn taxi, redan har introducerats i praktiken ochöver som som
underlättas och åtgärderbl.a. föreslås i dettaaccentueras genom som
betänkande, i hög grad kan bidra till komma till medrätta ävenatt
problem hänger med aktuell fråga. Bl.a. möjlighetensom samman nu

meddela regionala föreskrifter utmärkning taxifordonenatt om av
underlättar rapporteringen förseelser och illojalt uppträdandeav av

slag. Det ligger vidare i sakens återkommandeannat natur att
klagomål viss tillståndshavare för upprepade fall vägranmot atten av
köra bör föranleda särskild undersökning och beslut åtgärder, t.ex.om

Ävenvarning eller återkallelse tillstånd. enstaka rapporterav om
slag bör uppmärksammas, särskiltvägran nämnt andraävenav om

slag anmärkningar föreligger.av
bakgrundMot det anförda vill inte formsig i riks-av vare av-

täckande regler eller regionalt föreskriftergällande förorda ettsom -
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viställningstagandet harVid dettrafikeringsplikten.återinförande av
skullesigoch förtrafikeringsplikt iföreskriftbeaktatockså att omen
Ävenkommenderingsplanerkravenkel ochkunna m.m.göras utan

uppståemellertid kunnadetskullealternativenklaresådantvid ett
förarensfrånslagolikainvändningarvidtillämpningssvårigheter av

regel skullesådanåsido. Enlämnaskunnaskulleintesida och som
verkningslös.bliriskeradärmed att

föreskrifterregionalameddelalänsstyrelseförbemyndigandeEtt att
därvidinnebörd,följandekunnasammanfattningsvisskulle ges

förekomman-länsstyrelsen inödvändighetenvill pekasärskilt attav
vidVVgivetvisgällerMotsvarandemed VV.samråderfallde

verkställighetsföreskrifterna.utfärdande av

taxitrafiken iförVägverketmedsamrådefterfårLänsstyrelsen
prisinformationfrågaiföreskrifterytterligaremeddelalänet om

lokalkänne-ochtaxifordonutmärkningföreskrifter avsamt om
förare.fördom

frånundantagföreskrivaocksåingårbefogenhetlänsstyrelsens attl om
behövs.Övergångsbestämmelserdemeddelaochföreskrifterna somatt

skalllokalkännedomkravexempelvisregleraskanHärigenom om
sådana.befintligaellerförare ävennytillkomnaenbartavse

Dettaöverklagas.kunnaföreskrifter börbeslutLänsstyrelsens om
i dettagällerriktlinjerallmännamed deenlighetibör numerasom

länsrätt.tillförvaltningsdomstol, dvs.allmäntillskesammanhang
tillfrån länsrättöverklagandevidkrävasbörPrövningstillstånd

Vi harÖverklagningsrätt berörda.enskildatillkommabörkammarrätt.
VV börÖverklagningsrätt.VVtillerkännabehovfunnitinte attav

föreskriftsbefogenhetenområdet och,påutvecklingenföljagivetvis om
regeringentillframställningardetillfredsställande, görafungerarinte

behövs.som
påföljder för över-fråganordnågrabörSlutligen nämnas omom

Beträffandeföreskrifter.meddeladelokalt/regionaltträdelser av
förmeddelatshakanvillkordeföljerintedenförsanktion somsom

elleruppsåtligentillståndshavaretrafiktillstånd gäller, avatt somett
§böter 21tilldömasskallvillkorsådanabryteroaktsamhet mot

överträdelserliksomöverträdelser,SådanaYTL.stycket avandra
vid denintaxitrafiken, bör vägasförgällerbestämmelserandra som

tillståndsha-lämplighetvederbörandesbedömningenallmänna somav
återkallelsebedömningförgrunddärmed utgöraoch av omenvare

anställd förareOmbör ske.tillståndetbeträffandevarningeller en
förslagvårtenligtföreskrifterregionala/lokalasådanabryter sommot

bedömningenvidindettabör vägastillämpning,ikommakunnaskall
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inneha taxiförarlegitimation.vederbörande lämpligär attav om
straffsanktionerade, 9 kap.dessa föreskrifterDärutöver bör vara se

förslaget till YTF.4 § nya

Ett tillstånd fordon9.3 per

fordonbegränsning det antalnågra bestämmelserDet finns inte om av
trafik enligt trafiktillstånd. I YTFfår användas i yrkesmässig ettsom

sådaninnan fordon får användas iföreskrivs härom endast att, ett
till tillståndsmyn-skriftlig anmälan fordonet skall lämnastrafik, en om

sammanhang förts fram förslagdigheten 12 YTF. Det har i olika§
varför vill uppmärksammareglering härvidlag,närmareom en

frågan.
l992/93:TU26 regering-anförde i sitt betänkandeTrafikutskottet att

införaförslag Riksdagens revisorerborde överväga ett attomaven
trafiktillstånd för varje taxifordon 8. I Statskontoretskrav s.ett

yrkestrafik 1993: 15Om taxi ochovannämnda rapport annan
pekade på den arbetsbelastningförslaget. Statskontoretavvisades dock
såväl för tillståndshavarnaordning skulle innebära,sådan somsom en

50för tillståndsmyndigheterna, änsamt att procent avmer
förslagfordon. stället lämnadestillstånden redan endast lett omavser

fordonsbeståndet det vidförnyad prövning vid utökning attsamtaven
registrering skett förprövning bl.a. skulle kontrollerasdenna att

arbetsgivaravgifter de erlagts iochmervärdesskatt och att senare
fordon. Med ikraftträdande den 15relation till redovisat antal mars

SFS 1994:66förslaget ändring i YTFgenomfördes1994 genom en
föreskrivs nämligenstycket YTF12 b § andraoch 1459. I attnu,

skallutökning det antal fordontillståndsmyndigheten vid somav
förutsättningarnatrafiktillstånd skall delsenligtanvändas pröva attett
förhållandensökandens ekonomiskaenligt 5 b § YTF som äravser

lämplighet.tillståndshavarensdels i övrigtuppfyllda, prövaäven
betänkandet 1993/94:TU29konstaterade därefter iTrafikutskottet

förordningsändring gjorts och avstyrktedenna24 och 25,s. att
Så skedde också i utskottsbetänkandetmotioner i frågan.därför nya

till pågåendemed hänvisning den1995/96:TU3 s. 8 och 9 översynen
yrkestrafiklagstiftningen.helaav

betänkande avsnitt 13 lämnatsammanhang i detta seVi har i annat
medför rationaliseringsvinster förvår meningförslag enligtsom

tillstånddå införa regeltillsynsmyndigheterna. Att ett peren om
endast innebäraskulle enligt vår meningfordon i taxitrafik en

fördelar. Medkomplicerad ordning några sakligaadministrativt utan
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Stats-riksdagenvad såvälminst tillintetill dettahänsyn samt som
förslaget.avstyrkaför delfrågan villuttalat i ävenkontoret egen

anslutning tillObligatorisk9.4

beställningscentral

Bakgrund9.4. 1

småskalighettider präglatshar i allaföretagsstrukturTaxinäringens av
taxibilar dominerar.ellerförfogarföretag överoch ett parensom

verksam-samhällsregleringfinna i denstårhärtillFörklaringen att av
seklet ochdelennäringen underinom störreskettheten somavsom

företag.utvecklinghindrat störreutformningsin motengenom
företräddeuppstod behovetTidigt gemensamtett somorganav

dearbetsmarknadsomrâdet,minstinte gentemottaxiföretagarna,
i bildandetresulteradeDettaorganisationer.fackligaförarnasanställda
föreningarförekomstenmedfördeEfter handtrafikföreningar. avav

verksamhetenikostnadernaexempelvis kunderationaliseringsvinster,
inköpminskas m.m.gemensammagenom

ficktelekommunikationsområdetinomutvecklingenGenom
ochnämligenuppgift,viktigytterligare emotföreningen att taen

första be-telefon. Denbeställdesköruppdragförmedla persom
1901.Stockholm åriinrättadesbemärkelseni denställningscentralen
underinleddesbilardirigeringeneffektivisering ibetydandeEn av
radio-förses medbörjadetaxibilarnadå1950-talethälftenförsta av

uppdragkundedärmedochkommunikationsutrustning attutanemotta
uppgift blevviktigEn"taxistolpen. attuppsökabehöva annan

tillräckligtfannshela dygnetdet underförochför ettplanera attsvara
trafik.iantal bilar

taxinäringensvidupphördebehovsprövningenmedI och av-att
och betydelseroll1990 beställningscentralensharårreglering även

ochbeställningscentralenvanligt det ärDetförändrats. är attnumera
egentligadenbedrivertillståndshavarenanslutneinte den som

utförs detjänstermarknadsför dedvs.affärsverksamheten, avsom
landsting ochmed kommuner,ingår avtalmedlemmarnaanslutna samt
storlekersättningenstransportuppdrag,kunderandra större m.m.om

fordonjuridiskockså ägabeställningscentral kanEn personegensom
trafiktillstånd.därför innehaochtrafikutövning ävenför direkt
beställningscentralerandratid har ävenUnder typer avsenare

direktacentraleri dagförekommerExempelvisetablerats. utan
erbjuderkommersiell basistaxibranscheniägarintressen som
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televäxel-, boknings- och dirigeringstjänster till enskilda taxiåkerier.
En sådan beställningscentral vanligen inte på sig något förtar ansvar
den förmedlade trafiken.

överväganden9.4.2

Efter avregleringen har från många håll förts fram krav obligatorisk
anslutning till beställningscentral förutsättning för fåatten som
tillstånd till taxitrafik. Förespråkarna härför därigenomattmenar man
skulle undanröja många de negativa effekter uppstått inomav som
näringen. Bl.a. skulle taxiresenären ökade möjligheter vidattges
behov komma i kontakt taxiföretagetmed eller den enskilde föraren

Ävenefter färden. det gäller samhälletsnär möjligheter utövaatt
tillsyn näringen skulle klara fördelar, enligtöver beställningscentraler-

tillskyndare, stå vinna.attnas
Mot obligatorium talar emellertid faktorer.rad Bestämmelserett en

obligatorisk anslutning till beställningscentral skulle skildaom en en
konsekvenser för taxitrafiken i olika delar landet; skillnaden iav
förhållandena i storstadsregionerna landsbygd betydande. Enärcontra
regional anpassning kravet skulle alltså nödvändig, med däravav vara
följande avgränsningsproblem. En entydig definition begreppetav
beställningscentral skulle krävas i lagstiftningen. Vidare skulle frågor

medlemskap, uteslutning behöva regleras. Nu nämndaom m.m.
förhållanden skulle medföra betydande byråkrati.en

Mycket den positiva utveckling i dag allt finns inomtrotsav som
taxinäringen sker inom för de befintliga beställningscentralerna.ramen
l sammanhanget bör Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormernämnas

god taxitradition", för förbundets medlemmar ställerom som upp
för taxiföretags service Normerna knyter till delarstoranormer m.m.

till beställningscentrals organisation och uppgifter. Jämför vadan en
härom, avsnitt 9.2.sagtssom ovan

Vi förslagde vi i övrigt lämnar i detta betänkandeattmenar som
i fråga kapitalkrav, utmärkning fordon, prisin-taxametrar,om av
formation, lokalkännedom för taxiförare bör goda förut-m.m. ge
sättningar för branschen skall utvecklas tillfredsställande från såvälatt
dess från kundernas och samhällets synpunkt. Därtillegen som
kommer förslagde till skärpningar i fråga bestämmelsernaom om
tillsyn näringen framlägger iöver avsnitt 13 förslagensamtsom

utbyggda och skärpta sanktioner i avsnitt Vi bedömer14. allaattom
de nämnda åtgärderna kommer öka konkurrensförutsättningarnaattnu
för näringen och dessa åtgärder därför bör och utvärderasprövasatt
innan åtgärderandra vidtas innebär betydande ingrepp före-isom
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Viverksamhetsform. ärochstruktur-uppbyggnad sintagens avegen
obligatoriskåterinförandeföreslåbereddaintesåledes ett avatt

taxi.beställningscentral förtillanslutning
beställningscentralensanförtövrigtvi ivadJämför även om

trafikutövare4.5avsnittetbetydelse i samtochverksamhet omom
12avsnittioch åkaretransportförmedlaremellanförhållandet om

transportförmedling.

utformningTaxans9.5

Bakgrund9.5. 1

mångasamhället hurtaximarknadreglerad avgörmedsituationl enen
taxitransporter.behovettillgodoseförbehövsaktörer att avsom

konkurrensendärmedochregleratmarknadentill ärtillträderEftersom
prismaximalaoch detkonstruktionmåstespel, somär taxanssatt ur
valetharsituationsådanmyndighet. lregleras avfår entas ut av

har dettaSverigeIbetydelse.begränsadendasttaxekonstruktion en
brytpunktstariff. sådanEns.k.användandetiuttrycktillkommit av en

delskr/km,sträckakördprisdelstariffvärden,tvâbestår ett perav
kontinuer-jämförsDessatid kr/tim.använd parametrarprisett per

enligt denskerprisetuppräkningoch parame-ligt i taxametern aven
snabbastedentid,ellersträcka momentant genererarsomter,

beloppet.ökningen av
branschensförändradesår 1990taxinäringenavregleringenVid av

upphördeetableringsskyddetSamtidigtradikalt.förutsättningar som
lämplighetsprövningutökaddelar avtill vissaoch ersattes enav

maximitaxan.fastställdasamhälletdenupphörde ävenutövarna, av
låtataxiåkarenförskyldighetmed att passage-Den ersattes ensenare

14 §tillämparhandenkännedomfärdenföre taxa somomraren
denprisetuppfattningen ärlågbestämmelsenför attgrundTillYTL.
Enmarknad.frivalkundensfaktornenskildaviktigaste styr ensom

taxinäringensförbordetillämpasdenredovisningtydlig taxa somav
konkur-tillförhållandeiprishögthållerdeninnebäradel ettatt som

priset ellersänkatvingaddärmedochköruppdrag attblir utanrenterna
starktEnskett.emellertid inteSå harmarknaden.frånutträngdbli

fort-branscheninomsannolikthärtillorsak ärbidragande att man
brytpunktstariffentaxekonstruktionanvänderfarande samma ---

blivitharKonsekvensenmyndighet. attfastställdesnär taxan avsom
Föreliminerats. transportharkonkurrensfaktor sompriset ensom

inte,priset ävennämligenbrytpunktstariff kanenligt omdebiteras
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sträcka och tid kända eller uppskattade, bedömasär med ledning av
angivet pris/km och pris/tim. Anledningen härtill förgrundernaär att

beräkning förändras beroende på hur fordonet framförs.taxameterns
Inte heller efter färden kan någon bedömning priset eftersomgöras,av

dådet skulle krävas redovisning hur beräkningsgrunderna haren av
förändrats under uppdraget. låterDetta sig knappast förgöra ett
kunden, föreller den delen för taxiföraren, begripligt sätt.

överväganden9.5.2 och förslag

finnsDet i sammanhanget anledning jämföra med hur frågaatt samma
hanteras för med buss för godstransporter.persontransporter samt

För godstransporter baseras priset i allmänhet kr/tonkm och/eller
pris nyttjad tid. Debiteringsmodellen innebär såvälett att trans-per

transportköpare med hjälp grundläggande uppgifterportör som av om
sträcka och uppskattad tid kan bedömning vad offereradgöra en av en

kommer kosta inbringa. ocksåDet enkelt iärtransport att attresp.
efterhand utifrån kända eller lätt uppskattningsbara uppgifter om
sträcka och/eller tid bedöma enligtersättningen överenskommenom
tariff utfördoch prestation rimlig. I förhållandeär stort sett samma
råder för beställningstrafik med buss.

samtliga trafikslag faktiskaFör gäller de kostnaderna föratt
verksamheten kan hänföras till fasta rörliga sådana. Utifrån dessaresp.
kostnader kan intäkt timme för fasta kostnader och kör-en per en

intäktsträckeberoende mil kalkyleras. Förhållandet har lett till attper
i buss- åkeribranschen tillämpar sådana taxor.man resp.

En sådan anpassning skulle för taxinäringens del innebära prisetatt
för baseras på pris/tim och/eller pris/km, dvs.transporten ett ett

beräkning priset baseras på kontinuerlig summeringtaxameterns av en
pris tid och sträcka, alternativt enbart pris tid eller prisav per per

sträcka. Kundens möjligheter välja taxitransport med ledningattper
priset för den erbjudna tjänsten skulle därmed väsentligt förbättrasav

för förväg utifrånpriset skulle i kunna uppskattas kändaen resa-
faktorer och i efterhand kunna kontrolleras i förhållande till det

taxiföretagetsavtalade priset. För del skulle modellen därtill medföra
möjligheter beräkna hur använd påverkar destörre att taxaen

ekonomiska förutsättningarna.
Av det sagda drar vi slutsatsen användandet den s.k.attovan av

brytpunktstaxan allvarligt förhinder positiv utvecklingutgör ett en
taxinäring lika konkurrensvillkor. Vi föreslår därförmot atten

bestämmelsen låtai nuvarande 14 § YTL skyldigheten attom
före färden få kännedom han tillämparden taxapassagerare om som
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skalldärtill krävasbörhänseende. Deti dettakompletteras att taxan
förebedömasenkelt kanförprisetanordnad så transportenattvara

nyttjad tidochkörd sträckakännedommedoch prisetfärden att om
efter färden.beräknasenkelt kan

lämpli-dethänseende börtillämpningsföreskrifter i dettaNärmare
utfärda.VVåligga attgen

Regler9.6 taxametrarom

Bakgrund9.6.1

tillförhållandeistorlekkörleganskunna bestämmaBehov attav
utförtsdet harfunnits lika längeharutförd persontransport som

mellanVidbetalning.sådana ortertransporter varmottransporter
fastställdofficielltmellanavståndetsträckanvanligen orterna --

påsvåraretill den. Detdå relateraskunde ettkörlegan attoch var
inomföretogsför sådanaberäkna prisetobjektivt transportersätt som
1897,redan årdagensförstaDet taxametrar togssteget mottätort.en

anordningarhästfordonsmonteradebörjade användanär somman
tilli relationkörleganberäknadesträckan ochtillryggalagdadenmätte

denna.
mekaniskasnabbtrelativtgick därefterUtvecklingen taxametrarmot

inställdtillmed hänsyntid ochoch nyttjadkörsträcka taxamättesom
i dagpris. Den ännuberäknadeocksåautomatiskt transportens

uppstod förbrytpunktstaxan,s.k.dentaxekonstruktionen,vanligaste
konstruktionersmekaniskaden härföljdövrigt typen avavensom

beräkningsamtidigintemedgavbegränsningar. Dessatekniska av
varitmöjligen hadevilketprisuppräkning,tidsrelateradsträck- resp.
ellerantingen tids-enligtprisetberäknadesställetlogiska. Idet mest

genererade deni varjevilkenberoende momentsträcktaxa, som
registerackumulerandeUtöverprisuppräkningen. attsnabbaste

antal körturerkörsträcka,betaldkörsträcka, etc.totalavseende
1970-talet itillframutvecklingenbestod1920-talet,underinfördes

och lättaremindreblev taxameterhuvudsak taxametrarna enattav -
kg.vägde 15börjansekletsfrån ca

utvecklingenegentligainleddes den mot1970-taletbörjanl av
mekaniskadittills heltelektroniska attmoderna taxametrar genom

fördelarBland desådana.elektroniskamedfunktioner somersattes
enklaremindre,kunde ännuenheterna göraserhölls, utöver varatt

instrumentenmekaniskaheltI detaxeomställningar.snabbareoch
ställaföriolika drev taxan.byte attkrävdes taxametern omav
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påKrav skulle typgodkända för få användasatt taxametrar attvara
i taxifordon infördes i fordonskungörelsen 1972:595, FK, den juli1
1983. fordonKravet korn gälla i taxitrafik 1986 eller årsatt av senare
modell. Dâvarande infördeTSV krav typgodkännande alltisom
väsentligt knöt till funktionen hos de marknaden förekommandean
taxameterfabrikaten.

Under 1980-talet inleddes initiativ Stockholms Lokaltrafik ettav
projekt syftei skapa säkrare betalningssystem avseende färdtjänst-att
uppdrag, RETAX. Till projektet knöts företrädare för taxinä-även
ringen och taxameterindustrin NUTEK Närings- och teknik-samt
utvecklingsverket stod för den huvudsakliga finansieringen.som
Utvecklingsarbetet resulterade bl.a. i krav kvittoskrivande och
registrerande erfarenheterDe projektettaxametrar. som vanns ur
påverkade i hög grad de krav förut-taxametrarnya som var en
sättning för taxinäringens åravreglering 1990.

TrafikpolitikenI 1987/88:50 inför 1990-talet departe-prop. angav
mentschefen villkor för framgångsrik avreglering taxinä-avsom en
ringen ochsådan kombinerades med krav kvittoskrivandeatt en

delregistrerande Fördelarna skulle komma samhället tilltaxametrar.
i form effektivare enskilda taxikunden till delskattekontroll, denav

specificerat den köpta tjänstenkvitto avseende samtettgenom
effektivare administration.taxiföretaget till del genom en

kraft juli 1990 och in-Taxameterföreskrifterna trädde i den 1
registrering köruppdrag ochnefattade bl.a. krav på kvittoskrivare, av

admini-möjlighet överföring registrerade uppgifter tilltill annatav
strativt datasystem, dvs. kvittoskrivande och registrerande taxameter

omfattande tekniskamed maskinellt avläsbar minnesenhet. De kraven
föreskrifterna gälla först fr.o.m. den julimedförde kom 1 1991.att att

föreskrifter medhar utarbetat förslag till ändradeVV taxametrarom
ackumulerandekalibrering, prisinformation kvitto,skärpta krav

förbeträffande underlagplombering, detaljerade kravregister,
taxameterfabrikatoberoendeförenklad ochbokföring samt aven

vidavsedd användaskontrollfunktion,standardiserad att t.ex.
tekniska ochinnehållerFörslagettaxibilar äveninspektion m.m.av

för installation,ackrediterasverkstäderkompetensmässiga krav som
kontroll och plombering taxametrar.av

medskalltaxitrafikanvänds ifordonKravet utrustatatt varasom
finns därVidare§ FK.för närvarande i 13finnstaxameter a

skallkravenuppfyllerfordonenbestämmelser kontroll attattom av
i bruk förstafordonske vid registreringsbesiktning innaneller tastyp-

kontroll denperiodiskgängen. Vid kontrollbesiktning sker av
frånbetydelsebeskaffenhet och utrustning hos fordonet ärsom av

kravenmiljö- trafiksäkerhetssynpunkt för taxifordon,och attsamt, av
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skerfordonKontrolluppfyllda. väga§enligt 13 är genomav
inspektion.flygande

kontrollvidpåföljderadministrativareglerasI FK även av
utrustning t.ex.föreskrivenellerhos fordonetbristerpåträffade

tillinställelsepåpekande, kravi formskerDettataxameter. av
meddelas endastKörförbud fårkörförbud.ellerkontrollbesiktning om

trafiksäker-fara föruppenbarförenat medfordonetanvändande ärav
inspektionflygandekontrollbesiktning ellerviddetOmheten.

normaladenringa betydelse ärintebrister ärkonstateras avsom
kontrollbesiktning inomförnyadpåföljden kravadministrativa en

kontrolldet vidnormalttillämpasordning ävenmånad. Samma avom
eller iplomberadinte ärkonstaterastaxifordon taxameternattett

alltsåpraktiken kanIföreskrivetfungerar sätt.övrigt inte en
tid medmånadsunderverksamhetendrivafortsättataxiägare enatt en

felaktig taxameter.

överväganden och förslag9.6.2

genomgått1990juliden 1avregleringenefterharTaxinäringen
effekterna,positivaförutseddadeFörutomförändringar.betydande

priskonkur-visstaxibilar ochökat utbudformfrämst i ett enavav
dag uppvisarnäringen idock medfört ettreformenhar attrens,

Samhälletbrottslighet.ekonomiskfrämstinslagbetydande av
konkurrensförut-samtidigtskatteintäkter,betydandeundanhålls som

försämrats.allvarligttaxiverksamhetenseriösadenförsättningarna
otill-kanutvecklingennegativadenskälen till antasEtt varaav

sammanhangetmyndighetskontroll. detIsamordnaddåligträcklig och
visa ochberäkna,skallbetydelse. Dennatillmäts stortaxametern

deocksåskalluppnått pris. Taxameternkvittoskriva genomut
förunderlagtaxiföretaget meddels försefunktionernaregistrerande

referens-relevantamyndigheternadelsbokföring,ochfakturering ge
viktdärförDet störstaverksamheten. ärrevision attvärden för avav

ställs.kravdeanvändsde mot somtaxametrar svararsom
trafiktaxifordon iikontrollkontroll ochPeriodisk taxametrarav

plombering ärochanpassningfunktion, taxameternavseende av
pris,debiteringkorrektsäkerställaförbetydelsesåledes att avstorav

näringen.inomsund konkurrensdärmedochskattedebiteringrätt en
specialkompetensteknisksådanär attDagens naturtaxametrar av

funktionskontroll.kalibrering ochinstallation,korrektförkrävs en
kontrollårligmed kravordninginförasdärförbörDet aven

ackrediteradeverkstad. Denackrediteradhosutrustningen en
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efterfå för kontrolleradverkstaden bör även taxameteransvaret att en
Vidkontroll plomberas föreskrivetinstallation eller vid årlig sätt.

med stöd FK skullekontrollbesiktningen skerden årliga som av
tilldärmed kunna inskränkastaxameterutrustningenkontrollen attav

hos behörig verkstadkontrolleradär samt attatt taxametern enavse
år.inte äldreplomberad och plomberingenden änärär ettatt

oberoendeKontrollförfarandet därvid kunna detsammabör avvara
ellerfabrikat typ.taxameterns

effekternanegativalångt möjligt motverka desåFör attatt av
yrkesmässiganvänds itaxameterutrustningentaxifordon med brister i

taxitrajik användagälla förbud itrafik, bör automatiskt attett mot
överträdelse förbudettaxameterutrustningen.fordon med brister i av

Brukandeförbu-tillståndshavaren.förmedföra kännbartbör ett ansvar
plomberatskontrollerats ochutrustningen hargälla till dessdet bör att

såledesbrukandeförbud skulleverkstad. sådantackrediterad Ettav en
privat.fordonet användshindrainte att

ochvägfordons utrustninghuvudsak kravregleras iI FK
Taxameterkravetoch miljöhänseende.trafiksäkerhets-beskaffenhet i

i ställetnämnda och hargrunder dedock andrabaseras än ettnu
i yrkestrafiklagstiftningenbestämmelsermed övriganaturligt samband

börBestämmelsernaför taxinäringen.skyddetrör taxameteromsom
till YTF.således flyttas

de grundläggandehar vi tagittill YTFI förslaget taxameter-uppny
finns i 9Straffbestämmelsernaoch 2 §§.i 7 kap. 1bestämmelserna

Bemyndigan-i 10 kap. löverklagandebestämmelsernakap. 3 §och
taxameterutrustningföreskriftermeddelade för VV samtatt om

tagits i kap. §sådan har 11 1kontrollanvändning och nyauppav
§finns i kap. 5visst undantag llBemyndigande meddelaYTF. att

jämteförslag härtillföreslås i FKFöljdändringarpunkt se-
författningskommentar.

propåer ikommitdet harAvslutningsvis vill vi anmärka attatt om
Exempelvistaxitrafik.fordon iutöka kravenutrustningshänseende

in-avsnitt 3 i bl.a.förebildefter dansk se sätenadiskuteratshar att
registrerarautomatisktstallera s.k. avkännare, passagerareomsom

hörandeoch därtilltekniskagäller sådanamedföljer. Vad system
Därtilluppdrag.ligger utanför vårtdefrågor kan vi konstatera att

isådantgjort bedömningenVV redankommer system,att ettatt en
därförnågot ytterligare ochtillförataximarknad, inte skulleavreglerad

frågan vidare.funnit skäl drivainte att
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från9.7 Undantag taxameterkravet -
hyrverkstrañk m.m.

9.7.1 Allmänt

finns för närvarande i därTaxameterkravet FK, detnämntssom ovan
fordona§ i enlighet med YTL används ii 13 sägs, ettatt som

försett godkändtaxitrafik skall med taxameter typ.vara en av
fastsättningoch dess skall vid behov plomberade.Taxametern vara

får frånTillståndsmyndigheten medge undantag skyldigheten haatt
Paragrafen innehållerdet finns särskilda skäl. ocksåtaxameter om en

den länsstyrelse har meddelat tillstånd tillbestämmelse att ettom som
beställningstrafik med buss får, det finns särskilda skäl, besluta attom

totalvikt används i trafiken skallmed högst 3,5bussar tonav somen
utrustade med Vidare gäller för hyrverksfordonen atttaxameter.vara

för taxitrafik föreskrivna gula registreringsskylten.inte skall ha dende
l972z599,tredje stycket bilregisterkungörelsen omtrycktI 18 § senast
för1358, BRK, föreskrivs nämligen, fordon anmälts1995: ettatt som

taxitrafik enligt och inte undantagits frånför användning i YTL som
ha bokstaven T skallskyldigheten enligt 13 § FK att taxameter,a

registreringsnumret och bokstäver och siffrortill höger attanges om
gul ljusreflekterande botten.skall utföras i svart

enkelt uttryckt taxitrafik medMed hyrverkstrafik avses -- -
fordonandra speciella fordon. Dessa kan medgeslimousiner och

förSådan dispens kan medgesundantag från kravet äventaxameter.
skolskjutstrafikfordonfordon utför vissa sjuktransporter. För isom

nedan.generellt undantag från taxameterkravet,gäller se
föreskrivas beträffande hyrverkstrafiken enligtVillkor kan en

tillståndstycket YTL. Därbestämmelse i 9§ andra tillsägs att
villkor fordons utrustning och be-taxitrafik får förenas med om

dessa tillstånd förenas i praxisställning För regel-transporter.av
från med villkormässigt beslutet undantag taxameterkravet attomom

faktura, fordoneti särskild ordning,betalning skall ske attt.ex. mot
ledigtförsett med anordning visar det förinte får ärattsomvara en

beställning körning endast fåruppdrag emottas ettsamt att genomav
beställningskontor.

dispensansökan kanLänsstyrelsens beslut avslag över-enom
det§ FK. Vid VV:s bedömning enligtklagas hos VV 117 av om

från taxameterkravet beaktasfinns skäl för undantag13 § FKa
Vidare beaktas det inteskattekontroll- och prisbildningsaspekter. att

dvs. betalning förförekommer kontanttransaktioner i bilen, att
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köruppdragen faktura. gåttsker VV tycks tid hamot motsenare en
bedömning förutsättningarna för dispens.strängare av

Trafikpolitiken införI 1987/88:50 1990-talet lades riktlinjernaprop.
för avregleringen taxitrafiken fast. taxitrafik in-I begreppetav
lemmades då hyrverkstrafiken. det diskuteradeI sammanhangetäven
regeringen hyrverkstrafikens framtid framhölloch bl.a. det kanatt
finnas behålla dispensmöjligheten föranledning särskild formatt att en

beställningstrafik skall kunna för vissa kundkategorier,av reserveras
olika anledningar önskar utförd detatttransporten utansom av

finns i fordonet. Som exempel nämndes itaxameter transporteren
samband med statsbesök och liknande händelser, företag utnyttjarsom
hyrbilar för eller komplettera s.k. direktionsbilarersättaatt samt
utländska turister efterfrågar hyrbil språkkunnig föraremedsom en en
och betalning i särskild ordning. Vidare uttalades fordonmot att som
utför i enligt avtal med angivenskolbarnstransporter, vilka regel sker

intekilometerersättning och inte efter debitering enligt taxameter,
ha Slutligen nämndes undantagskulle behöva taxameter. som

Sjuktransporter med lättare fordon 280 och 281.s.
föreslogs från del hållInför avregleringen taxiverksamheten enav

för eftersombehovsprövningen skulle behållas hyrverken,att man
hyrverksfordonen befrielsen från olika kravansåg att somgenom

Departementschefentaxi hade bättre konkurrenssituation.belastar en
taxitrafik.emellertid avregleringen skulle omfatta all Hanansåg att

följande 1987/88:78 39.anförde prop. s.

framförslag till avreglering taxi jag läggerMed det som nuav
hyrverkstrafik frånsett eventuellmellanblir skillnaden en-

taxitrafik regleringssynpunkt endastbehovsprövning och attur-
fordon har medgivits undantaghyrverksfordonen utgörs av som

enligt 13 § fordonskungörelsen 1972:595från skyldigheten atta
mening bör det fordras särskilda skälha Enligt mintaxameter.

skall Dispensprövningen tillsammansför sådan dispensatt ges.
tillstånds-med möjligheten föreskriva villkor i samband medatt

medföra hyrverksbilargivningen kommer rimligtvis antaletatt att
förhärigenominte når sådant antal taxibranschen utsättsatt

föreslå bestämmelseralltför hård konkurrens. Vidare jag attavser
yrkesmässig trafikskyldighet för alla bilar används i attsomom

yrkestrafikmärke. från taxameterkravet kan dåDispensha anges
trafik fåryrkestrafikmärket. olaga yrkesmässigEventuell

bakgrundenhärigenom svårare verka. Jag den attatt motanser
behovsprövningenfinns tillräcklig anledning behålladet inte att

för hyrverken.

325



Övriga för taxitrafikregler SOU 1996:93

traditionellasåväl denfastdet samtidigtpropositionen slogsI att
taxi.begreppetskulle inrymmas ihyrverkstrañkentaxitrafiken som

Även hyrverkstrafikens förut-diskuteradestaxibranscheninom
regeringenTaxiförbundet tillfrån SvenskaskrivelseIsättningar. en

skulleregeringenförbundet bl.a.hemställde1992den 9 december att
menadeFörbundetdispenser.förtydliga inriktningenochförnya attav

för hyrverk prop.dispensgivningrestriktivinförasbordedet meraen
8. Statskontorettaxitrafikenrörandeåtgärderl992/93:106 s.om

problemenminskadet gällde1993: 15,föreslog i sin när attrapport
ochekonomiska redovisningendenviamed kontroll taxametrarna av
56.ochåterkallas s.borde omprövasalla dispenserarbetstider, att

branschhållframhölls från1994:100departementspromemorian DsI
frånmeddelas vid dispensregelmässigtde villkoråterigen att som

dispensdärförifrågasattesdåligt. Detefterlevskravet taxameter om
53.bordehuvud s.från taxameterkravet över taget ges
hyrverksfordon250omkringavregleringen fanns detförVid tiden
Stockholmsom-iverksammatvå tredjedelarhela landet,i varcavarav

fordon harregistret 934enligtfinns detdagslägetrådet. I som
meddeladesavregleringeneftertiden direktItaxameterdispens. ett

0241991 beslutades 1under årdispenser,antal sådanstörre om
100avgjordeöverklagningsinstans,dåTPR,undantag. cavarsom

År medanundantag,180länsstyrelsernameddelade1992ärenden.
avgjordehänseende,aktuelltroll iövertagit TPR:sTSV, ettnusom

undantagmeddelades 1571993ärenden. Underöverklagadefemtontal
ärenden.avgjorde 6fullföljdsinstans,efterträtt TSVoch VV, somsom

länsstyrelse-påundantagsiffror 167motsvarandeår 1994Under var
VV.nivå och 6 hos

Även innehavkrav påhyrverksfordon gällerför förare ett avav
från kravettill dispensMöjlighetenför taxi.förarlegitimationsärskild

generellt förfall och inteför enskildagällertaxiförarlegitimation
Åkeriägarnashyrverksförare.exempelvissåsomförare,viss typ av

taxitrafiktillstånd tillinnehavareantalCentralförbund, har ett avsom
sambandhade itill sig,anslutnataxameterkravetfrånmed dispens

ininfördes, lämnatförarlegitimationbestämmelsernamed enatt om
avslogsAnsökanhyrverkstrafiken.fördispensansökankollektiv

Kommunikationsdepartementet.regeringenemellertid av
frångenerellt undantagfinns dettaxitrafikenvissFör ettgren aven

författnings-skolskjutstrafik. l TPR:sförnämligentaxameterkravet,
föreskrivit,FK13 §med stödhar rådetTPRFS 1990:1,samling, av a

taxitrafik inteanvänds iYTLenlighet medifordonatt ett som
försett medbehöver taxameter omvara

skolbarnstransporterför avtalsbundnauteslutandeanvändsfordonet
och
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finns,skriftligt avtal2. samttransporternaom
bestäms sätt änförersättningen annattransporterna genom

faktura.och erläggsanvändning mottaxameterav
fordondealltså förutsätterföreskrifternaDet bör att somnoteras att

ifrågavarande skol-föranvändas endastfårundantagetmedavses
barnstransporter.

ländernordiskaHyrverkstrafik i andra9.7.2

§kap. 2 32401,hyrekörsel,bekendtgörelsendanskadenI nrom
beviljadedär dethyrekörsel,speciells.k.bestämmelserfinns om

skerkörningarspeciellatilltaxitrafik begränsattillståndet till är som
hyrverkstrafiken.svenskadentrafikDenna motsvararutan taxameter.

Även Skolskjutsarlimousiner,trafik meddet frågaDanmarki är om
utrustadefår inteBilarnaändamål.särskildafordon förandraoch vara

ikommaFörtaxiutmärkning.ellertaxiskylt lykta attmed annan
visakantillståndshavarentillstånd krävs ettsådantförfråga att uppett

Tillstándsgivningen ärkörningar.kontrakteraderedanavtal om
till-fortlöpande utmönstraförsdiskussionerochrestriktiv attom

ståndstypen.
stödtrafik medspecielladrivs dennaFinland och NorgeI av

taxitrafiken.förvillkorordinariefrånundantag

överväganden förslagoch9.7.3

litenhyrverkstrafik endastärtaxitrafiken benämnsDen ensomgren av
tillupphovårenden hartaxitrafiken getttotaladel den genommenav

kravtaxibranschen attSamtidigtöverväganden.rad resersomen
finnsdetstår det klarthyrverksfordonen attmönstrasförsärregler ut,

förfordonoch andralimousinermedtrafikförmarknadvissen
fordonspecialutrustademedSjuktransportersåsomändamål,särskilda

skolbarnstransporter.falloch i vissa
införandetÅkeriägarnas förpläderattidigareCentralförbund, som

skrivelseiharhyrverk,förbeställningstrañktillståndspeciella enav
1994oktober10denKommunikationsdepartementettill regeringen

förtillöverlämnatsharSkrivelsenkrav.framfört detta ossåterigen
mellanberöringspunkternaframhåller däriFörbundetövervägande. att

be-sigfallenbåda rördet isig tillhyrverk begränsartaxi och omatt
övrigtiverksamheternapersonbefordran, medanställningstrafik för

betydligtdeminstvisas intedettaartskilda. Manär att genommenar
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högre krav i taxitrafik hyrverksbeställarna/kundernaän gängse som
förarensställer vandel, utbildning och uppträdande.

Från den traditionella taxibranschens sida finns det dock massivtett
motstånd särregler för hyrverkstrafiken och särskildamot mot
hyrverkstillstând, snedvrider konkurrensen. l ställetsom man menar
finns det därifrån önskemål ytterligare krymptett utrymme attom
meddela undantag från taxameterbestämmelserna.

Vår allmänna utgångspunkt minska för särreglerär att utrymmet
förfarandeoch förenkla och hantering. Vi vill i aktuelltävenatt nu

avseende slå fast villkoren för likartade trafikslags möjligheter ochatt
för bedriva verksamhet främst konkurrensskälbetingelser att av- -

möjligt. därför vårbör så likartade Det saknas enligt meningsomvara
trafikslag tillståndskäl låta hyrverkstrafiken kräverutgöra ettatt som

sådant för taxitrafik.slag änannatav
i ibakgrund inte minst vad tidigare uttalandenMot somav

avregleringen taxi har anförts behovetförarbetena inför av om av
limousiner,taxitrafik särskilda fordon harmed nämntsovan-

fordon i inte obetydlig utsträck-direktionsbilar m.fl. kategorier som
frånefterfrågas vi möjlighet till undantagning att enmenar-

finnas. Erfarenheterna från dispens-taxameterkravet alltjämt bör
visarbrister i tillämpningen har konstateratsgivningen och de som

för sådanafinns fog för uppfattningenemellertid, det att utrymmetatt
tillämpningen förGenom begränsningundantag bör minskas. aven

dispensmöjlighetenfall då synnerliga skäl föreligger kandispenser till
avseendebör ställas medförbehållas fall, då de krav uppsom

verkligen uppfyllda. Det sagda innebärfordonet och dess utrustning är
ingår skall ellersynnerliga skäl detdet i kravet på attatt vara mer

fordon i ordinär taxitra-använda dispenseratmindre otänkbart ettatt
ord kunna endast i uppenbara, klartskall med andrafik. Dispens ges

avgränsbara fall.
sida förts fram tankenfrån del tillståndsmyndighetersharDet atten

förtidsbegränsad, bl.a.taxameterdispens börgiven attvaraen
sakförhållandekontrollera dettillstândsmyndigheten skall kunna att

i dagfortfarande föreligger. En dispensföranlett undantaghar gessom
vissa fordon. I besluttillstândshavare för visst ellertill ettetten -

bör enligt vår meningfrån taxameterkravetundantag ettomom -
beslutet gällerföranleder dispensenavtal atttransporter angesom -

det finnas generell regelgäller. börså länge avtalet Dessutom omen
tidsfrist,längre två år. Dennaaldrig bör gälladispens änatt somen

då bevakas till-författningstexten, kanframgå direktbör avav
ståndsmyndigheten.

villkorlimousintrafik har hävdats dedriverFrån företag attsom
fårför meddela taxameterdispensställermyndigheterna attuppsom
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vissa oönskade effekter vid trafikens genomförande. har pekatMan
fordonen betraktas taxifordon med dess kravsträngareatt som

beträffande kontrollbesiktning, försäkring, förarkompetens m.m.
Samtidigt innebär bestämmelsen fordonen förseddaskallattom vara

fårmed vita registreringsskyltar de inte utnyttja de filer ochatt
zonavspärrningar enligt lokala regler endast avsedda förårsom
kollektivtrafik och taxitrafik. Beträffande registreringsskyltar gäller i
dag den ordningen, fordon med dispens från taxameterkravet skallatt
ha vita inte gula skyltar. infördes föroch Dessa bestämmelser övrigt

Åkeriägarnasefter hemställan från Centralförbund. villhärom Vi i det
ihär sammanhanget peka på möjligheten stället för den generellaatt,

taxifordon hyrverksfordonregeln gul skylt, vit skylt, införaom - -
förordning med gula skyltar för samtliga fordon anmälda taxitra-en

fik, förenad med möjlighet i samband med ansökanatten om
från taxameterkravet få dispens från kravet gulundantag ansöka om

registreringsskylt. En flexibilitet i med anpassning tillstörre systemet
förhållandena i det enskilda fallet skulle därigenom uppnås.

dispensSom gäller enligt TPRFS 1990:1 generellnämnts ovan en
från för skolskjutstrafik. Med dagens kravkravet taxameter ett

fogeffektivt utnyttjande fordonen i rörelse kan det med visstav en
ifrågasättas, i någon omfattning förekommerdet större att ettom
taxifordon används i sådan trafik utförs endast viss tiduteslutande som

viss på året. skulle med andra 0rdpå dygnet och under tid Det
generella dispensen förtaxibil utnyttjar deninnebära att en som

lovstår stilla kvällar, helger ochskolbarnstransporter attsamt
trafikfordon i någon justinnehavaren inte använder detta änannan

fordonskolskjutstrafik. fall sådant partiellt utnyttjandeI de ettett av
tillämpningi stället kan medverkligen sker, vi dispensattmenar ges

synnerliga skäl. Den generelladen allmänna dispensmöjlighetenav
skolskjutsdispensen bör därför upphävas.

bestämmelserna det länsstyrelsernaEnligt de nuvarande är som
taxifordonen.från kravet ifrågor undantagprövar taxameterom

uppfattningen dispensgivningenhar från något håll förts framDet att
medföraflyttas till skulle, harborde VV. Det menat, en meraman

effekterenhetlig bedömning. Vi dock dessa kanoch rättvis attmenar
sådanauppnås alltjämt överklagningsinstans iVV ärattgenom

föreskrifter och/ellerdessutom kanärenden och närmareutge
flyttasaknas därför skälallmänna råd tillämpningen. Det attom

frånärenden undantag från taxameterkravethandläggningen av om
i fall medgelänsstyrelserna. bör VV ha möjlighet visstDäremot att

skall godkänd Sedispens från kravet typ.att taxametern vara av
förslaget tillkap. 5 § YTF.ll ny
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Äldre övergångs-upphävas. Sebörtaxameterkravetfråndispenser
avsnitt 9.6fordonskungörelsen ochitill ändringarbestämmelse ovan.
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trafik10 Internationell

förMyndighetsorganisationenförslag i huvuddrag:Utredningens
trafiken renodlas.internationelladen

ieller, för juridiski folkbokföringslänetLänsstyrelsen person,
internatio-finns, frågorföretagets ledningdet län där prövar om

godstrafik EES.nell inom
godstrafik utanför EESinternationellfrågorGTS prövar om

unionen.inomavseende godstransporterfrågor cabotagesamt om
utanförsåväl inomfrågorVV prövar persontransporter somom

dvs.frågor cabotageEES rör persontransportersamt om som -
med buss.internationellafrågorsamtliga persontransporterom

trafiken EESinomFörordningen 1995:525 rör om-som --
bestämmelserförordning medkompletteras iarbetas och omen ny

krävstillstånd eller dokumentsaknar deför den somsomansvar
Även fortsattbestämmelse hindrandeför trafiken avomm.m. en

trafik.färd föreslås för denna
trafiken utanför EESi KIVBestämmelserna rörsom --

författningartill dessaochi YTL och YTFarbetas anpassas
domstolsprövning,myndigheter,frågor behörigabeträffande om

straffsanktioner.återkallelse, varning resp.

Utredningens uppdrag10.1

regleradesunioneniden Europeiskamedlemskapföre SverigesI tiden
huvudsakligentrafiktill internationelltillståndfrågan genomom

I ochKIV.internationella1974:681kungörelsen vägtransporter,om
i viktigaregelverki unionen har EG:sblivit medlemmed Sverigeatt

internationellTillstånd tillsvensktillämplighet idelar direkt rätt.
EG:sövervägande delenpraktiken tillhärefter itrafik regleras genom

reglerna ibakgrund häravbestämmelser. Vi skall övervägamot om
övriga lagstiftningen.i denKIV kan arbetas

till-huvudsak länsstyrelsernanärvarande det i ärFör är som
tillståndgäller deför yrkestrafiken. Detståndsmyndigheter även som

fall kontakterHärvid fordras i vissaEG-reglerna.enligtkrävs tasatt
ingårländer. vårt uppdragi andra Itillståndsmyndighetermed att
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myndighetsorganisationen dennuvarandeutreda den är mestom
tillstånd.åsyftadehänsyn till bl.a.lämpliga med typertagen avnu

tillämpliga iEG-förordningarna direktbakgrundMot ärattav
ocksåutredningsdirektivenSverige skall vi enligt överväga manom

kompetentaförfattningarna dels kanbefintliga svenskai de ange
anslutereventuella sanktionerdels kan bestämmamyndigheter, som

förordningar. Därigenom skulleenligt dessasig till vad krävssom
någonEG-förordningar kan tillämpaskommandemöjliggöras utanatt

författningsâtgärd.inhemskytterligare

Inledning10.2

träffade i maj 1992 avtaldåvarande EFTA-staterSverige och andra
ekonomisktEuropeisktEG:s medlemsstatermed EG och ettom

kraft januarii denträdde 1samarbetsomráde, EES. EES-avtalet, som
EFTA-ländernasaktuellaintegrering desyftar till1994, aven

fria rörlighet förmed dessinre marknadmed EU:smarknader varor,
avtalet blev EG:s rättsakterGenomoch kapital.tjänster, sompersoner

EG-hela EES. De1991 gällande inomden juli31beslutats t.o.m.
avtaletbilagorna tillingår ihänvisas till ellerdeträttsakter somsom

avtaletEnligt kanavtalsslutandeför debindandesåledesär parterna.
beslut itill avtaletEG fogasdärefterrättsakter antas genomavsom

infogadessådant tilläggGenomEES-kommittén.den Gemensamma ett
viss för1993, bl.a.31 decemberdenbeslutatsrättsakter t.o.m.som

gälla förrättsakter komreglering.viktig Dessatransportsektorn att
medlemskapEfter Sverigesjuli 1994.fr.o.m. den 1EFTA-länderna

i deninförliva EG-rättenförpliktelseSverigesi grundasEU att
omfattas dockSverigemedlemskapet.enbarträttsordningensvenska

skyldigt tillämpaochEES-avtaletmedlem i EU äregenskapi attavav
EFTA-länderförhållande till deiingår i avtaleträttsakterde somsom

Före-Liechtenstein och Norge.Island,för närvarandeavtalsparter,är
detta.beaktandeutformats medförfattningsförslag harliggande av

YTLyrkestrafikområdet,påförfattningarnagällandeDe resp.nu
För dentrafik inom landetsyrkesmässigreglerar gränser.YTF,
i principtill KIV,hänvisas i 2 § YTFtrafikeninternationella som

förordningentillKIV hänvisasutanför EES. Itrafik ävenreglerar
internationellatillträde till den1995:5251994:905 numera om

trafik inom EES.regleradetransportmarknaden, som
har,Europeiska unionenmedlemskap i denSverigesoch medI

direktdärutöverEG-förordningarradtidigaresåsom nämnts, en
svenskaEG-direktiv haroch vissai Sverigetillämplighet genom

svenskinförlivats medförfattningsåtgärder rätt.
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Nedan lämnas kort översikt de regler föröver närvarandeen som
tillämpas för internationell trafik inom gemenskapen. Beträffande de
materiella bestämmelserna i EG:s regelverk hänvisas till avsnitt 3
ovan.

10.3 Internationell trafik inom EES

Förordningen 1995:525 behöriga myndigheter, frågaiom m.m. om
internationella inom Europeiska unionen trädde i kraft dentransporter

juli1 1995 och då förordningen 1994:905 tillträde till denersatte om
internationella transportmarknaden. förordningenl 1995:525 deanges
myndigheter skall frågor och fullgöra depröva olika uppgiftersom

åligger medlemsstat enligtsom en
rådets förordning EEG 684/92 den 16 1992nr av mars om

regler för internationell med buss,persontransportgemensamma
rådets förordning EEG 881/92 den 26 1992nr av mars om

tillträde till marknaden för godstransporter på inom gemenskapenväg
till eller från medlemsstats territorium eller eller fleraen genom en
medlemsstaters territorier,

rådets förordning EEG 2454/92 den 23 juli 1992nr av om
villkoren för transportföretag skall få utföra nationellaatt persontrans-

på i medlemsstat den där de hemmahörande,väg än ärporter en annan
samt
4. rådets förordning EEG 3118/93 den 25 oktober 1993nr av om
förutsättningar för transportföretag utföra inrikes godstransporteratt

i medlemsstat där de inte etablerade.väg ären
förslag till ändring förordningenEtt EEG 684/92 harav nr

arbetats fram kommissionen Bryssel den maj10 1996, KOM96av
190, 96/0125 Förslaget,SYN. bl.a. innehåller vissa förenklingarsom

definitionerna och tillståndssystemet, har inte kunnat beaktas här.av
Rådets förordning EEG 2454/92, reglerar cabotage förnr som

har under år 1994 EG-domstolen upphävtspersontransporter av
formella grunder. Kommissionen har därefter lagt fram förslag tillett

förordning den 12 januari 1996, 96/0002 SYN. Förslageten ny
innehåller i princip tidigare bestämmelser, vissa punkter medmen

liberaliserat innehåll.ett
ÖsterrikeFör trafiken gäller i stället kommissionens för-genom

ordning EG 3298/94 den 21 december 1994 det närmarenr av om
förfarandet i med transiträttigheter miljöpoäng försystemet transport

Österrike,med lastbil artikel iupprättat 11tung genom genom
Österrike,protokoll 9 till Anslutningsakten för Norge, Finland ochnr
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Österrikesmedbestämmelser hängerFörordningensSverige. samman
frånfått undantagvid medlemskapetlandetgeografiska läge och att

unionen EES.trafikeringsrätt inomfrii principbestämmelserna om
Österrike enligtmiljöpoängantal s.k.övrigt landtill varjedelar ut ett

Österrike till denna kvot,begränsasTrafikenkvotsystem.ett genom
protokollförordningen. Inämndabestämmelser i denenligt närmare

Österrike.till fråntrafiken ochregleras därutöver9nr

Persontransporter

EEGförordningentillämpningenvidmyndigheterBehöriga nrav
med bussför ärdvs.684/92, persontransporter

folkbokförd,sökandenlän därlänsstyrelsen i det är
däri det länlänsstyrelsenjuridisksökanden är person,enom

finns,ledningföretagets
den nämndasökanden inte harlän,i StockholmsLänsstyrelsen om

landet ochtillanknytningen
7.2.ochartiklarna 7.1frågaiVägverket4. om

1995:525 och inteförordningeniinfördesBestämmelsen i som
innebär1994:905,förordningentidigaremotsvarighet i denhade sin

förfrågningardvs.yttrandemyndighet,VV är omsvararatt
medlemsländer.från andralinjetrafiken

olikaEU:s684/92 reglerasEEGförordningen typerI avnr
dettillstånd medantrafik krävsvissmed buss. Förpersontransporter

trafik heltslagsVisst ärdokument.andravissakrävsför annan
logipendeltrafik medprincipgäller iDettasådana krav.frånbefriad

logi krävspendeltrafikförlinjetrafiktrafik. Förtillfällig utanoch samt
trafik.reguljärspeciellförintedäremotSådant krävstillstånd.

logipendeltrajiklinjetrafik och görstilltillståndAnsökan utanom
därmedlemsstat äri denmyndigheternabehöriga avreseortendehos

ändstationer räknaslinjensskalllinjetrafikVidbelägen. somen av
avreseort.

yttrande ellerinnebärtillståndsprövningLänsstyrelsens att syn-
utmedtrafiken, dvs.berörsfrån länderin depunkter begärs avsom

skall hamyndighetbehörigalandsfrånSvarlinjesträckningen. resp.
skall ske inomoch prövningenmånadertvåinom trekommit in

något land inteOmlämnades in.ansökan svaratfrån detmånader att
Giltighetstidentrafiken haaktuellatill densamtyckeskall getts.anses

två årlinjetrafik och högstår förfemhögsttillstånd skallför ett vara
trafikanvänds i sådanfordonvarjelogi. Ipendeltrafikför utan som

tillstånd ellerfinnasskall dettillstånddet krävsför vilken ett en
tillståndskopia.
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Kontrolldokument och certifikat

För trafik enligt förordningen EEG 684/92 undantagenärsom nr
från tillståndskrav i princip pendeltrafik med logi ochnämntssom-
tillfällig trafik krävs i s.k.stället kontrolldokument waybillett- -

Ävenartikel ll skall medföras vid färd. vissa förtransportersom--
räkning undantagna från tillståndsskyldighet i ställetär äregen men

certifikat.underkastade ordning meden
pendeltrafik tillfällig trafikFör med logi sker ansökansamt ettom

kontrolldokument hos länsstyrelsen. Tillfällig trafik exempelvisär
rundresor trafik vidoch anordnas särskilda ochsom evenemang

beställningstrafik med buss enligt YTL. Förnärmastmotsvaras attav
få kontrolldokument krävs sökanden har nationellt trafiktill-ett att ett
stånd. Någon regel härom finns inte i dag, i praktiken kanmen
sökanden sigvända med ansökan till den länsstyrelse där hanen
befinner sig. Myndigheten kontrollerar då i yrkestrafikregistret att

tillstånd utfärdar fastställdvederbörande har nationellt ochett mot
avgift handlingen. Dokumentet får inte överlåtas.den begärda

kontrolldokument består färdblad för uppgifterEtt trans-av om
samlade i häften 25 blad jämte kopia ställsnumreradeporten, om som

i trafikföretagets Kopian skall förvaras företagetsut namn.
medförashuvudkontor medan dokumentet i original skall i fordonet

och visas för behörig kontrollant artikelbegäran 15.upp en
Någon finns bestämmelsensanktion inte för den bryter motsom om

påpekatsmedförande och uppvisande, vilket har från polisens sida som
brist i den praktiska tillämpningen.en

Med för räkning sådana transportertransport ettsomegen avses
företag anställda eller ideell organisationordnar för sina som en
ordnar för sina medlemmar, fordonen körs anställd iom av en
företaget organisationen. sådanaeller medlem i För transporterenav

artikel 13. certifikat utfärdaskrävs i stället intyg, certifikat Ettett av
vilkenlänsstyrelsen efter ansökan. uttrycklig bestämmelseEn om

länsstyrelse Giltighetstiden för certifikat högstsaknas. ärettsom avses
sådan trafik skall medförasfem år. varje fordon används iI ettsom

förintyg bestyrkt kopia begäran skall visaseller en som upp en
behörig kontrollant artikel 15.

1839/92 den juli 1992Kommissionens förordning EEG lnr av
rådets förordning EEGtillämpningsföreskrifter för 684/92om nr

beträffande internationella pådokument vid vägpersontransporter
utformade.reglerar hur dokumenten skall vara
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Godstransporter

tillståndsförfarandet för881/92 reglerarEEGförordningRådets nr
bedriva internatio-förförordningen krävsEnligtgodstransporter. att
berättigadgemenskapstillstánd. Förnell att ettatttransport ett vara

tillstånd och inationelltvederbörande harsådant krävs det ettatt
tillstånd intenationellthar vägrasdenprincip kan ettett gemen-som

skapstillstând.
tillstånds-denförordningen 1995:525stycket ärandraEnligt 2 §

enligt 4 § YTLnationella tillståndetmeddelat detmyndighet som
enligt förordningenVV harlänsstyrelsen.dvs.myndighet,behörig

10 och ll.artiklarnafunktionerövergripande
för tidutfärdasblått tillstånd,s.k.gemenskapstillstånd,Ett ett en av

förvaras hosskallOriginaldokumentetöverlåtas.får intefem år och
förutfärdas,kopiorvidimeradeantalmedantransportföretaget, ettett

fordonet.medföras ikopia skallEnvarje fordon.

Cabotage persontransporter-

inomgodsellertrafik därMed Cabotage transporteraspersoneravses
registrerat.fordonetdärland det äränannatett

nationellareglerar2454/92EEGförordningRådets persontrans-nr
hemmahörande,där deden ärmedlemsstati änvägporter annanen

för-harSom nämntsförcabotagedvs. persontransporter. ovan
fram. Irättsakt arbetatsförslag tillochupphävtsordningen en ny

deniövergångsvis reglernatillämpasförslagetpåavvaktan antasatt
förordningen.upphävda

frågormyndighetbehörig prövaGTS,Generaltullstyrelsen, är att
tredje stycket2454/92 2 §EEGförordningenenligtcabotage nrom

förekommerhandläggningGTS1995:525. I ytterstförordningen ett
persontrafik.förcabotagetillståndavseendeärendenantalbegränsat

tillståndskravetgälldedecember 1995med den 31Till och att
s.k. slutnalinjetrafikcabotagetrafik förutom ävenreguljärickebedriva

uttryckliga bestämmel-enligtcabotagetrafik,Därefter allrundresor. är
Ansökanlinjetrafik.undantagmedtillåtenartikeli omavser

GTS,hostillståndshavarensvenskedensåledestillstånd görs somav
företagetförutsättningundertransportföretagettillstånd till attbeviljar
förvarasskallkopiabestyrktTillståndet ellerkrav.uppfyller vissa en

finnas,kontrolldokumentskallfordonet. Därutöverombord på ett
artikel 6.översättningarfärdblad medbestående ettav
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Cabotage godstransporter-

Rådets förordning EEG 3118/93 reglerar förutsättningarna förnr
transportföretag utföra inrikes godstransporter på ivägatt en

där intemedlemsstat de etablerade. Innehav gemenskapstill-är ettav
stånd enligt förordningen förutsättningEEG 881/92 förär attnr en
erhålla cabotagetillstånd enligt förordningen.ett

GTS behörig myndighet för svenska ansökerär transportörer som
cabotagetillstånd på godssidan 2 § tredje stycket förord-ävenom

ningen 1995:525.
Ett cabotagetillstånd gäller i två månader och ställs iut transport-

företagets Det får inte överlåtas. Varje tillstånd får användasnamn.
för fordon i skall medfölja fordonetendast Det och visasett taget. upp
på begäran behörig tjänsteman. Transporten skall antecknas i ettav en
häfte med körrapporter tillsammans med tillståndet lämnas in tillsom
GTS inom åtta dagar efter det giltighetstiden för tillståndet löptatt ut.

Tillstånden vilket innebär varje landskvoterade,är transportöreratt
får cabotagetillstånd.konkurrera begränsat antal I artikel 12ettom

gemenskapstillstånduttryckligen de och den kvotordning förattanges
fastställs i artikel skall upphöra gälla dencabotage 2 julilattsom

Därefter skall varje icke hemmahörande transportföretag1998. som
uppfyller vissa villkor ha utföra tillfälligt ochvägtransporterrätt att

kvantitativa restriktioner i medlemsstat ha säteutan attutan en annan
etablerad i deneller staten.vara

Bestämmelser finns i EEG 3118/93 administrativa sanktio-omnr
återkallelse eller varning, vid vissa överträdelser. Dessadvs.ner,

Eftersom giltighetstidendock hittills inte tillämpats GTS.regler har av
praktiken intetillstånd så begränsad fyller reglerna iför sådana är
cabotagetrafikförden drivernågon funktion. Någon sanktion som

tillståndet finnsinte medförenligt förordningen ellertillståndutan som
inte.

Vissa bestämmelsergemensamma

förordningen 1995:525 regleras bl.a. frågan behörig kontrollantI om
EG-förordning. Härmed förenligt bestämmelserna i resp. avses

förpolisman 3 §. Bestämmelser avgifter ärendenSveriges del en om
kontrolldokument och certifikat finns isåväl tillstånd 4rör somsom

återkallat tillstånd, liksom beslut admini-Beslut ellervägratom om
enligt förordningenstrativ sanktion har meddelats GTS EEGsom av

förvaltningsdomstol. Prövnings-3118/93, får överklagas hos allmännr
6 §.tillstånd vid överklagande hos kammarrättenkrävs
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framgåttsåsomföreskriverEG-förordningarnabeskrivnaDe ovan
fall. Någoni vissaskall finnasdokumenteller andratillståndatt

i princip "olagatillstånd, dvs.trafikdriverdensanktion för utansom
främstFråndock inte.trafik", finnsinternationellyrkesmässig
försanktionsmöjligheterönskemålframförtssida har attpolisens om

tillstånd.bedrivstrafikhindra utansom

EEStrafik utanförInternationell10.4

trafik. DärinternationellbestämmelsefinnsYTFI 2 § som avseren
yrkesmässig trafikinternationellföreskrifterytterligaresägs att om

cabotagetrafiktilltillståndhardenVidareKIV.finns i att somanges
bedriva dennafårmedöverenskommelseenligtSverigei statannanen
cabotagetrafiktilltillståndsådantYTL. Etttillstånd enligttrafik utan

ellerför polismanvisasanmodanochi fordonetskall medföras upp
cabotagetransporterna.tillsynGTS övertulltjänsteman. utövar

buss ellerSverige mediinternationellagäller vägtransporterKIV
släpfordontillkopplat vägtransporterellerlastbil med utomsamtutan

Med§.i Sverige 1registreratdetfordon,sådant ärlandet med om
i kungörelsen vägförståsinternationell transportvägtransport av

transittrafikiSverige ellerfråntill ellergodseller genompersoner
landettrafikfallsistnärrmda attSverige. I utan personergenomavses

KIVtillämpasSom nämntseller lämnaseller gods tas ovanav.upp
utanför EES.trafikeninternationellaför den

fordon.Sverige registreratmed ireglerasoch §§3 4I transport
lastbilmed buss ellerlandettrafikyrkesmässigiVägtransport utom

endast denutförasenligt 3Sverige får,registrerad iär somavsom
motsvarandetrafikyrkesmässigbedrivaenligt YTLtillståndhar att av

internatio-till dentillträde1994:905förordningendåoch,slag om
enligt dentillståndtillämplig, hartransportmarknaden ärnella
ochdock upphävts1994:905 harFörordningen ersattsförordningen.

myndigheter,behöriga1995:525förordningnämnda omav ovan
unionen.Europeiskainominternationellai fråga transporteromm.m.
gods iellerförtillståndbehövs ettdetOm transport personerav

transporttill-i Sverigeregistreratmed fordonland ärettannat som
överenskommelse mellangrundtillståndsfråganochstånd av

skallmyndighet,svenskskalloch prövasSverige stat av enannan
GTSoch i övrigtlinjetrafik, VVsåvittprövningen göras, avavavser

4 §.
Vidalltså hos VV.linjetrafik pröv-tilltillstånd görsAnsökan om

måsteländerberördasamtligaordningendentillämpasningen att ge
detvissa länder krävsifrågavarande trafiken. Förtill dentillståndsitt
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dock tillstånd vid transittrafik. Till ansökan skall fogas tidtabell,inte
prislista linjesträckningen. Handläggningenoch karta över av
tillståndsärenden linjetrafik lång med ofta upprepaderör ärsom

jämtekontakter mellan Sverige och övriga berörda länder. Ett tillstånd
tillstånd medföras i Utformningensamtliga länders skall bussen. av

från svenska tillstånden skrivstillstånden varierar land till land. De ut
vittbeslut A4-ark.som

länder och till följdSverige har vägtransportavtal med antalett
fri och fåtal länder. För övrigahärav mellan Sverigeär etttransporten

fråga Kontrollkvoterade tillstånd i godstransporter.länder gäller om
för speciellt land,GTS vad gällermåste alltid ske hos ettsomav

förhandlingar hela tiden pågår mellan länderna.eftersom nya
utlandetparagraferna 6 behandlar mediföljande 5 ochDe transport

trafiki yrkesmässigfordon. Internationellregistrerade vägtransport
får utföras endastlastbil registrerad i utlandetmed buss eller ärsom

får efter samrådtillstånd till sådan GTSden har transport.av som
tillstånd behövs för internationellmed föreskrivaVV vägtransportatt

trafik. sagda gäller inteinte utförs i yrkesmässig Detdenäven nuom
mellan Sverige ochavtalats överenskommelsei den mån annat genom

linjetrafiktillstånd i fråga VVFrågor prövasstat. om avomannan
kanTillstånd får meddelas endast deni övrigt GTS.och somav

för trafiken. Någongällerförväntas iaktta de bestämmelser som
tillstånddock i realiteten inte,lämplighetsprövning skeregentlig utan

tillstånd.har nationellttill den ettges som
registrerad ilinjetrafik med bussTillstånd enligt 5 § till ärsom

bestämmelse i med-skall, enligt särskild 7Finland eller Norge aen
denföreskrifterna lämplighet i 7uppfyllerdelas den omomsom

etableradtill skada för redantrafiken inte kan bliavsedda antas
sökandenlinjetrafik. Tillstånd skall ocksåjärnvägstrafik eller ges om

uppnås.trafikförsörjning skullebättresannolikt avsevärtgör att en
överenskom-internationelltill följdBestämmelsen korn som av enen

ÖverenskommelsenSÖ har dock1991:50.länderna,melse mellan
vidareaktualitet behandlas inteEES-avtalet förlorat i och avgenom

oss.
ochfysisk eller juridisktillstånd får meddelas vissEtt personen

bedrivande 8 §.för trafikensinnehålla de villkor behövsskall som
myndig-överlåtas medgivande dentillstånd får inteEtt sådant utan av
för ibevis tillståndbeviljat tillståndet 9 §. Etthet har ettomsom

medföras ifärd i Sverigeregistrerat fordon skall underutlandet
för polisman eller tulltjänsteman.fordonet och på tillsägelse visas upp

Återkallelse §§. Närtillstånd regleras i 12 och 13 ettav m.m.
förtrafiktillstånd enligt YTLtillstånd återkallas, dvs.inhemskt ettett

efter underrättelsei Sverige, skall VV eller,fordon registreratärsom

339



Internationell trafik SOU 1996:93

transporttillstånd. DenGTS återkalla berördafrån länsstyrelsen,
får det, detbeviljat sådant tillstånd återkallamyndighet har ett omsom

fordon förekommitutlandet registreratmed ivid transporter ett
överträdelserallvarliga eller upprepade av

föreskrifterfråga eller harkungörelsen iYTL, YTF, som-
författningar,dessameddelats med stöd av

föreskrifter särskilt be-ellerförfattningar vägtransporter,om-
vikt och mått,och vilotider, fordonsstämmelser förares kör-om

och beskaffenhet, ellereller fordons utrustningtrafiksäkerhet
och anställningsförhållandenförfattningar löne-bestämmelser i om-

i branschen.
har väsentligttillståndshavarengällerDetsamma sättannatom

trafikens anordnande elleri frågaskyldigheterâsidosatt sina om
tillståndet.hareller han intehandhavande använtom

fråga.stället komma iomständigheter iunder vissaVarning kan
till böter driver§ döms denansvarsbestämmelser i 15Enligt som

föreskriftelleri strid 3 eller 5 §skertrafik i vilken motmottransport
skallPenningbötertillståndi samband medmeddelats att gavs.som

fordonutlandet registreratför iför denutdömas attutanettsom
detbeställaransvar motsvarandetransporttillstândet. visstmedföra Ett

föreskrivs nämligen17 §22 § YTL åläggs. Ii transportatt avom
föryrkesmässigteller skall deni strid 3 5gods har skett mot som

trafikutövarenslutit avtal medräkning hareller omannansegen
skäligtill eller hadehan kändetill böter,dömastransporten om

tillstånd saknades.anledning att anta att
hindravissa förutsättningarfår undereller tulltjänstemanPolisman

lämpligaförs tillmedge fordoneteller närmastefortsatt atttransport
utlandeteller, såvitt iavlastningsplatselleruppställnings- avser

omedelbart försfordonetinförs i Sverige,fordonregistrerat attsom
18 §.landetut ur

Beslutregeringen 19 §.överklagas hosGTS beslut fårVV:s och
enligteller tulltjänstemanpolismanvarning eller beslut avom

20 §.får dock inte överklagaskungörelsen
lagfördauppgiftsskyldighetviss över-reglerasI KIV även omen
tillståndsmyn-för domstol tilli kungörelsenbestämmelserträdelser av

kommittéStändigatillståndsmyndigheten till EFTA:sfördigheten,
tillstånds-myndigheter tillför vissa andraeller till EU-staterna resp.

längremedfört Sverige intei harMedlemskapet EUmyndigheten. att
kommittén, allStändigavisavi dennågra skyldigheterhar utan

till EG-organen.uppgiftsskyldighet fullgörs
i frågaverkställigheten KIVföreskrifter förfår meddelaGTS omav
meddelarlinjetrafik. övrigtinte Ioch §§,tillstånd enligt 4 5 avsersom

hindrandebestämmelsenverkställighetsföreskrifter. frågaIVV omom
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fortsatt färd får Rikspolisstyrelsen, RPS, GTS meddelaresp.av
föreskrifter.

överväganden10.5 och förslag

Allmänt

ordningen reglerar förordningen 1995:525Enligt den gällandenu
trafiken i praktiken harEG-förordningar inom EES, medan KIVjämte

utanförbeträffande internationellatillämpningsområdesitt transporter
förordningar,Tillstånd inom EES behövs dels enligt nämndaEES.

tillstånd enligt KIV, delsYTL. Utanför EES krävs delsdels enligt
dock från den uppdelningenPå del punkterenligt YTL. görs avstegen

tillämpningen och tolkningentveksamhet råder därföroch viss omen
författning.av resp.

trafiken bör till sinden internationellaDe bestämmelser rörsom
yrkestrafikregle-mån till den övrigai möjligasteuppbyggnad anpassas

behöriga myndigheter, dom-bestämmelserringen vad gäller om
möjligheter tillunderrättelseskyldighet,stolsprövning, domstolars

sanktioneri form administrativavid överträdelseringripanden av
bötesstraff ochstraffsanktioneråterkallelse och varning resp.

fortsatt färd.hindrande av
överskådlig konsekvent uppbyggdreglering ochFör äratt en som
efter tillämpningsområde. En naturligdelasbör bestämmelserna upp

EES-trafiken försbestämmelserdärvid samtligauppdelning är att om
förordningen 1995:525, medanförordningtill särskild ersätteren som

YTLtrafiken utanför EES förs tillförKIV:s bestämmelser över en ny
tillbestämmelser deYTF. Genom så sker KIV:satt anpassasresp.

domstolsprövningbestämmelsernaallmänna m.m.om

Myndighetsorganisationen

uppgifter idåvarande Transportrådetsjanuari 1992 deladesDen 1
yrkestrafiken mellan olika myndig-fråga internationelladenom upp

uppgiftenTullverket fick1990/91:10O bil. 8 174heter, s.se prop.
godstrafik beställnings-transporttillstånd i fråga ochmeddelaatt om

hadetrafik Anledningen härtill verket redanmed buss. att envar
för kontrollentäckte hela landet och redan svaradeorganisation som

VVPå dåvarande Trafiksäkerhetsverketutrikestrafiken. numeraav
utfärdalinjetrafikfrågor internationellhandläggalades samt attatt om

skäl härförinternationella Somföreskrifter vägtransporter.om
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interregionallinjetrafik i allmänhetdels sådananfördes är natur,att av
fordra särskildmyndigheter kanmed utländskadels samarbetetatt

sådanahandläggarnasärskilda kravoch ställasamordning av
kvotertillstånd ochföra förhandlingarUppgiftenärenden. att om-

till regeringen.fördes över
trafikenför den internationellabestämmelserna överEfter hand som

delvismedlemskap i EUSverigesochtiden har kompletterats genom
den yrkes-handläggningenregelverk hartill unionensanpassats av

Utvecklingen harmyndigheter.olikatrafiken sprittsmässiga
EES gällertrafiken inomavsedda. Fördendärmed blivit änannanen

förtillståndsmyndighetlänsstyrelsenför närvarande ärexempelvis att
godstrafik.förlinjetrafikpersontrafik inkl.all samt

PersontransporterA.

beträffandegrundtankarnaursprungligaåtergång till deEn person-
frågorförskäl talarnaturlig. Fleraförefaller att omtransporter

ÄvenVV.linjetrafik skall handläggasinternationellalltillstånd till av
förasbörinternationellatillstånd till andrafrågor persontransporterom
medkontakterfortlöpandetillstånd fordrartill VV. Dessaöver

central myndig-egenskapkan i sinVerketmyndigheter.utländska av
omfattning,trafikensinternationelladenöverblickfå bättrehet överen

det redandra fördelarinte minstDet kanlinjesträckning attavm.m.
EESutanförlinjetrafik till ländertillstånd tillhandlägger ärenden om

kontakterinternationellaupparbetatredan hardärigenomoch samt
området.förhållandeninternationellakännedomskaffat sig om

myndighetochlinjetrafikärendena hossamlaGenom att sammaen
internationellabedömningenhetligsamtidigtuppnår gentemotenman
sammanföringanförda grunderföreslårVitransportörer. att ennu

till sker.VV
hanteringendvs.dokumenthanteringen,beskrivnaDen avovan

vidfall krävsi vissacertifikat,kontrolldokument och persontrans-som
artiklarna llEEG 684/92förordningenenligtinom EESporter nr

Härförlänsstyrelserna.handhasframgentdock13, bör även avresp.
oftadokument ställssådanaansökanpraktiska skältalar främst om-

skallden aktuellaanslutning tillitill myndigheten transportennära att
till hands.dåliggerLänsstyrelserna näragenomföras.

gällerbestämmelseri deändringarkräverVad har sagts somovan
1995:525.förordningenstycket§ förstaenligt nuvarande 2

ärendeninbegriperärendefördelningen ävenföreslagnaDen om
enligtinom EES,förcabotagetrafik persontransporter sammasom

Även sådanafrågorGTS.handläggsstycket,paragraf, tredje omavnu
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Emellertid kan någonhandläggas VV.lämpligentillstånd bör av
tillmed hänsyninte formulerasbestämmelse dettauttrycklig attom

finns.närvarande inteEG-förordning förnågon gällande
EESutanförpersonsidancabotagetransporterBeträffande

huvudsådanaden mån översådana ärenden, ihandläggs transporter
uppgift regering-enligtbilaterala avtal,gällandetillåts enligttaget av

Även kompetensområde.ingå i VV:särenden börsådanaen.
internationellförtillståndsmyndighet enligt KIVredanVV är
enlighet medKIV. Ifordon 4 §Sverige registreratmed ilinjetrafik

härvidlag.någon ändringföreslår vi inteanfördadet ovan
inteutanför EESmed buss ärFrågor persontransporter somom

Även dessaGTS.handläggspendeltrañk,främst visslinjetrañk, nu av
förasfördelningenbeskrivnadenmedi konsekvensbörtransporter nu

till VV.över

B. Godstransporter

okomplice-myndighetsorganisationengodstransportsidanPå är mera
tillståndsmyndighetlänsstyrelsernafrämst ärbakgrundrad. Mot attav

sökaför kunnaalltid krävstrañktillstånd ettinhemskaför det attsom
EES,inomtill godstransportertillstånddvs.gemenskapstillstånd, ett

itillståndsmyndigheterfortsättningsvislänsstyrelsernabör även vara
881/92.EEGförordningenenligttillståndfråga nrom

utanför EESgodstransporteravseendetransporttillståndFrågor om
kompletterasmyndighetcentralStyrelsenGTS.i dagprövas somav

naturligaorganisation,regionalafungerandevälTullverkets som avav
naturligtframstårDetvid landetstyngdpunkt gränser.skäl har sin som

ärendefördelningen.ändra deninteatt
kommerinom EUgodstransporteravseende attCabotagetrafik

denEG-förordningarnaenligttillstândskravallafri frånsläppas helt
ärendensådanahandläggningensker börså1998. Till dessjuli1 av

GTS.ligga kvar

SammanfattningC.

ärendenuppdelningåstadkommaskanförslagenGenom avenovan
tillstånd tillärendensamtligainnebärt persontransporteratt omsom

Ärenden EESinomgodstrafiktillstånd tillVV.handläggs omav
rörandeärendenoch sådanalänsstyrelserna transporterhandläggs av

besluts-renodlinguppnåsHärigenomGTS.utanför EES avenav
tillståndsprövningen.effektiviseringdärmedochgångarna aven
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beträffande transporttillstánd förNågot tillståndsprövningen m.m.om
svenskregistrerat fordonett

förväntastransporttillstånd bör få meddelas endast den kanEtt som
för trafiken. Såsom gäller föriaktta bestämmelser finnsde som

transporttillstând beviljas, fåtrafiktillstând bör det,inhemska när ett
de villkor behövs.meddelas som

återkallas berörda tillståndnationellt trafiktillstånd börNär ävenett
för internationell trafik återkallas. De allmännakan ha utfärdatssom

trafiktillstând i situationerbeträffande återkallelsebestämmelserna av
företräder honom inte längretillståndshavaren eller någon ärnär som

transporttillstånd.i fråga Detlämplig bör dock tillämpas även om
återkallas itransporttillstånd alltid skallinnebär då separatettatt ett

sambandtillståndet återkallas idet nationellabeslut, oavsett om
eller ej.därmed

Sanktioner m.m.

för den internationellabestämmelserna sanktionerbefintligaDe om
utredningsdirektivendärför enligtofullständiga. Vi skalltrafiken är

därvidkompletteras. Fråga harkan behövai vad mån deöverväga
gälla i allaskulleinföra generella sanktionerväckts att somom

framgent kan kommaalla områdenoch förframtida situationer som
eller andra regler.omfattas EG-regleratt av

försiktighet iakttas det gällervissvår uppfattning bör närEnligt en
direktiven.det slag igenerell giltighetsanktioner med nämnssomav

bestämmelser böröverträdelser särskildaförBehovet sanktioner avav
de ytterligarebefintliga sanktionernafall. Defrån fall till samtprövas

ståsin konstruktion kunnaföreslår bör dock tillvisanktioner som
området.författningsbestämmelser påkommandeeventuelltmodell för

i frågabehöriga myndigheter,1995:521förordningenI m.m.om
finns redanfärdskrivare vidoch vilotiderkör- vägtransportersamtom

det områdetEG-förordningarför överträdelsersanktionervissa av
tjäna tillkan enligt vår meningbestämmelser21 §§. Dessa20 och

den författningansvarsbestärmnelser iutformningenledning för nyaav
1995:525.förordningenersättersom

trafiktill internationellfå tillståndsvenskFör transportör ettatt som
trafiktillstånd.nationelltvederbörande hari allmänhetkrävs ettatt

tillstånd sigtrafik inom landetyrkesmässig görbedriverDen utansom
förföreslår straffskärpningtrafik. Viyrkesmässigskyldig till olaga en

emeller-1995:525 saknarFörordningenavsnitt 14.2.2.det brottet, se
införassanktionmening börEnligt våransvarsbestärmnelser.tid en
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tillstånd. Enför den utför internationellaäven transporter utansom
EG-förordningbestämmelse tillstånd enligtöverträdelse enav en om

påstraffas bötesstraff kan verkställasbör kunna med böter. Ett ett
från avgift, drivaseffektivt och kan, till skillnadsnabbt och sätt, en

in internationellt jfr avsnitt 14.5.även
behörig kontrollantI förordningen 1995:525 äranges vem som

ellerförordningen föreskrivs vidare det tillstånd, dokument3 §. I att
skall medföras icertifikat enligt EG-förordningarnakrävssom

visas för behörig kontrollant. Ansvarfordonet och begäran upp en
sanktionför bestämmelser saknas dock. Enöverträdelser nämndaav

införas för den bryter be-i form penningböter bör motsomav
handlingar.medförande nämndastämmelsen om av

vid börför underlätta kontrollenFrämst gränsernaöveratt passage
för utländska trafikensamtliga tillstånd denbeträffande typer av

medförstillståndshandlingen i originalutanför EES gälla kravett att
med cabotage-i fordonet. bör gälla den utländskaDet även transportör
tillstånd enligtbedriva sådan trafik i Sverigetillstånd kan utansom

överträdelser bestraffas med penningböter.YTL. bör
förs i YTLföreslår bestämmelse inavsnitt 14.2.4 nedan viI att en

färd för fordonfår hindra fortsattinnebörd polisen rättatt att somav
yrkestrafiklagstiftningen. Viiframförs strid bestämmelsernai mot

fården fördelen densådan bestämmelse harkonstaterar där attatt en
beteendet. Visnabbt kan påverkaeffekt och därmedomedelbaren

den författningbestämmelse förs in iföreslår sådan ävenatt nyaen
förordningen 1995:525.ersättersom

lagensförs in i YTL kommerbestämmelserGenom KIV:satt
den in-omfatta regleringenstraffbestämmelser ävenatt avm.m.

iSärskilda bestämmelsertrafiken utanför EES. nyssnämn-ternationella
utanför EES krävstrafikenför den internationellada avseenden

således inte.
22 §beställaransvaryrkestrafiklagens reglerEfter modell omav -

vid yrkesmässigasådant finnasbörnuvarande YTL ävenett ansvar--
EG-bestämmelserna.med stödtransporter av

beträffande såväl buss-22§ YTL finns detI nuvarande som
företag ochden har anlitatgodstrañk koppling mellan ettsomen

fråga busstrans-finns det iden gällande KIV 17 §anlitaren. I omnu
saknas lagstödvarför det för närvarandeingen sådan koppling,porter
den anlitarresebyrå till förexempelvisför ställa ettattatt ansvaren
linjetrafik. Viinternationelltillstånd tillbussföretag saknarsom

YTLbeställaransvaret enligtutvidgningföreslår i avsnitt 14.2.3 aven
de nuvarande be-yrkesmässig trafik. Genomtill omfatta all attatt

denYTL kommerfår sin plats istämmelserna i KIV ävenen ny
bestämmelser, dvs.omfattas dessatrafikinternationella som av
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6 kap.beställaransvar seomfattas YTL:sutanför EES,trafiken att av
till YTL.§ i förslaget5 ny

l995z525böri förordningenfullföljdsbestämmelsernanuvarandeDe
överklagasEEStrafiken inombeslutinnebärbehållas. Det röratt som

anpassningar tillytterligareVissaförvaltningsdomstol.hos allmän
överklagandeBestämmelsernai YTL bör ske.bestämmelserna om-
motsvarandefåutanför EES börtrafikenbeslut rör ensomav

Även transporttillstånd börbeslutGTSVV:sutformning. omresp.
varvidförvaltningsdomstol, pröv-hos allmändärför få överklagas

till kammarrätten.överklagandekrävas vidningstillstånd bör
meddelabemyndigandeKIVBestämmelserna i 24 § attom

DärjämteYTF.föras till denverkställighetsföreskrifter bör över nya
1995:525förordningenförordningeni denbör motsvararsomnya

verkställig-meddelaRPSför GTSbemyndigandeinföras attett resp.
färd.fortsatthindrandebeträffandehetsföreskrifter av

rutinerutvecklapågår arbete med13.5framgår avsnittSåsom attav
ochstrafföreläggandendomar,underrättelsersändaför att om

tillståndsmyndigheterna. Motsvaran-tillordningsbotförelägganden om
i frågamyndigheter börhandläggande övervägastillunderrättelserde

förordningenförordningden ersätteröverträdelser somavom
1995:521förordningen22 §Jämför härom1995:525. även om

vilotiderochfråga kör-imyndigheter,behöriga samtomm.m.
arbetetdet pågåendebakgrundMotfärdskrivare vid vägtransporter. av

hänseenden.i dessaförslagnågra konkretavi intelämnar
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Biluthyrning1 1

Författningsregleringenhuvuddrag:förslag iUtredningens av
förordning härom.lagbehålls ibiluthyrning separat resp.en

tillständsgivningen ellergällerskärpning detNågon när grun-
någraheller föreslår viföreslås inte. Inteåterkallelsederna för att

efter modellför tillståndshavare,ekonomiska kravsärskilda av
införs.yrkestrafiktillstånden,beträffandekapitalkraven

villdenyrkesförarkompetensbevis skall krävasEtt s.k. somav
för fler 17avseddhyrd buss, bussen änköra är personeromen

arbetatminst år harunderfråga deninkl. föraren. I ettom som
alternativtfemårsperioden kanunder denyrkesförare senastesom

godtas.körvanaintygett om
hardentaxifordon tillinförs hyra änFörbud att ut somannan

taxitrafik.bedrivatillstånd att
det gälleramnälningsskyldigheten närBestämmelserna om

förtyd-uthyrningsrörelseanvändas iavseddafordon är attsom
ligas.

föreskriftervissameddelabemyndigandeVägverkets att
för lagensgälla generelltutsträcks tillbiluthyrningbeträffande att

tillämpningsområde.förordningensoch

Utredningens uppdrag11.1

gällermotsvarandepå sättingårvårt uppdrag övervägaI att somom,
tillstånds-uppföljningyrkestrafiktillstånd, vidvid prövning avav

bestämmelsernaåterkallelsevid fråga ävengivningen samt omom
gälla inteframhålls detta kandirektivenIbör skärpas.biluthyrning att

personligaekonomiska ochtillståndshavarnasprövningenminst av
lämplighet.

viktiga frågantrafiksäkerhetssynpunktfrånutreda denskall ocksåVi
kör hyrda bussarförarekontrolluthyrningsföretagens att somavom

för sin syssla.och erfarenheterkunskapertillräckligahar
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uthyrning fordon11.2 Allmänt om av

yrkesmässig uthyrning1979:561 biluthyrning, BUL,Lagen avserom
förare för tid understigerterrängmotorfordonbilar och utan en somav

långtidsuthyrning, s.k.omfattar därmed inteår kap. §. Lagen1 lett
tidsperioder.uthyrning under år eller längreleasing, ettavsersom

Verksamhet förpersonbilar, lastbilar och bussar.bilar förståsMed
särskilt i någonsläpfordon regleras däremot inteuthyrning av

endastfår enligt 2 kap. § drivasUthyrningsrörelse lförfattning. av
föreskrivas.Särskilda villkor fårtillstånd till det.harden som
med hänsynuthyrningsrörelse får endast till denTillstånd till somges
förmågaförhållanden, vilja ochekonomiskayrkeskunnande,till att

laglydnad i övrigtallmänna,skyldigheter detfullgöra sina samtmot
drivalämpligbetydelse bedömsomständigheterandra attvaraav

ekonomiskahandelsbolag ochfråga aktiebolag,Iverksamheten. om
förhållandenprövningen nämndaskall vidideella föreningareller av

och tredjeföreskrivs i 6 § andragälla vadtillämpliga delari som
yrkeskunnandet skall2 §. PrövningenYTL 2 kap.styckena av

Om någonför uthyrningsverksamheten.dendärvid som ansvararavse
dentillståndsmyndighetenskallbyts prövadessa ut, nyespersonerav

tillstånd till uthyrningsrörelse3 §. Ansökanlämplighet 2 kap. om
folkbokförd eller,sökandendärlänsstyrelsen i det län ärprövas omav
ledning finns 2företagets kap.därjuridisksökanden är person,en

kangäller tills vidareuthyrningsrörelsetillstånd tillEtt4 §. men om
tid 2 kap. 5 §. Det börtill visssärskilda skäl begränsasfinnsdet

vadbiluthyrning i tilltillstånd tillfrågadet i motsatsattnoteras om -
trafik inte hartill yrkesmässigbeträffande tillståndhar skettsom -

solvenskrav.beloppsmässiganågraförts in
uthyrningstillståndetför trafiktillstånd skallPå motsvarande sätt som

näringsverksamhetiuthyrningsrörelsen ellerdet iåterkallas, annanom
missför-förekommit allvarligahardrivertillståndshavarensom

för2 kap. 2§förutsättningarna enligtellerhållanden annarsom
missförhållandena inteföreligger. Om ärtillstånd inte längre av

Tillståndetmeddelas 3 kap. 1 §.stället varningkan iallvarlig art,
ansvarigamed utbyteåterkallas i sambandkan även personer, omav

demframgår någon3 §prövning enligt 2 kap.viddet att somaven
återkallelseFrågan3 kap. §.olämplig 1prövningen är omaavser

den länssty-eller varninguthyrningsrörelsetillstånd till prövas avav
3 §.meddelat tillståndet 3 kap.harrelse som

driver uthyrnings-för denfinns i 4 kap. 1 §bötespåföljdEn som
någonbryterför tillståndshavaretillstånd ochrörelse motutan som

i tillståndet.har meddelatsföreskriftsärskild som
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denFram till april 1995 överklagades1 länsstyrelses beslut enligten
BUL till kammarrätt. Efter förslag i 1994/95:27 Fortsattprop.
reformering instansordningen i de allmänna förvaltnings-av m.m.
domstolarna bet. l994/95:JuU6, rskr. 1994/95: 165 får sådana
länsstyrelsebeslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstolnumera
länsrätten. Beslut varning får dock inte överklagas. Reglerom om
prövningstillstånd har förtssamtidigt i ledet länsrätt kammarrätt.-

förordningenI 1988:1505 biluthyrning, BUF, vissaom anges
viktiga skyldigheter knutna till tillstándsinnehavet. tillståndär Ettsom
till uthyrningsrörelse skall innehålla uppgift bl.a. tillståndshavaren,om
villkor förgäller tillståndet tillståndshavaren ärsamt,som om en
juridisk för uthyrningsverksamheten.person, vem som ansvarar
Vidare skall uttryckligen tillståndet kan komma återkallas,att attanges

de förutsättningar förgäller tillståndet inte uppfylls 4 §. Denom som
har tillstånd till biluthyrning skyldig tillanmäla länsstyrel-är attsom

utbyte sker den för uthyrningsverksamhetensen om av som ansvarar
eller någon lämplighetsprövningen skall 5 §.av annan som avse
Beträffande uthyrningsfordon vidare, buss inte fårattanges en
användas i uthyrningsrörelse förrän tillståndshavaren har anmält hos
länsstyrelsen fordonet skall användas i rörelsen enligt tillståndet.att
Anmälan skall innehålla fordonets registreringsnummer 7 §. När
länsstyrelsen efter sådan anmälan registrerar buss utgår frånen en man
de tekniska data vikt, högsta passagerarantalom m.m. som anges av
Bilprovningen. Sedan år gäller1989 dels fordon i uthyrnings-att ett
rörelse inte får lämnas till någon förare denänut annan person som

han förakan visa har behörighet fordonet, dels bussatt att attsom en
inte får lämnas till den kan sakna tillräcklig erfarenhetut antassom av
busstypen 8 §.

De olika myndigheter har befatta sig med tillstånd tillattsom
biluthyrning har sinsemellan viss underrättelseskyldighet. Dennaen
skyldighet regleras i förordningen. Så skall kopia besluten av om
tillstånd till uthyrningsrörelse ändring eller återkallelsesamt ettav
sådant tillstånd sändas till polismyndigheten i den där sökanden ärort
folkbokförd eller, sökanden juridisk den därär ortom en person,
företagets ledning finns 10 §. Vidare skall länsstyrelse eller någonen

myndighet, det finns anledning tilldelaatt attannan som anser en
tillståndshavare varning eller återkalla hans tillstånd, anmäla dettaen
till den länsstyrelse har tillståndet l 1 §. Länsstyrelserna ochgettsom
VV skall också, det finns anledning överträdelser haratt anta attom
skett i verksamheten, anmäla detta till vederbörande polis- och
åklagarmyndighet. domstol någonNär har dömt har tillstånden som
till uthyrningsrörelse för brott BUL eller BUF, skall kopiamot en av
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harlänsstyrelsesändas till denbeslutetdomen eller genast som
förseelser.bötessanktion för vissafinnstillståndet. I 13 §meddelat en

förkrävsyrkeskunnandeföreskrifter detmeddelaVV får somom
lagstiftningen§.uthyrningsrörelse 14 ltillfå tillstånd ut-omatt

tillmotsvarighetdirektnågonfinns det intehyrningsverksamhet en
harjuridisktrafikansvarig förutpekadsärskilt sompersonen

denställetfår iyrkeskunnandetPrövningentrafiktillstånd. somavseav
verkställan-uthyrningsverksamheten,förfaktiskt t.ex. enrent ansvarar

flera kontormedföretagstyrelseledamot. Iellerde direktör en
lokala kontoret prop.förestår detdenprövningenbör somavse

gällerNär detyrkestrafiken 60.avreglering1987/88:78 s.avom
i allmänhetdomstolarnaochlänsstyrelsernaharyrkeskunnande

inte harvederbörandetillstånd, näransökningaravslagit personom
Sökandenedan.utbildningen sesärskildaföreskrivnagenomgått den

trafiktillståndsökandeliksomkanbiluthyrningtillstånd till avav -
brottslighet.trafikförseelser ellerpå grunddiskvaliñceras annanav-

före-meddelatBUFi 14 §bemyndigandestödmedTPR har av
Branschorga-1989:9.TPRFSyrkeskunnande,påskrifter kravom

godkäntsBURF, harRiksförbund,Biluthyrningsbranschensnisationen
tillståndshava-utbilda blivandeochkursarrangör är attensamt omsom

ocksåfungerarBURFföreskrivits.kravgrundval de somsomavre
lättaför uthyrningdagaromfattarUtbildningenexaminator. tre av

förfjärde dag3,5totalvikt högstmedfordon, dvs. samtton, enaven
fordon.uthyrning tungaav

utbildningförråd 1989:4AllmännautfärdatharTPR även av
tillvänder sigRådenbiluthyrningsbranschen.inomföretagareblivande

1989:9.TPRFSiutbildningsådanvill anordnadem avsessomsom
myndighet,föreskrivanderollTPR:sövertagitharVV, somsom

före-förnya§ BUFstöd 14medavsiktuppgift förhar enligt att av
kursinnehållet.skrifterna om

ibiluthyrningstillståndantalettotalauppgick det1996januaril
ilän, 161Stockholmstillstånd ifanns 292616. Däravtill 2landet

iKronobergs län,län, 181Malmöhusilän, 164BohusochGöteborgs
ÄlvsborgsÖstergötlands län,i124län,124 ilän,Västerbottens137 i

Örebro län.110 ilänNorrbottens114 ilän,Jönköpings samt116 i
yrkestrafikregistretregistrerade ifordon40624tidVid varsamma

bussar3 436fordondessaAvuthyrningsrörelse.använda isåsom var
bilarFK, dvs.1972:595,fordonskungörelsenidefinitionenenligt

föraren.åttaflera utöverför befordran äninrättadeär personeravsom
tillstånd tillbland innehavarefinns detstatistikBURF:sEnligt av

kontorVissa dessafilialkontor.100harsådana överuthyrning avsom
medverksamhetdriverandramedanuthyrning,tillstånd tillhar egna
660landetfinns itillstånd. Detparaplyorganisationensstöd caav
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mfl.bl.a. de kända kedjeföretagen, bensinstationeruthyrningsställen,
fordon, och lastbilar.fåtal hyr såsom bussarEndast ett ut tyngre

Äventrafikföretag.i viss utsträckning kommunalaBussar hyrs ut av
andra uthyrare driver busstrafik.vissa

litenhar för närvarande sextiotal medlemmar. EnBURF ett grupp
står utanför nämligen idrottsföreningar högstuthyrare BURF, ett-

för uthyrning ifemtontal tillståndshavare enstaka bussarägersom-
fråga gamlasyfte föreningens ekonomi. Föreningarna i harklaraatt

utfärdats före år 1989, dvs. i tiden innantillstånd till uthyrning, som
yrkeskun-för tillståndshavare, bl.a. i frågasärskilda krav infördes om

examinationtillstånd således inte föregåtts någonharnande. Dessa av
därmedTillståndshavarens yrkeskunnandeinnehavarna. prövasav

övrigtbyts Iför uthyrningsrörelsen ansvarigendast när ut.personen
till kraven påtillstånden med hänvisningingen omprövningsker av

§yrkeskunnande enligt 2 kap. 3 BUL.

till ordningengällande11.3 Bakgrunden den nu

1979yrkestrafiklagstiftningen åromarbetningensamband medI av
till särskild lagbiluthyrningbröts bestämmelserna ut resp.enom

mindreårs förordning år 1988 med denförordning. 1979 ersattes
förordningen.detaljerade gällandenu

nåringsförbud,l985/86:126 lagEfter förslag i m.m.prop. om om
allmännafullgöra skyldigheter detinfördes "benågenheten motatt

trafiktill-sökerytterligare i prövningen denett moment somavsom
ficki det sammanhangetstånd. ändrades inteBUL sammamen

förslag 1987/88:78.stadgande efter i prop.
tillståndshava-inte baravid uthyrning bussarTidigare prövades av

lämplighet.behövlighet ochverksamhetenslämplighet ävenutanrens
väckts i departements-behovsprövningen hadeFörslag slopaattom

1987:8. lAvreglering taxi Ds Kpromemorian prop.av m.m.
konstaterade departe-avreglering yrkestrafiken1987/88:78 om av

promemorianskritiseratmentschefen åtskilliga remissinstanser hadeatt
farhågor förkritiken i allmänhet lågförslag och det bakomatt en

debusstrafiken.med den yrkesmässiga Främstotillbörlig konkurrens
kritiskaBusstrafikförbundetfackliga organisationerna och Svenska var
skäl föranfördeavskaffa behovsprövningen ochtill förslaget att som

oerfarnatrafiksäkerhetssynpunkt medståndpunkt risken från bl.a.sin
yrkesförarnalikhet medförare inte ibussförare i trafiken, som

Någraoch vilotider.bestämmelser arbets-behövde iaktta t.ex. om
få skebussar skulleförordade uthyrningremissinstanser att tyngreav

och föreningar.till juridiskaendast personer
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anförde departements-bussektorninomBeträffande konkurrensen
och 34.följande 33propositionen s.chefen i

olikaskilja mellananledningfinns detdetjagSom attser
busshar hyrtdenEn sådankonkurrenssituationer. är att ensom

yrkes-bedriva olagatillbussenanvändersjälva verketi att
försökaemellertidfårverksamhettrafik. Sådanmässig man

åklagar-polis- ochvanligttill med sättkomma rätta genom
har länssty-domstolarna. Vidarehandoch i sistamyndigheter

bussuthyrnings-förtillståndsmyndigheteregenskapirelserna av
uthyrningsverksamhetenkontrolleraskyldighetföretagen attatt

fallet, skalldetta inteformer. Omseriösa ärbedrivs under
detkonkurrenssituationenandraåterkallas. Dentillståndet avser

miste kunderbusstrafikföretagen gårförhållandet genomatt om
förhyr bussnågonföretag ellerförening, enett enatt annanen

kantill dem. Jagvända sigföri ställetviss atttransport
behållatillräckligt skåli sigdettaemellertid inte är attettattse

uthyrningssidanreglering närkonkurrensbegränsandeen
delFörtrafiksidan.blir frikonkurrensen egen- --

lagstiftningbegränsningartankenjag avatt genommenar
för-pågivetvis kravenfrånsettbusshyrarätten att en -

uthyrnings-sakavvisas. En ärmåstearbehörighet attannan-
ingårdemedmåstesjälva pröva ettföretagen vemnoga

denmisstänkaanledningdetFinnshyresavtal. attt.ex.att
yrkesmässigbedriva olagatilltänkte hyresmannen attavser
uthyrnings-Vidare böruthyrning.avstå fråntrafik bör företaget

har till-bussenskall köradenkontrolleraföretagen att som
medförabörkundkontrolleniBrister atträcklig körvana.

in.uthyrning drastillståndet till

behovs-upphävdespropositioneniförslagenantagitriksdagenSedan
januaribussuthyrning den 1tilltillståndmeddelandevidprövningen av

lämplig-tillståndshavarensprövningenutvidgadesSamtidigt1989. av
lämplig-yrkeskunnande ochkravinförandebl.a.het, avavgenom

för juridisktillståndvidpersonkretsutvidgadhetsprövning av en
Även hänseende.ändrades i dettaåterkallelsereglerna omperson.

samord-trafikenyrkesmässigadepartementspromemorian DenI -
biluthyr-diskuterades1001994:genomförandefrågor Dsochnings-

ocksåfråganställdesregler ochtill YTL:skopplingningsreglernas om
anfördesVidareskärpas.bordebiluthyrningbestämmelserna om

43.42 ochföljande s.
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En viktig fråga från trañksäkerhetssynpunkt också utform-är
ningen uthyrningsföretagets kontroll den förareattav av som
skall köra buss har tillräckliga kunskaper erfarenhetersamt av
busstypen. Detta sällan något problem bussuthyrningär skernär

någon har tillstånd till linjetrañk eller beställningstrafikav som
med buss. Det allmänt intresse uthyrning kanär snarast ett att
ske från sådant företag till skador harnärett ett t.ex.annat,
uppkommit buss och då reservfordon måste med kortetten
varsel in. Problem kan däremot uppståsättas när t.ex. en
förening behöver hyra buss och icke förare inomen en van
föreningen sig vilja fungera chaufför. Förslag harsäger som
därför förts fram bussuthyrning fårendast ske i sambandattom

föraremed också ställs till förfogande. Ett sådant förfarandeatt
dock till fördyrakan viss del för föreningen,researrangemanget

fårvilket ställas den trafiksäkerhetsrisk kanstörremot som
uppkomma i stället föreningen för förareattom svarar en
används. Uthyrningsföretagets kontroll förarkompetensen ärav
därför viktig fråga. Utformningen dennanämntssom en av
kontroll bör därför utredas ytterligare.

11.4 EG-regler uthyrning fordonom av

finnsPå biluthyrningsområdet viss EG-reglering, nämligen genom
rådets den fordondirektiv 19 december 1984 användningav om av

84/647/EEG.hyrda förare för godstransporter Dettavägutan
innehåller följande.i korthet

påhängsvagnMed fordon motorfordon, släpvagn,ettavses en en
eller fordonskombination, avsedd uteslutande för varutransporter.en

förfordon, ersättning ochMed hyrt fordon ett mot enavses som
förfogande förkontrakt, ställs tillbestämd tid i enlighet med ettett
yrkemässig trafikbedriver godstransporterföretag väg somsom

artikelräkning 1.eller för egen
tillåtaför trafik mellan medlemsstatermedlemsland skallVarje

företagfordon, hyrdaterritorium äranvändning sitt somavav
under följandeterritorium,medlemslandsregistrerade ett annat

förutsättningar:
med dettrafik i enligheteller iFordonet registreratär satt

lagstiftning.sistnämnda medlemslandets
och inteförareKontraktet endast hyra fordon ärutanavser av

omfattarförenat med något serviceavtal företagmed somsamma
förar- eller följepersonal.
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förfogande underföretagetsstår uteslutande tillhyrda fordonetDet
giltighetstid.hyreskontraktets

använderföretagpersonal hos detfordonet körshyrda4. Det somav
det.

doku-framgå vissauppfyllda skallovanstående villkorAtt är av
får vidnämnda dokumentenmedfölja fordonet. Deskallment, som

artikel 2.likvärdig handlingmedbehov ersättas en
tillämpningen reglerpåverkaDirektivet skall inte av om

bedrivs yrkesmässigtpåför godstransportermarknaden väg som--
till marknadensärskilt tillträderäkning och därvideller för samt,egen

vägkapacite-avseendekvoteringarinskränkningarsynnerhet,i genom
ter,

villkor för godstransporterpriser och väg,--
hyresprisbildning,-
fordonsimport,-

uthyrareverksamhetbedrivareglerarvillkor rätten att avsomsom-
Seartikel 5. närmareför godstransporterfordon väg om

innehåll i avsnittdirektivets

nordiska länderi andraUthyrning fordon11.5 av

uthyrning fordon.lagregleringsärskildDanmark saknasI avav
till vidabuss, såskall hyradenställs kravDäremot attensom

yrkesförare.anställdelleryrkestrafiktillståndmåste hadenne ett vara
reguljäravidpolisenkontrollerasreglernaEfterlevnaden avav

yrkestrafiken.övrig regleringgällerkontroller, liksom av
författningsregleringnågonFinlandinte heller ifinnsDet av

motorfordon tillprincip hyrahelst får ibiluthyrning. Vem ettutsom
hyrdapå förareexempelvis kravsåledeshelst. Det saknas avsomvem

Även förareolyckor medförekommitFinland har detifordon. ovana
Sverigeliksom idärmed har deti sambandochi hyrda bussar --

hyrdaför förareinföra strikta reglerdiskussionerförts att avom
konkretatagit sig någradock intedessa planerHittills harfordon.

former.
i lovutleigebiluthyrningenreglerasNorgeI motorvognav ---

intedess 10 § krävs63. Enligtjuni 1976samferdsel den 4 nravom
vederlag. Däremotfordondriva uthyrningtillstånd för motatt av

fordon förfå hyratillstånd för änkravgäller enligt 3 § utatt mer
medtrafiktillstånd förförarenförutom15 persontransportpassagerare

sådantharhyresmannenmotorfordon. krävsDetbl.a. även ettatt
tillstånd.
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överväganden11.6 och förslag

11.6.1 Inledning

kommit diskuteras i så hög gradBiluthyrningssektorn har inte att som
fåryrkestrafiksektorn. Anledningen till-dettaden egentliga antas vara

fungerar tillfredsställande.branschen, fåtal undantag när,att ett
likheter med denFörfattningsregleringen biluthyrningen har storaav

Således finns det bestämmelserfinns i YTL och YTF. omsom
tillstånd, prövning sökandenstillståndskrav och villkor för av

missförhållanden tillståndshava-möjlighet vidlämplighet och att varna
uppbyggnadtillståndet. Skillnaderna i regelverkenseller återkallaren

långt mindre detaljbiluthyrningsinstitutetligger främst i äratt
utveckling tenderar alltmer förstärkas.Denna att

inledningsvis ibiluthyrning ingår det,det gäller nämnts,När som
beträffande yrkestra-förhållandenabakgrundvårt uppdrag att, mot av

böri något hänseendebestämmelsernafiktillstånd, överväga om
gällautredningsdirektiven skulle detta kunnaEnligtskärpas. upp-

återkallelsesituationer och intetillståndsgivningenföljningen samtav
ställasbörgäller vilka kravminst de bestämmelser ensomsom

frågorpersonliga lämplighet. Dessaekonomiska ochtillståndshavares
vi först.behandlar

från trafiksäkerhetssyn-utreda dengår ocksåUppdraget ut att
uthyrningsföretagens kontrollutfommingenviktiga fråganpunkt avom

tillräckliga kunskaper ochbuss harförare skall köradenatt som enav
fram.fråga behandlar vi längrebusstypen. Dennaerfarenhet av

lämplighetbiluthyrares11.6.2 Kraven

lämplighetenekonomiskaDen

innehavare2 § BUL ställskrav enligt 2 kap.De allmänna ensom
ansvarige m.fl.för verksamhetentillstånd till biluthyrning, denav

ställsordalydelse helt de kravenligt bestämmelsensmotsvarar som
avgörandetrafiktillstând m.fl. enligt 6 § YTL. Deinnehavareen av

yrkeskunnande, ekonomiskalämplighetsprövningenfaktorerna i är
skyldigheter detförmåga fullgöra sinaförhållanden, vilja och motatt

betydelse.andra omständigheterlaglydnad i övrigtallmänna, samt av
kraven i biluthyrnings-skiljer sig dockPå viktig punkt resp.en

denämligen i frågafrån varandra,yrkestrafiklagstiftningen om
trafiktillstând,förbeloppsmässiga kravenekonomiska kriterierna. De
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beträffande vilka föreslåri avsnitt 4.8, ochbehandlat ovansom
biluthyrningssidan. Enhöjningar, ställs inteobetydligainte

omfattar biluthyrning.den EG-regleringen inteförklaring härtill är att
och funktions-självfallet branschens strukturförklaringEn ärannan

väl avgränsad branschförhållandevis liten,frågaDetsätt. är om en
med ganska vältillstånd i hela landetomkring 2 600 men en

visat sigföretagen. har helt enkeltmellan Detutvecklad konkurrens
författnings-ytterligare skärpningpåkallat med någoninte avvara

Även beträffande branschensomständigheterandraregleringen.
förhållandet uthyrnings-härvidlag.haft betydelse Detstruktur har att

ekono-medför automatisktsina fordonofta leasarföretagen t.ex. en
leasingföre-höga garantierleder, dekontroll ochmisk somgenom

självsanering branschen.fordon, tillför sinakrävertagen aven
berättigat krav hyraockså i allmänhetHyrbilskunden ställer ett att

får inte hellerfordon. sammanhangetfungerande Imodernt och välett
författningarfinns och andrareglering i FKdenglömmas bort som

och i det häroch beskaffenhetutrustningfordons samman-somom
direktkonsumentlagstiftningslagshanget kan utgörasägas tarett som

tillhandahålls.hyrbilarföremålsikte på de som
föreliggerinte funnit detsagda harbakgrund detMot attnuav

lämplighetskraven, dvs.de ekonomiskaskärpanågot behov attattav
tillstånd biluthyrning.för få tillbeloppsmässiga kravinföra att

lämplighetenpersonligaDen

i lagstiftningenframgår parallellitetenframställningentidigaredenAv
förhållande framträderbiluthyrning. Dettatrafiktillstånd resp.om

personligaställs på dende kravtydligt i frågasärskilt somom
dentillstånd till biluthyrning. Avinnehavarelämpligheten hos aven

tillämp-tillgå beträffandefinnsdomstolspraxis attsomsparsamma
bedömningsgrunderna i dettaockså läsasBUL kanningen ut attav

såtillståndshavare. Attför båda slagen ärdesammaavseende är av
samhälletgenerella kravtill denaturligtfallet sigter somom man ser

gällertillstândslagstiftning. Dettaiställahai rätt attstort enanses
enligttillståndocksåexempel kanbransch. Som nämnasoavsett

vapenlagstiftningen.ochalkohollagstiftningen
tillståndshavare iför blivandesker utbildningenanförtsSom ovan

överinseende VV. NärunderBURF:s regi,branschorganisationen av
till-yrkeskunnande hartillståndshavaresgäller kravendet en

ställt kravi allmänhetdomstolarståndsmyndigheter och att
stöd 14 § BUF,den VV, medgenomgåttskall hasökanden avav

utbildningen.särskildaföreskrivna
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lämplighetenbeträffande den personligaställskrav i övrigtDe som
avgifter ochbetala skatter ochoch förmåganfrämst viljan attavser

innehavarekravlaglydnaden vandeln. Dessaallmännaden en-
demsåledes heltuthyrningsrörelsetillstånd till motsvaras av somav

be-yrkestrafiktillstånd. För deinnehavare närmareställs ettaven
till avsnitt 4.9härvidlag hänvisas rördömningsgrunderna som

trafiktillstånd. .
vi i linjehelhet drarbeträffar biluthyrningsbranschenVad som -

skärpningnågonanfört den slutsatsenvad vi harmed att avovan -
författningarnam.fl. enligttillståndssökandeprövningen omav en

vi detPå motsvarandeinte behövs. sättbiluthyrning attmenar
ifrågasattvidlöpande tillsynenförfarandet vid dennuvarande samt en

någonförslår vi intehärtilleffekt. Med hänsynåterkallelse har avsedd
förgrundernatillståndsgivningen ellerdet gällerskärpning när

återkallelse.

för tillståndVillkor m.m.

tillståndföreskrivas försärskilda villkorfår2 kap. § BULEnligt l ett
skälpå särskildanågot kravfinns inteuthyrningsrörelse. Dettill att

föreskrivas, såsomskall kunnavillkorför sådanaskall föreligga att
avsnittetstycket YTL. Itredjetrafiktillstånd enligt 9 §förgäller om

beträffarvadgällande ordningenhittillsredovisas dentrafiktillstånd
före-villkor fårsituationertillstånd och i vilkasådanaförvillkor

vissa fall kantrafiktillståndens del ifördär detViskrivas. attmenar
fårvilka verksamhetenundermeddela villkorbefogat attvara

biluthyrningstill-föras förargumentation kanMotsvarandebedrivas.
Även meddelasbör kunnasärskilda villkordär bedömerstånden. att

tillståndstiden.undertillståndsamband medsåväl i att som senareges
berättigan-möjlighet ha sittsådanbiluthyrningsbranschen kanFör en

såövrigt interegleringen itill ärmed hänsyninte minstde, att
sådant villkor krävasExempelvis kanomfattande. attett engenom

yrkeskun-utbildning igenomgått deninte hartillståndshavareviss som
beträffandefalletSåsomskall detta.anordnas ärnande görasom

finnasbiluthyrning iblandfrågaitrafiktillstånden torde det även om
missför-då det har konstateratsi lägemeddela villkorskäl ettatt

hjälptjänaskulle kunnaoch villkoreni verksamhetenhållanden som
tillståndet.återkallelseundvikasituationen ochreda utatt aven

tillstånd tillansökanreglergällandeEnligt prövas ut-omnu
folkbokfördsökandeni det län därlänsstyrelsen ärhyrningsrörelse av

finnsföretagets ledningdärjuridisksökandeneller, är en person,om
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sådant tillstånd ellerfråga återkallelse§ BUL, medan2 kap. 4 om av
meddelat tillståndetlänsstyrelse harvarning denprövas somavom

förslag skall bestämmelsernaEnligt vårtkap. 3 § BUL.3 om
såväl trafiktillståndfrågormyndighetbehörig prövaatt somom

Körkortsutred-de reglersamordnas medtaxiförarlegitimation som
8.13.körkortsfrågorna avsnitt Enföreslå för sekommerningen att

biluthyrningstillståndbeträffarregler vadsamordning med dessa även
beträffande behörigi BULreglernaönskvärd. Därför bör ävenär

justeras i dettaåterkallelse och varningför frågormyndighet om
länsstyrelsen i detför fysisk blirinnebäravseende. Detta att person

behörigprövningsmyndighet ochfolkbokfördvederbörandelän där är
frågor återkallelseansökansåväl frågorhandläggaatt omsomom

förfolkbokförd i Sverige ellerintesökandeFör är ensomenm.m.
utanför Sverigehar sin ledningjuridisk ochsökande är personensom

prövningsmyndighet.länStockholmsLänsstyrelsen iskall vara
föreslårtaxiförarlegitimationtrafiktillståndavsnittenI resp. omom

tillståndsha-enligt YTLlänsstyrelsebeslut rörvi samtligaatt somav
få överklagas. Detta innebärtaxifordon skallföraren attresp. avvaren

förvaltningsdomstoltillskall kunna överklagasvarningbeslutäven om
beslutanförs där börskälPå ävenlänsrätten.numera ettsomsamma

överklagas.enligt BUL fåvarningom
gälla omedel-beslut enligt YTLskall vidareEnligt vårt förslag ett

Även mellanöverensstämmelseförordnas. här börintebart, annatom
råda.och BULYTL

för förareförarkompetenssärskild11.6.3 Krav av
hyrda bussar

Yrkesförarkompetensbevis

EG-rättenställs det inomkörkortskravengrundläggandedeUtöver
fordonsförare.ytterligare krav

innehåller76/9l4/EEGdecember 1976direktiv den 16Rådets av
ställs förareutbildningfråga väg-minimikrav ide avsomom

uppläggning ikursinnehåll ochpunkt 2fordon. artikelI 1 sägs att
fastställasskalli punkten lyrkesutbildningfråga den avsessomom

styrkasgenomgåtts skallutbildning harsådanmedlemsstaten. Attav
ellerombesörjskunskapskontrolleller statenavsomexamengenom

direktkontrollen underutföraharde utsett attstatensomorganav
överinseende staten.av

december 19853820/85 den 20EEGförordningrådetsI omnr av
ställslagstiftningsocialviss vägtransporterharmonisering omav
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EG-vid gods-förarevissa kravdärutöver persontransporter.resp.
och3,5godstrañk med fordon överförordningen täcker ton person-

medaninkl. föraren,niomed flermed fordon äntransporter personer
kravenartikel 5förordningensomfattas. Ipersonbilstrafiken inte anges

förare vidi frågakrav innebärförare. Dessabeträffande person-om
bl.a.och viss körvana,21 årâlderskrav attutöver etttransporter,

Genomyrkeskompetens.bevis påskall innehaeller hon etthan ett
medi enlighetfullgjord utbildningstyrkasskallbevissådant gemen-

vidför förareutbildningsnivå vägtransporter.lägstaskapsreglerna om
myndig-behöriga1995:521förordningenSverige har omgenom

vidfärdskrivareoch vilotiderkör-frågaiheter, samtomm.m.
iyrkeskompetensredovisade kravbl.a.regleratvägtransporter nu

Sveriges delför3820/85. KravenEEGförordningen ansesnr
gymnasiesko-VV ellergodkänd vidblivitdenuppfyllda ett avsomav

för gods-avseddafordonför förareskriftligtanordnatlan avprov
yrkeskom-intygskall utfärdaVVväg.eller persontransporter om

§. Detta3uppställda kravenuppfyller deföraretillpetens som
detfrånhållas isärfåryrkesförarkompetensbevis,s.k.intyg, ett

och§ YTFstöd 5utfärdar medVVgodkännandebevis, somav asom
innehavareställsyrkeskunnande ettdet krav avensomavser

trañktillstånd.
förordningenverkställighetenförföreskrifterfår meddelaVV av

anlitasför förarekompetenskravföreskrifterVV:s1995:521. somom
och 19,1995:18VVFSgodstransporter,för persontransporter resp.

föreskrifter.sådanainnehåller
föreskrifternagällerföranlitasförareFör persontransportersom

vidbussförarehosförarkompetens1995:18 kravVVFS avom
radieutanförsträcker sigkörningardärsådana enpersontransporter,
Före-stationerat.normaltfordonet ärdärfrån denkm50 ortav

förkursplanerföreskrifterVV:spåbyggnadskrifterna är omaven
delartillkommandedeomfattarochDEkörkortsbehörigheten som

skallFörarenyrkesmässigavid transporter.kompetensförarensavser
säker-körekonomi,kartläsning,ämnesområdenainomha kompetens

fordonskännedom.ochtransportadministrationlagstiftninghet, m.m.,
passagerarsäkerhet.kunskapersärskildabeträffandeställsKrav om

Överväganden förslagoch

biluthyrning.tilltillståndinnehavettillknutnaskyldigheterVissa är av
fordonhyrtförarekontrollkrav ett somDet allmänna avav en

fårinteuthyrningsrörelsefordon iinnebär,8 § BUFställs i att ett
visakandenförare attännågontilllämnas somut sompersonannan
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gällerföra fordonet. sistnämnda hänseendebehörighet Ihan har att
enligt 8 § BUF buss intekörkortslagens regler. Därutöver gäller att en

tillräcklig erfarenhettill den kan saknafår lämnas antasut avsom
kontroll skalldock föreskrifter hur dennabusstypen. Det saknas om

uthyrningsföretagens sida.frånutövas
iupplysningar hur den kontrollFrån BURF har vi inhämtat om

Uthyrarenföregår uthyrning buss.praktiken går till, avsom en
föraren har tekniskadå, förutom körkortsbehörigheten,kontrollerar att

eller har arbetatkörvana han arbetarfärdigheter och samt somvar
tveksamhet sker hos den uppgivna arbetsgivarenyrkesförare. Vid en

föraren till-uppgifter. Fordonet provkörskontroll lämnade avav
således bedömning från fall tillmed uthyraren. Denne gör ensammans

lastbilsförarekörskicklighet. Enförarens kompetens ochfall av
uthyrningbussförare. Vidinte vidaregodkänns utant.ex. avsom

kontrollenför cirkasåsom bussar 15mindre fordon, ärpassagerare,
mindre rigorös.naturligt nog

gällandeinte någon kritikBiluthyrningsbranschen har riktat mot
sådantuthyraren kännerförarkontroll. Manpåkrav ettattmenar

han redan ifordon och förför sittbåde atteget passagerarnaansvar
föraren. Vidare hargenomför kontrolldag manaven noggrann

vidmedför skyddförfattningsregleringframhållit ettatt annan
förarbetstiderEG-bestärnmelsernagäller bl.a.Dettaförandet. om

för dentillämpasEEG 3820/85,förordningenförare i somsomnr
trafikfråga yrkesmässigdetfordon,för äroavsetttungtett om om

anställd tillfälligt körföraren ellertrafik ocheller äroavsett omannan
frånfrån tid tillDäremot harlastbil eller buss.hyrd annanen -

krävtsdebatteni den allmännabranschernärliggande samt en
på förarna.kravenskärpning av

förare detuthyrning bussarsåledes i frågaDet är utan somom av
Även vårenligtskärpning bestämmelserna.kravhar rests en av

trafiksäkerheten förtillinte minst hänsynen strängareuppfattning talar
inomsåväl i SverigeDen allmänna inriktningenhärvidlag.regler som

i frågagår högre kravförstått,EU såvitt vi harär, att mot omman
Även för förar-talarnedan. dettakompetens,yrkesförarnas attse

bussar.i frågaframför alltuppmärksammasbörkraven tyngreom
skullefordonför vilkagränsdragningenBeträffande tyngre som

förordningenanföras, det enligtkanskärpta regleromfattas attav
fordonvid3820/85 vissa fall dras äri gränsEEG somennr

föraren inräknadhögst 17förlämpliga transport personer,av
ianvändasgränsdragning skulle kunnaDenna ävenartikel 13. nu

kunnaskulle i linje härmedkompetenshänseende. En vissaktuellt
flerförfordon inrättatskall köradenkrävas transportett avsomav

inräknad.föraren17än personer,
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Frågan vilka krav skall ställas förarens kompetens vidär som
uthyrning bussar. Ovan har beskrivits det yrkesförarkompe-tyngreav
tensbevis utfärdar 3 i förordningen 1995:521.VV med stöd §som av
Ett sådant bevis skulle kunna användas behörighetshandling ellersom
bevis sådan kompetens eller erfarenhet den skallkrävsom som av som
föra fårhyrd buss. Det skulle kunna krävas beviset inteatten vara
äldre visst antal âr, exempelvis utfärdat inom deän ett senastevara
fem åren. yrkesförare bussbranschen kan det dock inteFör inomen

rimligt kräva ytterligare bevis yrkeskompetens. Föratt ettanses om
bussförare därförden arbetar eller nyligen har arbetat skullesom som

femintyg viss tids anställning under de åren kunnasenasteett om
på erfarenhet.tjäna bevissom samma

framgått beskrivningen gäller för beviset yrkesför-Som av ovan om
arkompetens, vederbörande skall igenom teoretisktatt ett prov.

inslag saknas alltså, vilket kan införa kravPraktiska tala mot att ett
alternativ särskiltsådant bevis. Ett skulle tillskapaett att ettvara prov,

teoretiskt eller kombination härav, för denantingen praktiskt eller en
föra dock hand inhämtat detvill hyrd buss. Vi har under attsom en

för transportfrågorinom arbetsgrupper under KommissionenEU:s
förföra in krav yrkesförarkompetensbevisdiskuteras att ett

yrkesförare. Bl.a. bakgrund härav detsamtliga ärattmot menar en
yrkesförarkompe-fördel kunna använda det redan existerandeatt

också utbildningen och förtensbeviset. Det märkaär att att provet
innehåller viktiga säkerhetenyrkesförarkompetensbeviset moment om

bör värde känna tilli trafiken. Inte minst dessa delar stort attvara av
utflyktsresor, ofta företasför för buss vid längreden t.ex. somsom

yrkesförar-fordon. Den omständigheten kravmed hyrtett att
bussar införs bör intekompetensbevis vid förande uthyrdatyngre,av

uthyrningsföretagens nuvarande kontroll förarenmedföra att av
detvill vi betona denna bör stå kvar och kanminskas. Tvärtom attatt

utfärdar föreskrifterVV efter samråd med branschenbefogat attvara
och/eller allmänna råd detta.om

föreslår således bestämmelseMot bakgrund videt sagdanu enav
det fråga uthyrning bussuthyraren, ärnär ärattom somom av en

17 föraren, förareninrättad för fler inkl. skall krävaän attpersoner
yrkesförarkompetensbevis, inte äldre fem är, eller intyghar än ettett
föraren har års tjänstgöring yrkesförare bussminstatt ettom som av

givetvis anställd ellerde fem åren. Samma harunder senaste ansvar en
faktiskt fordonet.lämnar utannan som

in lagen.Den föreslagna bestämmelsen bör itasnu
bestämmelsen iakttas börinskärpa viktenFör strängareettatt attav

hittills gällt böter.följa överträdelse, vadstraffansvar på än somen
fängelse.straffskalan skall innefattaVi föreslår därför ävenatt

361



Biluthyrning 1996:93SOU

biluthyrarekrav11.6.4 Andra

taxifordonUthyrning av

yrkesmässig trafik. DärbedrivaförförutsättningarnaYTFI attanges
trafik enligtyrkesmässiganvändas ifordon fårinnan12 §isägs ettatt

tillfordonet lämnasanmälanskriftligskalltrafiktillstånd, omett en
fordonkontrollera detskallMyndighetentillstândsmyndigheten. att

beskaffenhetregistrering ochvillkoruppfyller deanmälts omomsom
1972:599,bilregisterkungörelseniföreskrivsutrustningoch som

nyttjan-harellertillståndshavaren är ägareoch FKBRK, samt att av
till fordonet.derätt

i FKbestämmelsernaenligtmedfordonEtt taxameterutrustassom
Härvid36 § FK.taxitrafik enligtförregistreringsbesiktigasskall

skallskettså hartaxameterutrustningen. Närbl.a.kontrolleras
användahanlänsstyrelsentillanmälatillståndshavaren attatt avser
anmälanregistreratlänsstyrelsen hartaxirörelse. Sedani sinfordonet
s.k. gulayrkestrafikmärkesåvälbeställningautomatisksker somaven

tillkoppladordmed andrataxiskyltengula ärskyltar. Den an-
§ BRK.Jämför 18vändningssättet.

tilltillståndsamtidigt hartaxitrafik ochtillstånd tillharDen som
uthyrningsfordon.taxifondonsittanmäla ävenbiluthyrning kan som

dåfordonsådanauppmärksammatslänsstyrelsehäll harfrånBl.a. att
taxitrafik.tillstånd tillnågotharsjälv intenågontillkan hyras ut som

yrkesmässigolagaskyldig tillsigdärmedkan göraHyresmannen
till olagamedhjälpprincip tilliuthyrarensvarttaxi ochtrafik

trafik.yrkesmässig
utsträckningi vissdetförekommer atthar kunnatSåvitt utröna

taxiutrus-anskaffar fordonbiluthyrningtillstånd tillden har somsom
Dettaxirörelse.vill bedrivatill dendethyrai syfte att ut somtas

fordontaxiutrustadeuthyrningsådantillåtadock skälsaknas attatt av
taxitrafik. Förtillstånd tillharden atttill någonsker än somannan

därförföreslår vihänseendeaktuelltikontrolleneffektivisera ennu
enligtfordonsituation. Ettdennasiktebestämmelse somtarsom

få hyrassåledes intetaxitrafik börförregistreringsbesiktigat utFK är
Nämnda be-trafik.sådantillstånd tillhardentill än somannan

i lagen.få sin platsbörstämmelse
Överträdelser straffbe-enligtsanktionerasbestämmelsen börav

biluthyrningslagen.föreslagnai denstämmelsen
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Anmälan fordon skall användas uthyrningsrörelseiav som

uthyrningsfordonBeträffande gäller enligt 7 § BUF, buss inteatt en
får i uthyrningsrörelse förrän tillståndshavaren hos länssty-användas

fordonet skall användas i rörelsen enligtrelsen har anmält att
tillståndet. skall innehålla uppgift fordonets registrerings-Anmälan om

Enligt § skall registrerat fordon,57 BRK ägaren ettnummer. av om
han använda det visst anmäla detta till VV tidigaresätt,attavser
länsstyrelsen, jfr SFS 1995:1358. Bl.a. gäller dettanumera om-
fordonet användas medför be-skall sätt strängareett ettsom

enligt § FK. Enligt den bestämmelsen skall kontroll-siktningskrav 75
bil används i uthyrningsrörelse och harbesiktning av en som en

för fordon i allmänhet.totalvikt högst 3,5 ske tätare äntonav
iFrån branschhåll har förts fram önskemål bestämmelsen 7 §attom

fordon används i uthyrningsrörelseskulle samtligaBUF som enavse
sådan skulleoch endast bussar. Man regel ökainte attmenar en

uthyrning.årligen besiktiga fordon används iincitamentet att som
uthyrningsfordonfordonet försäkrat ochKontrollen äratt somav

förknippad uthyrnings-kontroll vid brottslighet medpolisens ärsom
fordon skulle därmed underlättas.

gällandeFrån polishäll har vi inhämtat att attman anser nu
tillfredsställande. Frånredan i dag fungerar ibestämmelser stort sett

det från registersynpunkt intetrañkregister har uttrycktsVV:s att
eftersom redan i dagnågon ändring 7 § BUF,krävs genommanav

förredovisade regler i BRK och BUF med undantag tyngreovan --
uppgifter fordon anmäldakan fä framlastbilar ärom som som--

uthyrningsfordon. Från registrets sida docknoterar attman an-
låg, inte minst därför det stårmälningsfrekvensen kan attantas vara

inte anmäla fordon såsomekonomiska fördelar vinnaatt att ettgenom
undviker såväl högre för-uthyrningsfordon; det sättet man en

besiktningskrav.säkringspremie tätareettsom
princip alla fordon användsRedan i dag skall således i nästan som

såsom uthyrningsfordon anmälas för registrering antingen enligt BUF
tillgång tillTillståndsmyndigheten länsstyrelsen hareller enligt BRK.

önskvärt det i denanmälda uppgifter. Det skulle docksamtliga attvara
sig direkt till uthyrarna BUF finnsförfattningsmateria riktarsom en

anmälningsskyldighet. Detta skulleheltäckande bestämmelse om
författningsreglering och i övrigtemellertid innebära dubbel ävenen

medföra oönskade författningsmässiga konsekvenser. Motvissa
bakgrund föreslår vi 7 § nuvarande BUF ändras endasthärav att

förutom andra bilar med totalvikt 3,5det bussar översättet tonatt en
skall falla in under anmälningsskyldigheten enligt denhyrts utsom

bestämmelsen. För på enkelt kunna anmälansätt avgöraatt ett om en
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skriftligen. Förpå anmälan skerdet ställas kravskett, börhar att -
amnälnings-börtotalvikt högst 3,5meduthyrda bilar tonomen

dendock erinrasBUF börstå kvar. Ienligt BRKskyldigheten om
enligt BRK.gälleranmälningsskyldighet som

anteckningarskyldighet föraUthyrarens att m.m

§ BUF skyldiguthyrningsrörelse enligt 9tillstånd tillhar ärDen som
att

sker,de uthyrningaranteckningarföra över som
länsstyrelseni övrigtverksamhetenanteckningarföra de2. somom

beslutar,
anteck-sammandraginlänsstyrelsen sändapå begäran avav

ningarna,
länsstyrelsengranskningförtillgängligaanteckningarnahålla4. av

polismyndigheten,eller
kanlänsstyrelsenuppgifter rörelsende övrigalämna somom

begära.

skärpningönskemålframförtsutredningenhar tillDet avom en
biluthyrnings-frånBUF, främstenligt 9 §skyldigheteruthyrarens

mellanavtal/kontraktframgådet börbranschen. Man att ettattanser
uppgifteralla relevantaomfattaskalloch kundenuthyraren om

körkortsbehörighetoch denkörkorts/personnummerkunden, såsom
pekar påManskalldetta avtalinneharhyresmannen attsamt sparas.

avtalet/kontraktethaskattekontrollenunderlättadels bördet att somatt
eventuelltvidunderlagviktigt hadels detunderlag, ettär ettattatt

kunna tjänaunderlaget börslutligendelsuthyraren,efterkrav attmot
biluthyrning.förknippade medvid brottför polisenhjälpmedelsom

med,denna frågadiskuteratvi hartillsynsmyndigheter,Några som
täcker deBUF välenligt 9 §ställskravdock deatt sommenar

ochefterfrågatänkasmyndigheten kani tillsynen attmoment som
för uthyrarnaspreciserattillräckligtpå sättkraven ett ramarnaanger
framförts frånocksåuppfattning harDennauppgiftsskyldighet m.m.

meduppnåsmål kanunderstrykerdärpolishäll, att ensammaman
kontroll.tillsyn ocheffektiv

biluthyr-tillstånd tillinnehavareåläggsskyldigheterDe avensom
deuppfattningenligt våromfattar§ BUFenligt 9 momentning som
anförts i dennahari vaddärför instämmavillefterfrågas. Vi som

principiellt.Rentpolisens sida.länsstyrelsernassåvälfråga från som
föronödan bör utökasinte ibyråkratiskadevi momentenattmenar

regler idagensbakgrundminst stortdetta inteuthyrarna, attmot av
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fungerar tillfredsställande. Däremot vill peka branschensett att
rekommendationer till sina medlemmar och på frivilliggenom egna

basis kan skapa efterfrågadede rutinerna det påkallat.om man anser
Vi vill därför inte föreslå någon ändring den skyldighet föraattav
anteckningar följer 9 § BUF.m.m. som av

Något vid biluthyrningägaransvaretom

BURF har i framställning till regeringen den 17 maj 1995 begärten
vissa ändringar berör lagstiftningen yrkesmässig biluthyrning.som om
Framställningen har lämnats till utredningen. BURF detöver attanser
i vissa situationer bör införas föraransvar. Så förbundet,ett attmenar

yrkesmässig biluthyrning skett och har dokumenteratsnär med ett
underskrivet hyresavtal, föraransvar skall gälla för förseelser som
hyresmannen sig skyldig till, såsomgör parkeringsförseelser,
överlastförseelser och underlåtenhet betala vägtull. Vid parkerings-att
förseelser gäller i dag medan det vidägaransvar, överträdelserett av
bestämmelserna överlast gäller kombinerat och förar-ägar-ettom

Enligt förslag Vägtullsutredningen i delbetänkandetettansvar. av
Vägtullar i Stockholmsregionen SOU 1994:142 skall bilens ägare

för vägtull betalas.attansvara
I kontrakt uthyrning fordon avtalar uthyraren regelmässigtom av

med hyresmannen denne för betalade böterregressrätt gentemotom
och avgifter, såsom parkeringsanmärkningar, överlastavgifter m.m.

Vid uthyrning personbilar det främst för felparke-är ansvaretav
ringsavgifter har fokus.i Vi vill därför någotnämnasattssom om
detta. Ett strikt för felparkering följer lagen 1976:206ägaransvar av

felparkeringsavgift. Enligt lagens 4 § det fordonetsär ägareom som
Ägarenför felparkeringsavgiften betalas. dockattansvarar ansvarar

inte omständigheterna det sannolikt fordonet frånhäntsgör attom
honom brott. Om felparkeringsavgift inte betalas inomgenom en
föreskriven tid, skall fordonets erinras betalningsansvaretägare om
och inom viss tid avgiftenbetala 6 §. Betalas inteattuppmanas
avgiften efter uppmaning, skall åläggande utfärdas för fordonetsett

inom viss tid betala förhöjd avgift.ägare Följs inte åläggandet,att en
skall avgiften drivas in.

När parkeringsanmärkning utfärdatshar registreras detta hosen
Trañkregistret. Om betalning inte sker sänds påminnelse till ägarenen
efter 14 dagar. Vid utebliven betalning skickas påminnelse meden ny

ändåhöjt medkrav 150 kr. Om betalning inte sker går ärendet tillett
kronofogdemyndigheten för indrivning med med 500 kr förhöjden
avgift. Enligt vad har inhämtat från biluthyrningsbranschen denär
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kännedomfårförflyter uthyrareninnantidsrymd att enomsom
då ioch detalltför långutfärdats ärharparkeringsamnärkning

hyresmannen.regressvis krävasvårtpraktiken att
år,minstuthyrningleasing, dvs.långtidsuthyrningVid ettom

ochtrafikförseelserför olikahyresmannenregelmässigtsvarar
och6 § FKvägtrafikkungörelsen,165 §parkeringsförseelser, t.ex.se

kani realitetenkorttidsuthyrning röragällerNär det§ BRK.7 som-
omöjligtskulle dettidermycket korta motsva-sig attvaraom -

ochförseelseralla aktuellaförlåta hyresmannen t.ex.rande sätt svara
skulleMöjligenbeskaffenhet.ochutrustningför fordonetsha ansvaret

parkeringsför-exempelvissåsomförseelserdelbrytakunna ut enman
emellertidskulleDärmedför dem.låta hyresmannenseelser och svara

skulle detvår meningEnligtluckrasenhetligadagens varasystem upp.
tudelatfåstället skulleiochså skerolyckligt ett ansvarssys-manom

ochlångtidsuthyrningvidhyresmannenfallvissadär i ägarentem,
förkorttidsuthyrning harvidhyresmannen ansvaretfalli andra

ansvarighetsreglernaändratalarsagdaRedan detfordonet. emot attnu
svårtockså bliskullesådantEtt attkorttidsuthyrning.vid system

övervakningsarbete.polisensförsvåratroligenskulleochtillämpa
korrektaförses meduthyrningvarjevidVVdet krävasskulleBl.a. att

bli ganska höga.kanKostnadernauppgifter hyresmannen. antasom
möjligtså snabbtuthyrarenmotiveratemellertidDet är att som

Viuthyrning.vidbegåttsförseelse harunderrättas menaratt enenom
för iförseelseskettregistrering hardärför VV, när enav enatt

sändaskulle kunnaomedelbartuthyrningsbil,utmärktregistret en
fårskulle,underrättelsesådanEnägaren/uthyraren.tillunderrättelse

krävaför uthyrarenunderlättabetydligtkunna attförmoda,man
riktaskunnafalli vissaskulle motEtt kravhyresmannen. t.o.m.

hyrbilen.återlämnardennesamband medihyresmannen att
med VV börbranschenvisagdadetbakgrundMot attmenarnuav

för tjänstenersättningeventuelltmöjlighetendiskutera motatt --
snabbt aviserasuthyrareninnebärinföra att om enett system som

vill också pekaVibetalningskrav.parkeringsamnärkning eller annat
rabattermedinförregiibranschenmöjligheten systemettatt egen

ifrågava-medbelastasintehyresmäntill skötsammaeller bonus som
anmärkningar.rande

rollVägverkets1l.6.5

område.yrkestrafikensmyndighetcentral§ YTFenligt 17VV är
föreskrifter detmeddelafår VVBUFi 14 §bemyndigandetEnligt om

Påuthyrningsrörelse.tilltillståndfåförkrävsyrkeskunnande attsom
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del punkter skulle författningsregleringendock dvs. lagen ochen -
förordningen biluthyrning kunna kompletteras med myndighets-om -
föreskrifter och, för ytterligare enhetlig bedömningsgrund föratt en
tillstånds- och tillsynsmyndigheternas arbete, med allmänna råd.även

bör således fåVV meddela föreskrifter och råd i fråga verkställig-om
heten BUL och BUF i VV:s bemyndigande biluthyrnings-stort.av
sidan bör därför ändras något och få generell utformning,en mera

då givetvis inkluderar nuvarande bemyndigande beträffandesom
föreskrifter yrkeskunnande.om
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12 Transportfönnedling

Utredningens förslag: Lagen transportförmedling upphävs.om
Samtidigt betonas inom verksamhetsområdet i ställetatt avarterna

kraft får bekämpasmed med hjälp branschens insatserav egna
och med stöd den lagstiftning i övrigt finns.av som

12.1 Utredningens uppdrag

Lagstiftningen transportförmedling har likheter medstoraom
yrkestrafiklagstiftningen. Vi skall studera hur den tillämpas och mot
bakgrund likheterna med YTL i vilken utsträckning behovövervägaav

transportförrnedlingslagstiftning föreligger.särskild I uppdragetav en
ingår därvid olika möjligheter till förenklingar i för-övervägaatt
fattningsregleringen ä sidan och behovet för säker-översyn attena av

yrkestrafik inom berörda området å andra sidan.ställa sund deten

transportförmedling12.2 Vad är

Transportförrnedling vida bemärkelse inomi ordets allautövas
trafikslag sjöfart, flyg, järnväg, vägtrafik och bedrivs av- -
trafikföretag, speditörer, mäklare, ombud etc.agenter,

Allmänt kan transportförmedling här i ordets vida be-ävensett -
del omfatta exempelvis följande slagmärkelse för âkerinäringens-

verksamhet:av

förmedlingsföretags administrationSpeditörers och transporter,av
företags transportadministration förlastbilscentralers och liknande

sina fordon,ägares
"utomståen-lastbilscentralers och liknande företags inhyrning av

fordon eller "clearing varandras fordon,de" av
enskilda åkeriers inhyrning extrafordon, eller mindremerav

grund fordonshaveri,tillfälligt, eventuellt egetav
omfattande transportförmedling påbilspeditörers ringa till ren

provisionsbasis.
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oftafinns inte. Demellan dessa utövasklaraNågra gränser arter
avståndoch kortaBåde långaomständigheterna.efterparallellt allt

1979:560lagenolika slag. Ilasterbilden, liksomingår i omav
definierats förbegreppetTFL, hartransportförmedling, attarten av

vilket barabiltransporter,giltighetsområde till vissalagensavgränsa
biltrafik förekommer.transportfönnedling idenalldelär somaven

beskrivas slagskanmeningTransportfönnedling i TFL:s ettsom
Transportförmedlarnatransportuppsamling.godslinjetrañk med samt

utföratill åkeriuppdragfordon, deoftast ingahar ett attutan geregna
uppdragstagaren/åkerietställetdå iräkning. Detför deraskörningar är

kantransportförmedlare,godstrañk. Dagenstillstånd tillhar somsom
kompletterandemedtrañkutövarefriståendesåväl agenter somvara

vidåkerikund ochmellanhand mellan ävenregeliförmedling, är
förmedlaren,fakturerasmed ochavtalarbetalning. Kunden somav

Betalning skeravräkning.utläggprovision ochför görefter avdrag en
fördröjning. Vidlängre tidskortare ellermedtill åkerietdärefter en

förmedlare,vanligendetfrån kunden störrebetalning ärutebliven
förhållandetdetkreditrisken,står ävenspeditörer, motsattamensom

betalning inte sker.förriskenåkeriet stårdvs.förekommer, attatt
medförled, vilketofta i flerai dagTransportfönnedling sker en

beroendeförhål-besvärandelikvider ocheftersläpning/fördröjning av
transportförmedlare,enbilsâkerier anlitasMångalanden. somenav

uppdrag.medförser åkaren
speditionsverksam-också någotbörsammanhang nämnasdettaI om

frånfordon, bortsettnormalt ingaspeditionsfirma ägerhet. En egna
dotterbolagformåkerier iägdaindirektinnehasfordon avavsom

samarbetestället avtalsluter iSpeditionsfirmanhandelsbolag.eller om
träffarSpeditörengodstransporter.åkerierfleraellermed ett om

beställerräkning med denförochiavtalet ensomeget egennanm
Åkeriets speditörensfråndistribuera godspååtagande gårfrakt. ut att

bestämdavissahämtaellergodsmottagarengodsterrninal till att varor
tillochvissvid ort.veckodagar transporteraort annanvarorna enen

vardera harASG,ochBilspeditiondominerasMarknaden ensomav
medan40knapptfjärrgodstrafikenmarknadsandel inom procent,om

lastbilscentra-lastbilsåkeriernaDe10har störreFraktarna procent.ca
speditionsföretag.ellergodsförmedlings-normaltarbetarlerna ett

åkarenoch föreläggerkundenförhandlar medFörmedlingsföretagen
åkerietspeditören ochmellanavtaletvillkor. Iövrigaochpris

den enskildaanspråknågrariktainte kanåkerietstipuleras motatt
Äkeriet speditörenshellerfår intetransportuppdraget.kunden i utan

inneharåkerietmed kunden. Detträffa avtal ärmedgivande som
försäkringar.förekommandetecknarochtrañktillstånd som
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transportförmedlingLagstiftningen12.3 om

förmedlingomfattartransportförmedling, TFL,Lagen avom
transportförmedling§. Medkap. lmed bilar 1godstransporter avses

allmänhetenyrkesmässigtnågoni vilkenverksamhetsådanhär
upplagsplatsereller fleratillgodsellersamlar ihop tar emot en

vissamellanregelbundnaför orter,transporter
mellan vissagodstransporterregelbundnaanbudförmedlar orter2. om

§.kap. 2lför sådanagodstillhandahållandeeller transporteravom
vanligensådanaMed regelbundna transportertransporter somavses

kap. 3 §.riktning 1ivarje veckaflera gångertvå ellerutförs samma
§.kap. 4tillämpas lskalllagen inteEn rad undantag näranger

inte:gäller såledesLagen
yrkesmässigdrivstransportförmedling utövaresådan avavsom

för debehövsomfattningi denendast skeroch atttrafik somsom
utnyttjas,skall kunnatrafikenanvänds ifordon som

järnvägssta-ellervid hamnaruppsamlingsplatseranordnande2. av
skalljärnvägstransportellerefter fartygs-godsför sådanttioner som

anbudförmedlinggällerbil.med Detsammavidare avtransporteras
tillhandahållandegods ellersådantutförande transporter omavavom

gods,sådantav
underordnaddrivs endasttransportförmedlingsådan som ensom

förmed-jämförlig rörelse,därmedellerhandelsrörelsedel omenav
gods000 kglomfattar ängenomsnittligt intelingen transport merav

huvud-undantagDettabil.medveckan eller äni avsermer en -
tillin godslämnardå allmänhetenexempelvisfallsådanasakligen som

godsbrukar hämtabilmedförpå landethandelsbod transport somen
vadomfattningnått äninte harrörelse störresådandär. Där somen

frånbetydelselösså3 har den trans-punkteni ansetts varaanges
krävs.tillstånd intesärskiltporthushållningssynpunkt att

får tillstånd tillhardenendastdrivasTransportförmedling somav
tillståndshavarenförmedförTillståndet rätt§. attkap.det 2 l

mellanbeslutetiTidigareregelbundnaanordna transporter. angavs
behovsprövningensEfterfick ske.vilka av-transporternaorter

någonlängretransportförmedlingstillstånd inteskaffande ettger
såledestillstånd kanharDenföreträdesrätt.eller ettensamrätt som
Någonvalfri omfattning.iochvalfri sträckautnyttja dettanormalt

docktillståndet kanförvillkorSärskildalängre.fastställs inteturlista
tillhänsynmedtill denendastfårTillståndföreskrivas. somges

omständigheterandraförhållandenekonomiskapersonliga och samt av
2 §.2 kap.verksamhetendrivalämpligbedömsbetydelse attvara

tillbeträffande tillståndfalletsåsom ärdet intekanDet noteras, att -
för denyrkeskunnandenågot kravställsyrkesmässig trafik som-
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fråga för tillstånd transportförmedling.vill komma i till Det ärett
i det län sökanden folkbokförd eller,länsstyrelsen där sökandenär om

företagets ledning finnsjuridisk där behörigär är atten person, som
ansökan tillstånd kap. §. tillstånd2 4 Ett gäller tillspröva en om

vidare kan enligt kap. § också begränsas till gälla viss tid2 5 attmen
föreligger särskilda skäl. bilar utfördet De själva trans-om som
ställs i allmänhet till förfogande självständiga trafikutöva-porterna av

tillstånd till godstrañk. Om tillståndshavarenhar yrkesmässigre, som
dör, övergår enligt 2 kap. 6 § tillståndet dödsboet. Om tillståndsha-

försätts i konkurs, övergår tillståndet konkursboet. Ettvaren
något nämnda slagen gäller under högst årtillstånd de ettav av nu

från dödsfallet konkursbeslutet. För verksamheten skallräknat resp.
finnas föreståndare har godkänts tillståndsmyndigheten.det en som av

fråga denne skall 2 kap. 2 § tillämpas, dvs. det allmänna kravetI om
på lämplighet.

transportförmedlingsverksamheten har förekommit sådanaOm det i
tillståndshavaren inte lämpligmissförhållanden kan attatt anses

tillståndet återkallas. Om missför-fortsätta verksamheten, skall
allvarliga finns skäl för återkallelse,hållandena inte så detår att men

anledning frågan återkallelse kommerdet ändå finns att anta att attom
till missförhâllandet,prövning vederbörande intetill rättartas upp om

tillståndshavaren tilldelas varning.skall enligt 3 kap. 1 § en
transportförmedling inte används skalltillstånd tillEtt som

det. Fråga återkallelseåterkallas, inte särskilda skäl talar emot omom
dentillstånd till transportförmedling eller varning prövasom avav

meddelat tillståndet 3 kap. 3 §. l 4 kap. §länsstyrelse har 1som
bötespåföljd förfinns ansvarsbestämmelse med den driversomen

transportförmedling tillstånd och för tillståndshavare bryterutan som
föreskrift i tillståndet.någon särskild har meddelats Enmot som

får hos allmän förvaltnings-länsstyrelses beslut enligt TFL överklagas
får dock överklagas.domstol länsrätten. Beslut varning inteom

överklagande från länsrätten till kammar-Prövningstillstånd krävs vid
rätten.

tillstånd förordningenSjälva ansökningsförfarandet för regleras i
transportförmedling, myndig-1988:1504 TFF, liksom berördaom

Enligt fårunderrättelseskyldighet 8 VVheters och domstolars §m.m.
fall bestämmelserna i TFL ochföreskriva eller i enskilda medge att
sådana utförs endastTFF inte skall tillämpas godstransporter som

område på viss vägsträcka. sådantinom visst begränsat eller Ettett en
beslut meddelandebeslut VV får överklagas hos regeringen. Ett omav

avskaffatstillstånd kan inte sedan behovsprövningenav --
konkurrenter.överklagas t.ex.av
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transportförmedling förekommer det länsstyrelsenbeslutI attom
utförandedenne förerinrar tillståndshavaren transporteratt avom

trañktillstånd, och vidarefår anlita innehavareendast om ansvars-av
det transportköparansvaret. Dettabestämmelsen i 22 § YTL, dvs. s.k.

eller godstrafikbeställningstrafik med bussinnebär att omansvar
för ellerden yrkesmässigtdrivits tillstånd, skallutan egen annanssom

tillavtal med trafikutövaren dömasräkning har slutit transportenom
eller hade skälig anledningböter, han kände till att anta attom

del tillsynsmyndighetens arbetetillstånd saknades. Den ägnassomav
blygsam.tillstånd till transportförmedling mycketinnehavare ärav

fåtal fall ifrågasatt tillståndsin-åren har endastUnder de ett avsenare
bedömning. Domstolsavgöranden där TFL harnehav varit tilluppe

helt.tillämpats saknas nästan
58fanns januari 1996 totalt i landetstatistik det iEnligt VV:s

8 ii Stockholms län,transportförmedling, 17tillstånd till varav
Västmanlands län ochi Malmöhus län, 5 iGöteborgs och Bohus län, 5

fanns två företag medtillståndshavarna deti Norrbottens län. Bland4
tillståndshavarna hadehälftentillstånd i två olika län. Närmare av

godstrafik.tillstånd tilläven

och.tilltill lagstiftningen förslag12.4 Bakgrunden -
ändringargenomförda

fråntransportförmedlingsverksamhetentill regleringenGrunden varav
transportförmedlingansåggodslinjetrafiken. Manskyddabörjan attatt

under-sådan trafik den bordeså påmindei praktiken starkt attom
År 1979gällde för denna.likartade demkastas bestämmelser som

tillden gamla YTLtransportförmedlingreglernabröts ut enurom
Lagstiftningen godstransportertransportförmedling.lag omegen om

dock fortsätt-sådana uppmärksammadesförmedlingen ävenoch av
lagstift-lastbilstrafikYrkesmässigningsvis. I revisionsrapporten -

trafik 1982:420,för sund och rationell Dnrningens betydelse en
yrkesmässiga godstranspor-Riksrevisionsverket, RRV, degranskade

de delaravveckling TFL ochoch förordade därvidterna avaven
linjetrafik för godstransporter.avsågYTL som

dåvarande29 augusti 1985skrivelse till regeringen denI togen
lagstiftningenfrågan förändringar iTransportrådet, TPR, upp om

godslinjetrafik. framhöll detangående transportförmedling och TPR att
förgrenathar byggts riktinom transportförmedlingsverksamheten ut ett

i allt väsentligtinom vilket det skerlinjenät, över-transporter som
tillstånd till be-Trafikutövarna harlinjetrafik.medensstämmer
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transportförmedlingsföre-regel knutna tillställningstrafik och är som
Transportförmedlingsföre-transportöravtal.långsiktigatagen genom

långväga lastbilstrafi-delen denorganiserar den övervägandetagen av
fördelarinnebär klaraförmedlingverksamhetenmenadeken. TPR att

för samordningenlandsvägstrafiken ochyrkesmässigabåde för den
transportförmed-företagen inomtransportmedel. Demed andra stora

för utveckla olikaframträdande rolllingsbranschen spelar atten
för övrigt åstadkom-liksom iterminalanläggningarochlastsystem att

Också initieratransportlösningar.rationella attgenomma mera
transportförmed-åkeribranschen bidrarinomstrukturrationaliseringar

effektiv ekonomiskmodern, ochutvecklalingsföretagen till att en
övervägande skäl taladeansåg i skrivelsenTPR atttransportapparat.

behövlighet ochprövning trafikensbestämmelsernaför slopaatt avom
finnaslämplighetskrav borde kvar,allmäntmedanlämplighet, ett

branscherfarenhet ochförutsättningar,ekonomiskaliksom krav
vidare TFL siktmenadevandel. TPRoklanderlig personlig att

i YTL.arbetas inoch eventuelltborde överses
yrkestrafikfrågor bet.vissa1986/87:5Efter förslag i omprop.

och TPR:sinnehåller RRV:sbl.a. över-1986/87:TU7 som-
lagstiftningenförenklingarvissagenomfördesi fråganväganden av-

bl.a.transportförmedling,godstrafik ochyrkesmässig genomomom
prövningen1987, dvs.den aprilbehovsprövningen slopades l avatt

avsedda verksamhetendenfick meddelas endasttillståndatt om
lämplig.och i övrigtbehövdes var

samord-trafikenyrkesmässigadepartementspromemorian DenI -
efterutarbetats1994:100,genomförandefrågor Dsnings- och som

med företrädareyrkestrafikfrågorförledningsgruppsamverkan i en
rubrikenanfördes underbranschorganisationer,myndigheter ochför

49.följandetransportförmedling s.

transportförmed-lagstiftningenändrafinns anledningDet att om
frågayrkestrafiken, igäller förmed denling i linje t.ex.som nu

ochtillståndsprövningenbestämmelser fördetaljeradeom mera
dettransportförmedling. Itillstånd tillåterkallelseför samman-av

lagstiftningenmåni vadocksåhanget bör övervägas trans-om
finns i kap. 4 §Redan ltillräckligt precis.portförmedling är nu

finnsskall tillämpas. Detinteundantag då lagenradTFL en
antalfinnsdetanledning störredessutom transport-etttro attatt

realite-företag iliknandespeditionsfirmor ochellerföretag som
förha tillståndtransportförmedlingbedriver attutanten men

ochkontrolleramycket svårkanverksamheten. Denna attvara
oklar. Enkannäringsverksamhetgränsytan gentemot varaannan

ändåtransportförmedlingtillstånd tillharintespeditör mensom
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godstransportsamordning ärnågon formtillmedverkar som avav
formbrott iolika slagupphov tilldenden avatt avarten ger

överskridandearbetstider vidlångaför transporter, avt.ex.
frånundantagenändåkanöverlasterhastighetsgränser, varam.m.

kommastället kaniDenbeställaransvar. attformvarje somav
talar förföraren. Dettaellerenskilde åkarendenkanstraffas vara

medIsambandutvidgas.transportförmedling börbegreppetatt
också beställar-transportförmedling börbegreppetöversyn aven

kontrollförmåste finnasKlara reglerdefinieras. avansvaret
yrkestrafik-innehavsjälvklarasådana närmast moment avsom

F-skattesedel.ochmomsregistreringtillstånd,

NordenTransportförmedling i12.5

regleringensvenskadenlagstiftningNågon avmotsvararsom
Reglering-grannländer.nordiskavårafinns inte itransportförmedling
förinomställetsker iförmedlingsverksamheten annanramenen av

underinverksamhetspeditörersDanmarkiSå fallerlagstiftning.
Industri-tidigaredetlagstiftningsomráde, dvs.Ervervsministeriets

ministeriet.
särskildinföradiskuteratDanmarkiuppgift har attEnligt enman

dock intehardiskussionertransportfönnedling. Dessalagstiftning om
planer.konkretatill någralett

överväganden förslagoch12.6

transportslag.allaframgått, inomsåsomTransportförmedling utövas,
TFLenligtbedrivsförmedlingsverksarnhettillståndspliktigaDen som

delringabaravilka utgörtill vissabegränsaddock transporter, enär
inomförekommerpraktikenitransportförmedlingall den somav

formdennaallmänhet inteiemellertidDet avlastbilstrafiken. är
be-vidiförrnedlingsverksamhettransportförmedling merautan

kanDenna attför kritik.brukar t.ex.utsättasmärkelse avsesom
Detförmedlare.till vissaberoendeställningilätt hamnaråkaren en

transportförmedlareoseriösaförekommerdetockså påpekas somatt
uppdragförmedlardevilkaanslutna,åkareantalhar ett

regler.TFL:sunderinfaller intetrafikenprovisionsbasis. Den
äventyrligellerosundförekomstensiktevidareKritiken tar av

sällanInteregler.trañkrättsligaförrespektbristandeochekonomi
lagstiftning.skärpti kravkritiken utmynnar
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nuvarande såledesDen regleringen väcker rad frågor ochen
mångaaktualiserar gränsdragningsproblem inom området. Skall

frånlagstiftningen täcka allt avancerad transportförmedling till den
vardagliga inhyrningen extrabilar åkerier emellan Skall den gällaav
blandad verksamhet med och andras bilar Skall den bådeegna avse

förekommer vidarelångväga och korta transporter Det antalett
omfattas transportförmed-situationer inte regleringensom synes av av

förmedling gång tilllingsinstitutet, såsom regelbundet i veckan elleren
från flertal för sig, förmedling regelbundetett orter var varannan

förmedling oregelbunden förmedlingvecka viss inomort, orter,mot
många icke regelbunden tillfälligtill viss eller olika eller orter,ort

Ävenfordon. finnsfordon, beläggning härinhyrning egnaav av
definieras, exempelvis gällerfrågetecken, såsom hur detnärorten

Generellt gäller ocksåantal kranskommuner.storstäder med attett
faller utanförskala i första utvecklingsskedeverksamhet i liten ett

har nått viss omfattning inträderlagen. verksamhetenFörst när etten
på tillstånd.krav

lagstiftningen transportförmedling,reformeringEn somomav
i betydande omfattning,tillämpningsområdet utvidgasinnebär att mera

författningstekniskatorde framgå det sagdamedför storasom av --
omfattande lagstiftning skulle också bli svåralltförsvårigheter. En att

kontrollapparat tillSamtidigt binds itillämpa. storasomresurser en
ineffektiv. problem finns inombefaras bli Dedelar kan transport-som

stället uppmärksam-förmedlingsverksamheten i vid bemärkelse bör i
ochlagstiftning för näringsverksamhet denförinom annanramenmas

Enligt vår uppfattning, kommersker där.brottsbekämpning somsom
betänkande, detockså andra sammanhang i dettauttryck i ärtill

lagstiftning behövs förutvidgadinte främstnämligen attsomen
yrkesmässiga trafikendagens problem inom dentill medkomma rätta

det gällande be-områden. I första hand krävstangerandeoch att
följs.yrkestrafikrättslig karaktär Försåvälstämmelser som annanav

koncentrerasnödvändigt tillgängligaändamål detdetta är att resurser
vill vi pekabäst kan nås. detta sammanhangdär resultat Ioch utnyttjas

tillståndsmyndigheter och andramellanför samarbetede rutiner
sådantoch Genom.vi föreslår i avsnitt 13 14.myndigheter ettsom

yrkestrafiken, kanden egentligaprimärtsamarbete, avsersom
närstående sektorer,uppdagas inommissförhållanden även t.ex.som

betydelse straffetocksåtransportförmedlingsverksamhet. Det är attav
transportköpar/beställaransvaretvad gällerför försummelserskärps

avsnitt l4.2.3.härom lämnar vi inuvarande YTL. Förslag§enligt 22
för-sådana olagligalagstiftningsåtgärder träffar delDessa en av

transportförmedlingsbranschen.påtalats inom bl.a.harfaranden som
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det gäller godstransporter förefaller sådana missförhållandenNär till
inte del återfinnas inom småringa den sektor branschen, därav
företag, fordonspark ofta endast består dragbil, erbjudervars av en
sina tjänster till i första hand transportförmedlare. Dessa åkeriföretag
har i allmänhet inte något transportkoncept eller några långsiktigaeget

fastaavtal med kunder och de blir härigenom starkt beroende av
transportförmedlare. efterFörmedlarna i sin naturligtsträvartur nog

så förmånligaköpa körningar villkor möjligt. Motatt som
härav har ofta transportförmedlarna framställtsbakgrund som

för missförhållanden trafikenansvariga inom den aktuella attgenom
körningar till sådanaendast erbjuda priser, transporttider och andra

åkeriföretagen ivillkor praktiken tvingats överträda olika regler föratt
kunna konkurrera och genomföra körningarna. Dennaatt om

beskrivning har ibland för långtgåendeanvänts argument ensom
transportförmedlingsverksamheten. Sedan länge åläggsreglering av -

också transportförmedlare och professionella transportköpare,andra
industriföretag, särskilt Detta emellertid endastt.ex. ett ansvar. avser

förhållandet vederbörligt trafiktill-det skall innehatransportörenatt
stånd, dvs. det nämnda s.k. transportköparansvaret.ovan

transportförmedlarna anlitade åkarna självständigaDe ärav
företagare. har till skillnad från företagare i flertaletDe t.o.m. -

särskilt tillstånd bedriva sin verksamhet.andra branscher ett att-
erhållits efter lämplighetsprövning, innefattandetillstånd harDetta en

yrkeskunnande. särskilda tillståndslagstiftningenbl.a. krav Den
också vikt vid kraven på god trafiksäkerhet, fullgörandelägger stor av

förpliktelser det allmänna och konkurrens lika villkor.mot
Åkeriföretagaren den ende i realiteten kan bestämma överär som

genomförande vad exempelvis hastighet, kör- ochtransportens avser
färdväg, liksom fordonets skick ochvilotider och val överav

kompetentaskatter och försäkringar betalas ochutrustning. Att att
åkeriföretagets naturliga Enförare anlitas likaledesär annanansvar.

för åkerietfördelning den transportverksamhet,ansvaret somav
skulletrafiktillståndet särskilt lämpligtprövats utöva,attgenom

förhela yrkestrafiklagstiftningen. Själva grundenunderminera en
för förekommandesådan lagstiftning övrigt allmäntärsom-

för transportverksamhet knytsinternationellt är att ansvaret en-
företagare, vid missförhållandentill i särskild ordning prövad somen
den verkligen har den direktafråntas tillståndet. Endastkan som

faktiska genomförande kan därförkontrollen över transporternas vara
ansvarsförhållandentillståndshavare. Härigenom skapas klara med en

från branschen,tillståndshavare vid misskötsarnhet kan utestängassom
från konkur-tillståndshavaren skyddassamtidigt den skötsammesom

underföretagare tillstånd. Utvecklingenfrån mindre seriösa utanrens
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betoning bl.a.ochbehovsprövningavskaffandemedår avavsenare
rollunderstrukit åkarensocksåyrkeskunnande harkravet som

träffa avtalfullt kapabelkvalificerad företagare,självständig och atten
andramedsamverkanhand eller imarknadsföra sigoch egen-

branschen.iföretagare
Även behövs detåkerisidanfråndå inte minstbranschhåll ochfrån

speditörertillfredsställandeinteåtgärder. Detemellertid är attt.ex.
transportvillkoren,föreskrivakantillsammanstransportköpareoch

medtillsammansåkarenelleråkeriföretagetmedan det är ensamt
till följdskeröverträdelserförståfårchauffören ansvaret somsom
vilotiderochhastighet, kör-bestämmelserbrottsåsomhärav, mot om

förfinnsmöjligheterdeockså pekavillVioch överlast. som
varandra förmedsamarbeteiinte minstlastbilscentralerna att agera,
återresa. Ettsåvälgodslångvägafå ut- somtransporteratt av

iandra aktörerförhållande tillikonkurrenssamarbete skaparsådant
ochlandeti görgodslinjenätutvecklatharbranschen, ettsom

vissa givnaInommellanhänder.beroendemindreåkerierna ramarav
be-l993:20konkurrenslagensutanförocksåsamarbetetfaller

mellansamarbetekonkurrensbegränsandeförbudstämmelser motom
Konkurrensverketharhärvidlagledning gett utTillföretag 6 §.

småmellansamverkanvissbedömningverketsrådallmänna avom
förbudetomfattasintetaxiåkerierlastbils- ellermedelstoraoch avsom

1993:6. SeKKVFS ävenbagatellavtals.k.konkurrenslagen,i 6 §
6.3.avsnitt

Även förmed-åkare,aktörer,olikamellansamverkan grupper aven
för devillkorenförbättrarbranschen-ochutvecklarspeditörerlare och

affärsmässiga,defrågorandra ångällerDetta rentinblandade. även
arbetsmiljö.ochansvarsfrågorlastsäkring,såsom

mindregenomföradiskuteraskan ärmöjligheterAndra attsom
reformer inomellerlagstiftningen görautvidgningarlångtgående attav

transportförmedlingsverk-lagstiftningenbefintligaför den omramen
detden tillytterligaresig närmainriktadärvidochsamheten att

hänseendesistnämndaoch YTF. IYTLenligtgällerregelverk som
yrkeskunnan-trafikansvarig",reglersigtänkakunnaskulle omman

transportförmed-dendetdockFörhållandet utövarnade är att avetc.
allmäntlagstiftningenomfattasdagilingsverksamhet ansesavsom

trafikuppläggninggällervadanmärkningarhuvudsakisköta sig utan
utvidgningEnallmänna.och detkundertillrelationeroch av

kombinationiellermodellerangivnanågonenligtregelsystemet nuav
lagstiftningen.förmålgruppträffa dagenskommaskulle i attsettstort

ochreglerytterligaremedföraden endastskulleordMed andra
fungerar välföretag, ävenskötsamma utanför derestriktioner som

meningslös.sigsådan reformskulleDärmedspeciallagstiftning. teen
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tillämpnings-utvidgningSammanfattningsvis att en avanser
transportförmedling någralagstiftningen inteområdet för gerom

i form oseriös verksamhetför de problemgarantier att somav
ändamålsenligt lösta. Enverksamheten bliri periferinförekommer av

eventuellt ilagstiftningen inom dess befintligareformering ram,av
inte heller någonutvidgning den,med mindrekombination äraven

uppföljning ske myndig-Kontroll och börframkomlig väg. genom
föreslårde rutiner härför vimed hjälp bl.a.heternas försorg somav

själv har ocksåbetänkandet. Transportbranschensammanhang ii annat
med problemen, bl.a.komma tillmöjligheter rättaattstora genom

för kontroll olika aktörer.rutinersamarbete och avegna
lagenalltså fram till förslagöverväganden lederVåra ett att omom

enligtståndpunktupphävas. Dettransportförmedling bör är som,en
transportbranschendelarinomfunnit,vad vi har storanumera avman

angelägenhetensamtidigt betonarinstämmer att avarteravsom man
insatserbranschensmed hjälpverksamheten bekämpasinom egnaav

övrigt finns.lagstiftning istöd denoch med somav
inte behövs.Övergångsbestämmelsernågra särskildaVi bedömer att

trafikyrkesmässigTransportförmedlingsföretag själva ärutövarsom
till godstransporter.tillstånd enligt YTLskyldiga innehaatt

379





SOU 1996:93

13 Tillsyn

Utredningens förslag i huvuddrag: Tillsynen regional nivå skall
handhas länsstyrelsen i tillståndshavarens folkbokföringslänav
eller, tillståndshavaren juridisk i det län därärom en person,
företagets eller verksamhetens finns.ledning Tillsynen över
innehavare taxiförarlegitimation skall i folkbok-utövasav
föringslänet.

Tillsynsmyndigheterna skall verka för yrkesmässig trafikatt
bedrivs under lika konkurrensvillkor mellan trafikutövarna.

Sambearbetningen mellan utsökningsregistret och yrkestrafikre-
gistret utvidgas till omfatta s.k. övriga prövadeävenatt personer
enligt YTL.

aktiebolags-PRV:s handelsregister bör med vissa in-resp.
tervaller med yrkestrafikregistretsamköras enligt rutinersamma

införts för samkörning yrkestrafik-mellan och utsöknings-som
registren. avisering tillEn länsstyrelserna bör ske motsvarande

vid sistnämnda samkörningar.sätt som
Terminalâtkomsten enligt 16 § polisregisterkungörelsena

skall förutom1969:38 ansökningsärenden omfatta tillsyn av
tillståndshavare. Den skall vidare omfatta förutom tillståndshava-

Äventrafikansvarig i övrigtoch de iprövas.ren personer som
ärenden och tillsyn angående taxiförarlegitimation sådanskallom
åtkomst finnas.

tillståndsmyndighet enligt i fall, skall fåVV, YTL vissaärsom
åtkomst till polisregister länsstyrelserna har.samma som

domstols och underrättelseskyldighetAllmän RPS utvidgas vad
beträffar såväl personkrets brottstyper.som

Bestämmelsen skyldighet för andra myndigheter under-attom
länsstyrelsen missförhållanden yrkesmässigadenrätta rörom som

trafiken i olika avseenden förtydligas.

13.1 Inledning

tillsynsmyndighet förVV den yrkesmässiga trafiken central nivåär
uppgift vad gälleroch verkets tillsynen övergripande karaktär.är av
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regionalainformation till deregisterhållning ochförVV ävensvarar
tillsynsmyndigheterna.

befogenhetDentillsynsmyndigheter.regionalaLänsstyrelserna är
enligttillsynsmyndighettillstånds-länsstyrelserna gesresp.somsom
frågormyndigheterde prövarföreskrivs19 §vid. IYTL är att som

verksam-bedrivertillståndshavaretillsyntillstånd överutövar attom
för-fårde därvidbestämmelser och prövagällandeenligtheten att om

Myndig-föreligger.alltjämttillstånd enligt 6§förutsättningarna
trafiksäkerhet ochkravenverka förockså i övrigtskallheterna att

skall de länssty-styckeparagrafens andrauppfylls. Enligtarbetsmiljö
tillsynförarlegitimation överutövabeslutat attharrelser omsom

§enligt 14de kravuppfyllerlegitimationsådaninnehavare asomav
förslag iEfterlegitimationen.förgällerstycketförsta prop.

Ökad markeradestrafikenyrkesmässigadentillsyn1993/942168 av
i 19 §tilläggtillsynenlöpandeför denlänsstyrelsernas genomansvar

förförutsättningarnafortlöpandebefogenhet prövauttrycklig attenav
§ YTL.nuvarande 6enligttillstånd

olikadiskuteratsutföras harskallfaktiskttillsyndennaHur avrent
19 novemberdenRegeringensammanhang.i olikaoch gavorgan

länsstyrelsernasuppdrag översyniStatskontoret göra1992 att aven
till för-förslagoch lämnatrafikenyrkesmässigadentillsyn över

statsmakternaslinje meditillsyneneffektiviserai syftebättringar att
1993 ijuniden lredovisadesUppdragetfrågor.i dessabeslut

innehöll 25och1993: 15yrkestrafikochtaxiOmrapporten annan
ståndfå tilltillfrämstsyftadeåtgärdsförslag. Dessa attolika en

länsstyrelsen,dvs.tillsynsmyndigheten,mellansamverkanfördjupad
i sinberoendelänsstyrelsen ärmyndigheterandraoch avsom

nämndadettaSetillsynsverksamhet. närmare prop.ovanom
tillsynsverksamheten,såvittförslagen,1993/942168. Vissa avserav

följande.detrubrik iunderberörs resp.
organisa-bordelänsstyrelserna övervägaansåg attStatskontoret att

syfteikörkortsfunktionernabil- ochyrkestrafik-, attsamordnatoriskt
informationsutbytetochsamverkaninterna samtnödvändigaöka den

personal-litengrundpåsårbarhetyrkestrafikfunktionensminska av
fråganden35propositionen s.framhöll iRegeringen attnumerär.

ochVVStatskontoret,RRV,tillregeringsuppdragutreddes ettgenom
bil- ochframtidadenhurhade övervägalänsstyrelser,några attsom

organiseras.bordekörkortsregistreringen
trafikadministrativaframtida126 Den1994/95:förslag iprop.Efter

länsstyrel-l994/95:356 har1995/96:TU23, rskr.bet.verksamheten
förts1972:599, BRK,bilregisterkungörelsenuppgifter enligtsens

frågorför allasamlatfåttdärmed hartill VV, ettöver ansvarsom
trafikadmini-den1995:1358. ISFSfordonsregistreringrörsom
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strativa verksamheten innefattas föra bil-, körkorts- och yrkestrafik-att
registren handlägga ärenden enligt olika trafikförfattningarsamt att

telefonservice,och underrättelser teknik förNy användsatt ge m.m.
effektivisera bilregisterverksamheten. Handläggningen bil-att av

registerärenden och telefonservicen koncentreras till platsertrenumera
Örebro.i nämligenlandet, Arjeplog, Visby och

Frågan beslutanderätten vad gäller körkortsingripandenom
behandlades iprop. 1993/94: 168. Med hänvisning till yttrande frånett

förFöreningen allmänna ombud i körkortsfrågor konstaterade
överföranderegeringen alla körkortsärenden till denatt ett av

länsstyrelse där körkortshavaren folkbokförd innebär villkors-är att
återkallelseakterakter, innehåller känsliga uppgifter skallm.m. som

skickas mellan länsstyrelserna, vilket i sin innebär ökade portokost-tur
nader och administrationskostnader längre handläggningstider.samt
Vidare konstaterades frågan övergripande karaktär inom helaäratt av
körkortslagstiftningen och inte något enbart berör yrkestrafiken.som
Någon ändring föreslogs därför inte i det skedet, det framhöllsmen

frågan borde ytterligare på grund det sambandövervägasatt av som
finns mellan KKL:s bestämmelser återkallelse sådant körkortom av

förutsätter taxibehörighet och den i propositionen föreslagnasom
möjligheten återkalla taxiförarlegitimation enligt YTL 37.s.att

nämnda 1994/95: 126 föreslog regeringen länsstyrel-I attprop.ovan
uppgift bibehållas.regional körkortsmyndighet skulle För attsens som

återkallelsestärka det regionala sambandet skulle ärenden om av
körkort länsstyrelsen i det län där körkortshavarenprövas ärav

Ävenfolkbokförd. uppgift tillstânds- till-länsstyrelsens ochsom
synsmyndighet enligt yrkestrafiklagstiftningen skulle bibehållas.

godkände den 18 maj 1995 regeringens förslag bet.Riksdagen
frågor återkallelse1994/95:TU 23, rskr. 1994/95:356 att om av

körkort skall länsstyrelsen i det län där körkortshavarenprövas ärav
för körkortstill-folkbokförd i stället den länsstyrelse meddelatav som

ståndet.
1994 års körkortsutredning har tilläggsdirektiv dir.genom

1995: fått i uppdrag innan nämnda reform genomförs155 göraatt nu
konsekvenserna ändringen och behovetanalysen noggrann av av av

ytterligare författningsändringar för förenkling hanteringen aven av
körkortsfrågor hänseende.i detta

kan vidare regeringen har tillsatt särskild utredareDet nämnas att en
fordons-, trafik-med uppdrag länsstyrelsernas roll inomöveratt se

och infrastrukturområdena dir. 1995:160.
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tillsynen13.2 Närmare om

Vägverkets tillsyn

yrkes-denför tillsynencentral myndighet överVV är nämntssom
regeringen VV1993/94:168 anfördetrafiken.mässiga I attprop.

föreskrifter och allmännatillsynsmyndigheternaborde stödja genom
rättstillämp-rörande bl.a.informationutbildning ochråd samt genom

dentillsynenföljaallmänt överborde verketVidarening. upp
sektorsansvarVägverkets1995/96:l31trafiken.yrkesmässiga Iprop.

fast verketsregeringenlade närmareinom vägtransportsystemet m.m.
yrkestrafikområdet 20.s.inomroll, bl.a.

arbete medfortsätta sittbörVägverketRegeringen attattanser
trafiktillstándråd vad gällerföreskrifter och allmännaomarbeta

blanketterutvecklaocksåsammanhangoch i dettautbildningoch
Vägverketoch tillsyn.motsvarande för ansökaneller -- --

länsstyrelsernahostillämpningför enhetligverkabör även aven
finnsbehovdärför detoch börbeslutstatsmakternas över somse

ändradegenomförandetråd förallmännaföreskrifter och avav
regler.

utform-samråderpolisenochVägverketviktigtDet är att om
hurdå beaktarråd ochallmännaföreskrifter ochningen av

idetvillRegeringeni praktiken.fungerarbestämmelsen samman-
övervakningförhandlingsprogramtill dethänvisahanget av

efterVägverket,ochRikspolisstyrelsenyrkestrafiken som
utarbetat.harregeringen,uppdrag gemensamtav

myndigheterregionalalokala ochstödjauppgiftEn är attannan
ochtjänstemänsamlarättspraxis ochdistribueraattgenom

för diskuteraträffaråterkommandetillorganisationsföreträdare att
detaljeradeellerkompliceradegällerfrågor. När detaktuella mer

erfarenheterNäråterkopplingviktenregler är stor. avav
detenskildaoch ärmyndighetervunnits hostillämpning har

riksdag. Härregering ochfram tillsignaler närdessaviktigt att
viktig funktiontillsynsmyndighetcentralVägverkethar ensom

fylla.att

vid tillsynenKonkurrensfrágor

medarbetetillsynsmyndigheternas över-berörakortVi vill även
vikonkurrensaspekter,deregelefterlevnadenvakning somurav

avsnitt 6ibehandlat ovan.
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I den nämnda 1995/962131 berördes konkurrens-ävennyss prop.
frågorna. Regeringen ansåg VV inom för sitt sektorsansvaratt ramen
bör verka för trafiksäker, miljövänlig och effektiv yrkestrafiken som
bedrivs under lika konkurrensvillkor mellan företagen.

I egenskap central tillsynsmyndighet yrkestafikområdet börav
VV, liksom länsstyrelserna regionala tillsynsmyndigheten isom
enlighet med vad har åläggas verka för sund konkur-sagts, attnu en

inom yrkestrafiken. Vi förordar i avsnitt detta6 kommer tillattrens
uttryck i yrkestrafiklagstiftningen så tillsynsbestämmelsensätt att
i YTL får omfatta för konkurrensfrâgorna.även ansvaretnya

Vilken länsstyrelse skall tillsynutöva

Enligt gällande regler tillstånd till yrkes-ansökanprövasnu en om
mässig trafik folkbokfördlänsstyrelsen i det län där sökanden ärav
eller, finns.sökanden juridisk där företagets ledningärom en person,
En ansökan tillstånd till linjetrafik flera län dockberör prövasom som

§ förarlegitimationVV 4 YTL. En ansökan prövas avav om
folkbokförd YTL.länsstyrelsen i det län där sökanden 14 §är a

enligtFrågor återkallelse trañktillstånd eller varning prövasom av om
myndighet harsärskild bestämmelse i l8§ YTL denen av som

tillståndet, stycket YTL föreskrivsmeddelat medan det i 14 § andraa
frågor återkallelse den länsstyrelselegitimation prövasatt om av aven

har beslutat legitimationen.som om
tillståndföreslår samtliga frågor till yrkes-l avsnitt 4 röratt som

frågorsåväl tillsynsfrågormässig trafik, dvs. ansökan samt omsom
fysiskåterkallelse och varning, skall sökandenprövas är personom en

folkbokförd och sökandenlänsstyrelsen i det län där han ärär omav
företagets ellerlän därjuridisk länsstyrelsen i detaven person

förbestämmelserfinns. Korresponderandeledningverksamhetens
taxiförarlegitimationenfrågaföreslås i avsnitt ll. Ibiluthyrning om

vidbehörig myndighetsåanpassning,föreslår vi motsvarande atten
i det länlänsstyrelsenblireller varningåterkallelseansökan, tillsyn,
förslagetfolkbokförd. Genomdär sökanden eller innehavaren är
körkort,förbestämmelsernaskapas mellanöverensstämmelse

biluthyrning.tilltillståndförarlegitimation, trafiktillstând resp.
förarlegitimatio-särskildainförandet denVid bestämmelsernaav om

falldeproblem iför taxi uppmärksammade länsstyrelserna ettnen
därförolika län ochåterkallelse körkort legitimation sker i attav resp.

återkallelsebeslutvidunderrättelseskyldighet mellan länsstyrelsernaen
under-ömsesidigborde införas. I 1993/94:l68 föreslogsprop. en

för dels denrättelseskyldighet de berörda länsstyrelserna, dvs.
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länsstyrelsedels denförarlegitimationen,återkallatlänsstyrelse ensom
38. En37 ochTAXIbehörigheten s.medkörkortåterkallat ettsom

länsstyrel-den§ KKFi 82föreskrivsskyldighetsådan attgenomanu
skall sändataxibehörighetmedkörkortåterkallar enettsomse

beslutatharlänsstyrelsetill denâterkallelsenunderrättelse omsomom
motsvarandeNågonenligt YTL.taxitrañkförförarlegitimation

föreslåravsnitt 8.7införts. Idock intei YTF harbestämmelse ovan
taxiförarlegitima-taxi ochkörkortsbehörighetensamordningvi aven

och tillhärtillmed hänsynkan§ KKFBestämmelsen i 82tionen. a
ingripandenochför tillsynforurnreglernasamordningberörda avnyss

utgå.legitimationkörkortinnehavaremot resp.av

myndighetermellanSamverkan13.3

hittills-olika Denskekan sätt.myndighetermellanSamverkan
nämligenhuvudlinjer,efterhar skettutvecklingenvarande tre sam-

myndigheter,berördaolikafrånföreträdaremedverkansgrupper
automatiskaochregistermyndighetersolikasambearbetning av

förutsättningar.givnavissaundermyndighetermellanunderrättelser
samord-trafikenyrkesmässigadepartementspromemorian DenI -

fråganbehandlades1994: 100genomförandefrågor Dsochnings- om
därföreslogs18. Detmyndigheter s. attmellansamordning

efter det behovuppdraglänsstyrelserna iskulleregeringen att, somge
påsamverkaninitiativ tillerforderligalän,föreligga ikan taresp.

handförstaImyndigheter.regionalaberördaledningsnivå mellan
kronofogdemyndighet,skattemyndighet,medskesamverkanborde

gällabordeSamverkanTullverket.åkeriervadpolis och avser --
borde dessutomarbetetdagligaI detmissförhållanden.alla typer av

löpandeisamverkabehovi månförbildassamrådsgrupper att av
bordeliknandeEttmyndigheterna.regionalamellan defrågor ansvar

med deerfarenhetsutbytetgällerdetlänsstyrelserna närockså åvila
yrkestrafikområdet.organisationernaregionala

yrkes-inom denTillståndettill regeringeni sinharVV rapport
länsstyrelsernaföreslagitPubl. 1995:44Sverigeitrafiken attmässiga

län 43.i varje s.samverkansgrupperinitieraiuppdragskall attges
dentillsynen25regeringen s.anförde1261994/95: attI avprop.

trafiksäkerhetsskälenbartmotiveradtrafiken inteyrkesmässiga är av
inomkonkurrenssundfrämjaförnödvändig trans-äräven att enutan

effektiviseraskantillsynenmenadeRegeringenportsektorn. att genom
ochskattemyndigheter, polisenlänsstyrelser,mellansamarbeteökatett

länsstyrelsernaoch1994:100,framförts i Dstidigarevilket attVV,
samverkan.dennaåstadkommainitiativ förerforderligaborde attta

386



TillsynSOU 1996:93

utsökningsregistretyrkestrafikregistret ochSambearbetningen mellan
liksomsådan samverkan,nämndes exempelnedanse ettsom

förhandlingsprogramRPS och VV utarbetauppdrag till ettatt
yrkesmässiga trafiken.denövervakningen av

Åtgärder nämndaför förverkliga bl.a.därefter vidtagitshar att nu
myndighetssamverkanregional1995:736förordningenidéer. I om

i varje länföreskrivs detekonomisk brottslighetbekämpningför attav
brottslighet.ekonomiskregionalt samverkansorganskall finnas motett

länsstyrel-knutet tilllandshövdingen ochledasOrganet skall varaav
kampeneffektiviseringverka föruppgiftOrganets är att avensen.

informationsutbyte,brottslighetenekonomiskadenmot genom
förverksamhetsplaneringbeträffandesamordningöverläggning och

ingår, förutomlänet. I samverkansorganetmyndigheter inomstatliga
förchefen denregionåklagarmyndigheten,chefen förlandshövdingen,

polischefen, chefen förden regionalaåklagarmyndigheten,lokala
iKronofogdemyndighetenförchefenSkattemyndigheten och samt

Tullverket.företrädare förfallförekommande en
sådanainitiativregionala skapatsvissa län har därutöverI sam-

verkansgrupper nämnts ovan.som

sekretessbestämmelserVissa

domstolar ochmellanmyndighetermellan olikaSamverkan resp.
sekretess.bestämmelsernai konflikt medkommamyndigheter kan om

intesekretess1980: 100 hindrarsekretesslagen§Enligt 14 kap. 1 att
uppgifthelleroch inteeller riksdagentill regeringenuppgift lämnas att

lag ellerföljeruppgiftsskyldighetmyndighet,tilllämnas avomannan
uppgift ihindrarintesekretesskap. 2 §förordning. l 14 sägs attatt

uppräknadei vissatill myndighet§ lämnasi 1fall änannat avsessom
före-generalklausulen,s.k.3 § finns denkapitelsfall. I somsamma

sekretessbelagdoch 2 §§,följervad 1skriver utöveratt, som av
intressetuppenbartdettill myndighet,uppgift får lämnas är att avom

framför intressedetskall företrädelämnasuppgiften somatt ges
skydda.sekretessen skall

sekretessreglernafrämstframhållitslänsstyrelsehåll harFrån att
myndigheter ochmellan olikasamarbetefördjupatförhindrar att ettett

tillämpningochinnebördsekretessreglernasi frågaklarläggande om
generalklau-tillämpningengäller inte minstefterlyses. Dettadärför av

i tillsynsarbetet.kan tillämpasfrågan densulen och om
tillämpninginnebörd ochsekretessreglernasVi förordar att

såväl frånexpertismedverkanunderyrkestrafikområdet kartläggs av

387



Tillsyn SOU 1996:93

de tillämpande myndigheterna från sekretesslagstiftningenssom
område. Enligt uppgift VV detta.närmareattavser se

Sambearbetning registrerade uppgifter13.4 av

13 .4.1 Allmänt

den yrkesmässiga trafikenMyndigheternas tillsyn kanav ses som en
förutsättningar gånguppföljning de konstateratsatt som enav

tillstånd till viss trafik beviljades alltjämt föreligger.föreligga lnär
tillsynssituationer ställs olika intressen varandra; skyddet för denmot

ställs samhällets intresse lagarpersonliga integriteten ochmot attav
följs.förordningar

långt framme beträffande databaserade registerSverige ligger och
uppgifter.möjligheten till sambearbetning Inom hela sarnhällsom-av

rådet uppgifter den näringsverksamhet.registreras Avutövarom som
framgårlämnade framställningen sambearbetningden att enovan av

efterfrågas frånregistrerade uppgifter många håll. Från vissadessa
sida pekas också sambearbetning register-myndigheters att en av

kostnadseffektivtuppgifter hur näringsidkarensättär ett att veta
åligganden, främst samhället.sköter sina Närgentemot man genom

tillsynsverksamhet yrkestrafik-lagstiftning utökar länsstyrelsernas
effektivitetshänsynområdet kan det finnas skäl hålla kostnadernaatt av

olika formerunderlätta sambe-inom givna attramar genom av
myndigheternas register.arbetning av

Yrkestrafikregistret13 .4 2
.

yrkestrafikregister gäller registreringFörordningen 1979:785 om av
yrkestrafikförfattningarna trafiktillstånd,tillståndsinnehav enligt -

transportförmedling förtillstånd till biluthyrning till i ettresp. -
försregister yrkestrafikregistret. Registret VV,landet gemensamt av

central registreringsmyndighet, automatisk databehand-är genomsom
registreringsmyndigheter.ling. Länsstyrelserna regionalaär

uppgifter tillståndshavaren,registret förs in den myndighetl om
tillstånd förekommandehar meddelat tillståndet, slag isamtavsom

för trafikutövningenfall uppgift den eller dem har ansvaretom som
eller uthyrningsverksamheten, de övriga enligtprövatspersoner som
6 andra stycket YTL eller 2 kap. 2 § andra stycket BUL, villkor och§
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begränsningar i tillståndet, varning, återkallelse eller upphörandeannat
tillståndet.av

tillståndsmyndighet för iDen länsstyrelse detär attsom svarar
för åtgärderyrkestrafikregistret förs in uppgifter, medan VV attsvarar

vidtagits verket förs in i registret.harsom av
förordningen yrkestrafrkregister skall registreradeEnligt 8 § om

förflutit från detuppgifter tillstånd gallras sedan år harut tre attom
gälla.tillstånd har upphört attett

Överväganden förslagoch

spärrtidskall vid återkallelse trafiktillståndEnligt § YTFll ena av
prövadefem år under vilken denpå lägst år och högst bestämmas,tre

trafik. Bestämmelsenolämplig driva yrkesmässigskall attanses
innehålletEES-avtalet och hänger medtillkom i samband med samman

yrkesmässigt bedrivaEG-direktiven 74/561/EEGi rätt attom
EEG74/ 562/internationella godstransporternationella och väg resp.

89/438/EEG. Redanändrade direktivetför persontransporter, genom
fast tillstândshavares förhållandenenligt praxistidigare gällde att en

förordarfem år tillbaka i tiden. Vibeaktades mellan och atttre ovan
praxis alltjämt skallupphävs nämndaspärrtidsbestämmelsen attmen

yrkestrafikre-Bestämmelsen i 8 § förordningentillämpning.äga om
så gallring uppgifter inte sker inomhärtill,gister bör att avanpassas

femârsperioden.den angivna

Utsökningsregistret13 3
.

för1986:617 finns bestämmelserutsökningsregisterlagenI ettom
REX-registret,utsökningsregister, det s.k.landethela gemensamt som

förslagEfter ianvändas inom exekutionsväsendet.första hand skalli
får användashar beslutats registret1993/942168 ävenatt avprop.

exekutionsväsendet, bl.a. för tillsynutanförmyndigheter över
tredjetrafikansvariga enligt YTL §trafiktillstånd och linnehavare av

stycket 4.
utsökningsregisterförordningen 1986:678 reglerasl 2 § nuc

iför ändamål, 1 §Därnämnda möjlighet sägsnärmare. att som avses
får uppgifter i 4 §utsökningsregisterlagen,tredje stycket 4 avsessom

uppgifter skuldens storleknämnda lagoch 6 § 4., och samt om
till-mål lämnas tillsf0rdr llmäntavseende ut

medUppgifterna får sambearbetasståndsmyndighet enligt 4 § YTL.
trafikansvariga i VV:suppgifter innehavare trafiktillstånd ochom av
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Uppgifterna lämnasyrkestrafikregister SFS 1994:591.centrala
databehandling tillmedium för automatiskdäremot inte ut

utsökningsregisterlagen.framgår 9 §vilket indirektlänsstyrelserna, av
yrkestrafikregistret gångerutsökningsregistret ochstället samkörsI tre

uppgifternadäreftersammanställerjanuari/maj/september. VVårper
kontinuer-hålls därigenomtill länsstyrelserna. Dessaför information

restförtstrafikansvarigatillståndshavare ochunderrättadeligt somom
avgifter.ochför skatter

för övervakningeni sitt handlingsprogramRPS harVV och av
VV i sin tillPOB-337-1740-94, liksomyrkestrafiken rapport

Publ.yrkesmässiga trafiken i Sverigeinom denTillståndetregeringen
skall direktåtkomstoch VVföreslagit länsstyrelserna1995:44 att

till utsöknings-terminalåtkomstterminologieller enligt tidigare
yrkestrafikregist-förekommer ibeträffande deregistret personer som

8utvidgning §detta skeoch RPS börEnligt VVret. avgenom en
Även fört fram sådanalänsstyrelser harnågrautsökningsregisterlagen.

önskemål.
Generaltullsty-föreskrivs i dagbestämmelse 8 §nämndaI attnyss

får terminalåtkomst till detskattemyndigheterna haGTS ochrelsen,
uppgifter isåvitt gällerutsökningsregistret ochcentrala avsessom

Terminalåtkomstenutsökningsregister.regionalaförsta stycket i6 §a
ärende hosförekommer iuppgifterfår endast person somomavse

1995:441.myndigheten SFS
tillstånds-in uppgifterförsyrkestrañkregistret nämntsI omsom

trafikutövningen ellerförharden eller demhavaren, ansvaretsomom
övrigade prövatsuthyrningsverksamheten samt personer somom

stycket BUL,2 § andra2 kap.stycket YTLenligt 6 § andra resp.
uppgifterEndastprövadebeträffande s.k. övrigadvs. ompersoner.

med uppgiftersambearbetas docktrafikansvarigaochtillståndshavare
utsökningsregisterlagen.stycket 4.§ tredjeREX-registret 1i

vissfår länsstyrelsernaregistrensambearbetning mellanEfter
i förekommandeUppgift lämnasinformation gäldenärens status.om

likvidation,avbetalningsplan,uppskov,säkerhet,fall ställdom
förordnande godnäringsförbudkonkurs, ackord, samt av man.

Överväganden och förslag

reglerna sambearbetningen mellanförhurerhållen informationAv om
fått uppfattningenhar viyrkestrafikregistren tillämpasutsöknings- och

tillsyntillfredsställande. Denfungerari stort sett somatt systemet
initieras tillsynsmyn-material kansambearbetatbaseras attgenom

åtgärderDegjorda samkörningar.aviserasdigheterna somom
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med andraavisering förenassådaneftervidtartillsynsmydigheten en
enligtdetkrävsdessafullgöraFörkontrollmoment.ochtillsyns- att

terminalåtkomstdirektåtkomstlänsstyrelsernamening intevår att ges
vidrarnuvarande rutinernadeutsökningsregistret. Av snararetill

aviseringpåföljandeochsambearbetningordning medslutsatsen att en
direktåtkomsteffektivt sätt än attinnebärmyndighetentill ett mera

åtgärdereftersomtillsyn,ärendenansökningarhandlägga omresp.
aviseradebeträffandeendastkrävs personer.

i 1 §bestämmelsensåtillvidaskeutvidgningbör attDäremot en
förpersonkretsenutsökningsregisterlagen,4.styckettredje angersom

prövadeövrigas.k.omfattafår ävensarnbearbetningen, personer
skulleutvidgningsådanYTL. Enstycketandra6 §nuvarandeenligt

länsstyrelsernaochönskemål från VVtillgodosebedömningvårenligt
iförekommerdesamtligabeträffandeuppgifter personer somom

förordningenutsökningsregisterlagenSåvälyrkestrafikregistret. som
enligttillsynförbehövsuppgifterocksåsiktevidarebör ta som

BUL.
syftar tillutsökningsregistrenochyrkestrafik-mellanSamkörning

trafiktillstånd ochm.fl.innehavaresådanauppgifterfå avatt om
ekonomi.trafikrörelsensmissköterbiluthyrningstillstånd som

förbetydelseavgörandeinteförhållanden har enEkonomiska samma
därfördetmening krävsvårEnligttaxiförarlegitimation.innehavare av
i dettasambearbetningbestämmelsernautvidgningnågoninte omav

avseende.

Polisregister.4.413

förreglerklarare1993:15siniefterlyste rapportStatskontoret
brottslig-misstänkttillsynsmyndigheternatillinformationpolisens om

StatskontoretframhöllVidare attdomarstrafförelägganden,het, m.m.
bordevandelsprövningförlaglydnadenkontrollsystematisk aven

ochyrkestrafikregistretmellansambearbetningunderlättas genom
sambearbetningsådanskeskulleDetta attpolisregistren. engenom

ochpolis-mellanbearbetningarveckovisabefintligatillansluts
belastningsdel.körkortsregistrens

Härefterregisterfrågorna.behandlades1993/94:168I prop.
länsstyrel-polisregisterkungörelsen196938 att16 §föreskrivs i ena
ärendeiupplysningförpolisregistertillterminalåtkomst omhafårse

BUL.tillstånd enligtochYTLenligttrafiktillståndkörkortstillstånd,
ansökerÅtkomsten denhuruvidauppgifttillbegränsas somatt avse

uthyrningsrörelsetilltillståndellertrafiktillståndkörkortstillstånd,om
eller inte.registretiförekommer
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Från länsstyrelsernas sida har framhållits vikten åtkomstenattav
utökas till gälla det löpande tillsynsarbetet.även Vidare haratt
länsstyrelserna fört fram önskemål få uppgifter inte baraattom om
den ansöker tillstånd beträffande trafik-ävenutanperson som om
ansvarig och de övriga skall enligt YTL. Motsva-prövaspersoner som
rande förslag har framlagts i årligaVV:s till regeringenrapport
1995:44.

Som jämförelse kan det i lagstiftningnämnas nyligen haratt annan
införts till sambearbetning registeruppgifter.rätt Sålunda skallen av
alkoholinspektionen föra register med hjälp automatisk data-ett av
behandling, 12 kap. l § alkohollagen 1994:1738. Registret fårse
innehålla uppgifter den har tillstånd, den har haftom som som
tillstånd, den ansökan tillstånd föremål för prövning ochårvars om
den tidigare har ansökt tillstånd ansökan harsom om men vars
avslagits, avvisats eller avskrivits. Uppgift i RPS polisregister får
enligt 16 b § polisregisterkungörelsen sambearbetas med uppgift om

och för sådan tillståndshavare inamn personnummer som avses
12 kap. första3 § stycket alkohollagen eller sådan företrädare för

verksamhet med tillstånd enligt alkohollagen i 6§en som avses
alkoholförordningen 1994:2046.

överväganden och förslag

Den terminalåtkomst införtshar på yrkestrafikområdet fyllersom
enligt vâr uppfattning föri och sig sitt syfte. Däremot kan åtkomsten
behöva något.utvidgas Bestämmelsen i 16 § polisregisterkungörel-a

bör, förutom ärenden vid ansökan, omfatta tillsynävensen av
tillståndshavare. Registersökningen bör vidare få omfatta, utöver
tillståndshavare och trafikansvarig, den vidare personkrets skallsom
lämplighetsprövas enligt nuvarande 6§ andra stycket YTL, dvs.
övriga prövade personer.

I bestämmelsen bör också åtkomst för upplysning i ärende om
taxiförarlegitimation införas. Länsstyrelsernas möjlighet till register-

fåkontroll bör omfatta ärende såväl ansökan tillsynrörsom som
taxiförarlegitimation.beträffande

VV tillståndsmyndighet enligt YTL i vissa fall. Frågorär om
tillstånd till linjetrafik fleraberör län skall nämligen prövassom av

VV därförVV 4 §. bör åtkomst till polisregistersamma som
länsstyrelserna får.
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13 .4.5 Bolagsregistren

Patent- och registreringsverket PRV registreringsmyndighet förär
aktiebolag, 18 kap. l § aktiebolagslagen 1975: 1385, 38ABL. I §se

följandeoch paragrafer i aktiebolagsförordningen finns1975:1387
bestämmelser aktiebolagsregistret. förasI detta skall väsentligaom
uppgifter aktiebolag, såsom uppgift styrelseledamot, styrelse-om om
suppleant, verkställande direktör firmatecknare.eller l handels-
registerlagen finns1974: 157 motsvarande bestämmelser detom
handelsregister också förs hos registret försPRV. I in väsentligasom
uppgifter enskild näringsidkare, handelsbolag föreningoch ideellom

näringsverksamhet bolagsmän i enkla bolag,utövar samtsom om om
näringsverksamhet i bolaget. Kompletterande bestämmelserutövas
finns i handelsregisterförordningen 1974:188.

Statskontoret pekade i sin 1993: 15 personkretsföränd-rapport att
ringar i bolag bedriver yrkesmässig trafik borde komma tillsom
tillsynsmyndighetens kännedom amnälan.sätt änannat genom
Statskontoret menade den skyldighet åläggs tillstândshavarenatt som
i 8 nuvarande§ YTF till tillståndsmyndigheten anmäla utbyteatt om
sker trafikansvarigden eller någon lämplig-ärav som av annan som
hetsprövningen skall ofta inte följs. borde därförVV utredaavse om
tillsynsmyndigheten kan aviseras ändringar i aktiebolagsregistretom

föreningsregistren.och i handels- och
I 1993/94:168 anslöt sig regeringen till Statskontoretsprop. upp-

fattning anmälningsplikten viktig för länsstyrelsernas möjlighetäratt
effektiv tillsyn trafikföretagen och förhindrautövaatt atten av

olämpliga företagensig in i och därmed får avgörandetar ettpersoner
inflytande verksamheten. Regeringen konstaterade vidare att
länsstyrelserna upplysningar från har följaPRV möjlighet attgenom

personkretsförändringarde anmäls till PRV och länsstyrelsernaattsom
har möjlighet till låg dataöverföringkostnadattnumera en genom

upplysningar från PRV sådana personkretsförändringarom som
amnäls till myndigheten s. 36.

Från länsstyrelsernas sida har det därefter uttryckts önskemål om
frånautomatiska underrättelser PRV registerändringar. Manom menar

själva samkörningsmomentet och den automatiska aviseringenatt
skulle den grundläggande förbättringen de nuvarandeutgöra av

förutsättningrutinerna. En härför då PRV får uppgift frånär att
yrkestrafikregistret befintliga trafiktillstånd. En samkörning bordeom
alltså ske för "få träff" tillståndinnehavare till yrkesmässigatt av
trafik och de övriga sambandi med ansökanprövaspersoner som en
eller vid tillsynen.
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register-sambearbetningbestämmelserförts inharNyligen avom
utsökningsregistren,yrkestrafik-uppgifter mellan ovan.seresp.

skapaår. FörgångernärvarandeförSamkörningen sker atttre per
kostnad,vissinitialtuppkommersambearbetningförrutiner menen

VV,uppgifter frånenligtframtagitsrutin väl är,sedan denna
marginell.endastsambearbetningenåterkommandeför denkostnaden

beaktasmåstefinnas reglerlagstiftningikanDet omsomannan
med PRV:ssambearbetasskallyrkestrafikregistretiuppgifterna

datalagen.främstgällerhandelsregister. Dettaaktiebolags- resp.
Datainspektionen.samkörningtillstånd för prövasFrågor avom

överväganden förslagoch

handelsregisteraktiebolags-attPRVzsvår delförförordarVi resp.
förinförtsrutinerenligtsamkörsintervallervissamed somsamma

Avisering tillutsökningsregistren.yrkestrafik- ochmellansamkörning
skulleDärigenommotsvarandeske pâ sätt.därefterkanlänsstyrelserna
vilkabeträffandetillståndshavaredeföljakunnalänsstyrelserna upp

enligtanmälningsskyldighettillståndshavarensskettändringar har men
fullgjorts.harYTF intenuvarande8 §

ochVVhospågår arbetenedan13.5avsnittframgårSåsom av
underrättelseskyldighetförrutinerutvecklamedlänsstyrelserna att

registerblads.k.därmyndigheter ävenoch ettdomstolarmellan m.m.
utvidgadEndiskuteras.kommityrkestrafikärenden harför att

förstå,vi har kunnatsåvittyrkestrafikregistret kan,användning av
därmed bliskullefunktionaktuell. Dessblidärvid komma meraatt

i dag.aktivbred och än
bolagsregistrenuppgifter isambearbetningmöjliggöraFör att av

författningsändringarvissauppgifter krävsyrkestrañkregistretsmed
uppgifteroch vilkasambearbetningenmedändamåletbl.a. angersom

från Data-tillståndmedförFörfattningsreglering attsom avses.
inte krävs.inspektionen

yrkestrafikregistret ärmedarbetetpågåendedetbakgrundMot av
nödvändigtillförslagkonkretanågralämnabereddadock intevi att

ielleryrkestrafikregisterförordningeniförfattningsreglering om
ochaktiebolags-förordningarnahandelsregisterlagenABL, omresp.

utarbetasmeningvårenligtbörändringarSådanahandelsregister.
registernivå.ändringarandraförinom ramen

erforder-köperInfotorgvialänsstyrelservissatilläggasskallDet att
uppgifterDessa ärhandelsregistren.ochbolags-frånuppgifterliga

sekretessbelagda.inte
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Underrättelseskyldighet för domstolar och13.5

myndigheter

underrättelseskyldighetdomstolarnas13.5.1 De allmänna

enligt yrkestrafiklagstiftningen

skyldighetåläggs YTFdomstolarna enligt 15 §De allmänna atten
domstol har dömtfall. Närtillståndsmyndigheten i vissaunderrätta en

YTL ellertrafik för brotttillstånd till yrkesmässignågon har motsom
sådan frågamål, i vilkethar avgjorteller högreYTF när rätt ett enen

tillsändasdomen eller beslutetskall kopiahar prövats, genasten av
itrafiktillståndet. I frågamyndighet harden gett som avsesomsom

överenskommel-enligtcabotagetrañk i Sverigestycket, dvs.2 § andra
Beträffandetill GTS.skall kopia skickasmed stat,annan ense

avsnitt 10.cabotage,begreppet se
tillstånd tillförutsättningarunder vilkaa§ YTFI 11 ettanges

till-återkallas. skall sketrafik alltid skall Detyrkesmässig enom
trafikansvarig eller någon prövatsståndshavare, person somannan

stycketenligt 6 § andra YTL
ekonomiska brott,allvarliga brott, inräknatdömts förhar

överträdelser YTL,upprepadeför allvarliga ellerhar dömts av
för-stöd dessameddelats medföreskrifter harKIV ellerYTF, avsom

särskiltföreskrifterförfattningar ellerfattningar, vägtransporter,om
mått,fordons vikt ochoch vilotider,förares kör-bestämmelser om

beskaffenhet eller be-ochfordons utrustningtrafiksäkerhet eller
anställningsförhållanden ilöne- ochi författningarstämmelser om

branschen,
detsina skyldigheterunderlåtit fullgöraväsentligtpå sätt motatt

avgifter, ellerskatter ochbetalningvadallmänna avavser
bedömsbetydelse inte längreomständigheterandrapå grund4. avav

trafik.yrkesmässigdrivalämplig att
omfattar således endastYTFUnderrättelseskyldigheten enligt 15 §

innehavarebegångnayrkestrafikförfattningarnabrott mot avav
förordningbestämmelsen i ll §trafiktillstånd, medan angersammaa

vid olika slag brott,återkallelse tillståndförförutsättningarna ett avav
och s.k. övrigatrafikansvarigatillståndshavaresåvälbegångna somav

6 YTL.enligt §prövade personer
underrättelseskyldighetenframhållitshåll harFrån olika att

VVbrottslighet bör utökas.vid olikalänsstyrelserna typergentemot av
POB-337-1740-94handlingsprogrami sitt nämndaoch RPS har ovan

främstbeträffandenärvarande inte skerunderrättelse förpåpekat att
enligt 9 kap.,såsom bedrägeribrottekonomiska brott,olika typer av
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enligt llborgenärer10 kap. och brottenligtförskingringsbrott mot
skattebrott enligtbeträffandeinte hellerbrottsbalken, BrB,kap. samt

Yrkestrafikrapportenframhåller i197l:69. VVskattebrottslagen -
enligtunderrättelseskyldighetdomstolarnas1995till regeringen att

ibrottslighetomfatta alltill denutökas§ YTF bör15 att som anges
återkallelsegrund förYTF ochförsta stycket utgör ettll § avsoma

trafiktillstånd.

överväganden förslagoch

givetvis vid tillsynenbeaktasslagBrottslighet nämnt av enovanav
normalt grundtrafik ochtill yrkesmässigtillstånd utgörinnehavare av

YTFlydelsen §jämför lltillståndet;återkallelseför ovan.av aav
brottslighet.sådandärför underrättasTillsynsmyndigheten bör om

åläggasvad harenlighet medidomstol börAllmän sagts ennu
yrkestrafi-tillsynenlänsstyrelse överden utövartillskyldighet att som

eller beslut,avgörande domkopiasändaken genomgenast aven
trafik,yrkesmässigtilltillståndhardömt dendomstolen harvilket som

trafikan-denjuridisk ärtillståndshavareneller är somperson,enom
brott. Förutomför vissaenligt YTLharsvarig eller prövatsannars

uttryckligenbestämmelseniYTF börochYTLbrott angesmot
enligtbrottBrBenligt 9-11 kap.brottdvs.ekonomiska brott, samt
brottdessahärtill givetvisSkäletskattebrottslagen. är typeratt av

sådanochnäringsverksamhetenmedintimthänger att ensamman
i övrigtsträvandensamhälletslinje medhelt iligger attutvidgning

avsedd brottslighet.särskilt härmotverka
uppgiftdomstolarnafördet möjligtpraktiskt göra attFör att rent

för-redan underpolisentrafikrörelse börtillanknytning enom
trafiktillstånd ellermisstänkte hardenundersökningen utröna omom

rörelse drivermedbefattningnågonvederbörande har somenannan
exempelvisprotokollet,iUppgiften bör antecknastrafik.yrkesmässig

vidaregår sedanupplysningkryssmarkering. Dennaenkelgenom en
skyldighetför dennasgrundoch kan attdomstolen utgöratill
Vid brottavgörande.tillsynsmyndighetenunderrätta ett somsenareom
trafiktillståndframgår innehavettrafikverksamhetenkopplade tillär av
föreligganderedani allmänhetinnehavbristande genomresp.

förundersökningsprotokollet lämnaiRutinenomständigheter. att
kanförarlegitimationtrafiktillståndinnehavuppifter resp.avom

RPS.föreskrifterinföras avgenom
förunderrättelseskyldighetmotsvarandebehovNågot enav

härtillAnledningenfinns inte. ärtaxiförarlegitimationinnehavare av
syftettjänarlegitimation främstsådanbestämmelsernadels avatt om
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skydd tredje dels innehavaren taxiförar-att ett mot attvara man, av
legitimation samtidigt körkortshavare och därmedär träffas av
reglerna domstols och RPS underrättelseskyldighet beträffandeom
dessa enligt KKF.

Däremot bör underrättelseskyldighet motsvarande den som avser
trafiktillstånd införas beträffande biluthyrningstillstånd.även

Se 8 kap. § författningsförslaget4 till YTF och ll § förslagetny
till BUF.ny

13.5.2 Reglerna i körkortsförordningen registerblad,-
m.m.

Enligt 83 § KKF skall RPS underrätta VV dom, beslut, strafföre-om
läggande eller föreläggande ordningsbotivarigenom körkortshavare,av
innehavare traktorkort, innehavare utländskt körkort eller någonav av
för vilken spärrtid beslutats inte löpt har funnitsännu skyldigutmen
till vissa brott.

I 84 § förordning begränsas den nämnda underrättelseskyl-samma
digheten såtillvida underrättelse enligt 83 § inte skall lämnas be-att
träffande brott har föranlett penningböter sammanlagt högstsom om
600 kronor, den dömde eller bötfällde under fem årende senasteom
inte har funnits skyldig till något brott skallannat rapporterassom
enligt 83

Allmän domstol skall enligt 85 § KKF, med de begränsningar som
följer 83 § andra och femte styckena, omedelbart sända kopiaav en

domen eller beslutet till länsstyrelsen i fall i 83 första§av som avses
stycket och 3-10.l

Kopior och underrättelser skall sändas till den länsstyrelse som
i 86 § KKF. Enligt denna bestämmelse skall fårVV, verketnäravses

frånunderrättelse RPS enligt 83 eller 84 eller besked enligt 84§ §en
tredje framställastycket, registerblad. På detta skall de iett anges
underrättelsen och i körkortsregistret registeruppgifterna.upptagna
Registerbladet skall sändas till

den länsstyrelse har meddelat körkortstillstånd eller utfärdatsom
traktorkort,
2. länsstyrelsen i det län där innehavare utländskt körkort ärav
folkbokförd den första uppgiften körkortsinnehavet förs in inär om
registret, underrättelsen innehavare utländskt körkort,ettom avser av

den länsstyrelse meddelat beslut spärrtid underrättelsensom om om
någon för vilken spärrtid löper, eller, den länsstyrelseavser vars

beslut har överklagats, beslutet har meddelats domstol,om av
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trafikyrkesmässigdrivatillståndmeddelatlänsstyrelseden4. attsom
sådant tillståndharnågonunderrättelsenYTL,enligt somavserom

tillstånd,sådantharjuridisktrafikansvarig hoseller är somperson
taxitrafikförförarlegitimationbeslutatlänsstyrelseden omsom

sådan legitima-innehavareunderrättelsenYTL,enligt av enavserom
tion,

stycket.tredjeenligt 84 §registerbladbeställtlänsstyrelseden6. som
förslagförts framsidalänsstyrelsernas attfrån bl.a.har ettDet om

uppgifter ibl.a.baseratregisterblad,medmotsvarande systemett
denRegeringen haranvändning.tillkommaböryrkestrafikregistret,

Länsstyrelsensamråd mediuppdragiVV1995december21 attgett
Örebro handlägg-utredaläniLänsstyrelsenochlänStockholmsi

tekniskaföreslå deyrkestrafikärenden ochochkörkorts- attningen av
effektivisera denförbehövsförändringaradministrativa attoch som

iutgångspunktmedskall skeUtredningen4424/4.951ärende K
ochlänsstyrelsernaVV ochmellanfördelninggällande ansvarav

länsstyrelseförslagetuppdrag harför dettauppgifter. Inom omramen
underVi hardiskuteras.kommityrkestrafik-registerblad" attett

ochhänseendei dettaförslaglämnaVV kommerhand fått attattveta
sådant regis-iförs inbrottekonomiskaföreslå bl.a. ettdärvid att

terblad.

Överväganden förslagoch

ytterligareföreslåvaritharutredningsarbetetunderavsiktVår att en
harutvidgningdenunderrättelseskyldighet utövervidgad som

direktantingenlämnasskulleunderrättelseochföreslagits attovan
via RPSoch/ellerprövningsmyndighetenberördadomstol till denfrån

registerupp-RPSochyrkestrafikregistretmellansambearbetningför
frågai dennapågår hos VVdet arbetebakgrundMotgifter. somav

be-dess vidareochförslagverketslämpligastdockvifinner att
bedömningsamordnadsyftei göraavvaktashandling avatt en

underrättelser.frågorna om
yrkesförareförarbetstiderbestämmelserfinnsEUInom m.m.om

1985december20den3820/85EEGförordningrådetsi omavnr
Jämförlagstiftningsocial vägtransporter.vissharmonisering omav

Förordningenhärtill.anslutningi1995:521förordningensvenskaden
ställetgäller itaxitransportertaxitrafik. Fördock inteomfattar
inomvissavidvilotider vägtransporter1994: 1297förordningen om

för såvälstraffbestämmelserinnehållerförordningen ävenlandet. Den
ellerförordningenbryter motarbetsgivareförare motsomsom

slutligaellerKopia domarmeddelat.VV harföreskrifter avsom
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beslut måli enligt förordningen skall sändas till VV och iom ansvar
förekommande fall till den länsstyrelse enligt YTL har gettsom
trafiktillstånd till den yrkesmässiga trafiken, 12 tredje stycket§se
ändring SFS 1995:1102.genom

Bestämmelsen i vilotidsförordningen bör till de ändringaranpassas
vi föreslår dels beträffande vilken länsstyrelse skall utövasom som

tillsyn, beträffande trafiktill-dels personkretsen, dvs. innehavare av
stånd, trafikansvariga och övriga prövade Eftersom för-personer.
ordningen lägger föraren bör underrättelseskyl-ävenett ansvar en

föreligga beträffandedighet innehavare taxiförarlegitimatio-även av
medI linje vad vi har och VV:s arbete lämnar vi intesagtnen. ovan

heller i del något författningsförslag.denna
kanI sammanhanget slutligen allmän domstols under-noteras

rättelseskyldighet enligt konkursförordningen 1987:916. l 12 §
nämnda förordning föreskrivs skall skicka kopiarättenatt genast en

kungörelsen konkursbeslutet till tillsynsmyndigheten, det ärav om om
föreståupplyst gäldenären har tillstånd eller vissutövaatt att en

näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller författning kanannan
komma upphöra konkursen.grundatt av

13 3 Ytterligare underrättelseskyldigheten5 om. .

Enligt de nämnda bestämmelserna i KKF har RPS vittgåendeovan en
skyldighet underrätta VV och länsstyrelserna brottatt somom en

har gjort sig skyldig till.körkortshavare
§ skallRegisterblad avseende underrättelser från RPS enligt 83 KKF

också, såsom framgått, sändas till bl.a. den länsstyrelseVV somav
tillstånd driva yrkesmässig trafik enligt YTL. Dessameddelat att

inneburit för länsstyrelsernas tillsynrutiner har underlagetatt av
taxiförarlegiti-tillståndshavare i yrkesmässig trafik och innehavare av

förbättrats. förfarandet innebärmation väsentligt har Det nuvarande
länsstyrelsen uppmärksammas behovet vandelsgransk-dock att av

tillståndshavaren trafikansvarigning endast i de fall själv eller gören
sig skyldig till brott.

underrättelserNågra länsstyrelser har framhållit behovet enligtav
fall begåsbestämmelser beträffande körkortshavare i de brottKKF:s

prövade enligt nuvarande 6 § YTLs.k. övriga ävensamtav personer
anställd förare sig skyldig till överträdelser i den yrkes-då gören

Fråntrafiken, exempelvis brott arbetstidsregler. någonmässiga mot
förts fram underrättelser redan påtillsynsmyndighet har önskemål om

förundersökningsstadiet misstänkta överträdelser, attt.ex.om om en
förarlegitimation. Behov under-förare kört taxi innehautan att av
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fordon haryrkestrafikanmältockså använtshar påtalatsrättelse när ett
trafiktillstând,innehavarenhar begåttsvid brott och brottet ettavav

anställd förare ellers.k. övrig prövadtrafikansvarig, person, enenen
taxiförarlegitimation.innehavare avenav

Överväganden förslagoch

juridisk ochtillknutnafråga de ärl personenpersoner somom
enligt 6 §lämplighetsprövninggenomförsbeträffande vilka det en

underrättelseskyldig-sträckafog förvi det finnsYTL att utattmenar
anslutning tillbehandlas ibörregisterblad. Frågor häromheten genom

pågår inomunderrättelserbeträffandearbetenämndadet tidigare som
VV.

de brottanmärkasanställd förare kanbeträffarVad att som en
underrättelseskyl-allmännafaller under denskyldig tillsigsådan gör

varför behovkörkortshavare,beträffandelänsstyrelsernatilldigheten
avseende.i dettainte finnsbestämmelsesärskildav en

närvarandeförbereddavi interättssäkerhetsskälFrämst är attav
förunder-för polisenunderrättelseskyldighettillförslaglämna en

medsambandibehövafrågan kan översökningsstadiet. Den ettses
1995:38dir.1995:01,Registerutredningen Juförslag från om en

misstankeregisterbelastningsregistret ochrättslig reglering samtettav
polisregister, del-l965:94lagenändringar ieventuella seom

1996:35.SOUDNA-registerKriminalunderrättelserbetänkandet
yrkestrafikanmältunderrättelseskyldighetbeträffar närVad ett

fårtillsynsmyndigheternabrottvidfordon använts attmenar
tillknutenunderrättelseskyldighet ärdenkännedom härom somgenom
fårm.fl. Dettrafikansvarigtrafiktillstând,innehavaren personer.av
vidanvändsfordonyrkestrafikamnäldanämligen förutsättas att som

personkategori.nämndaändamål främstför dettabrukasbrott av nu
sökandenskall ärtillsynen utövas,Vårt förslag innebär att enom

folkbokförd och,där hani det länlänsstyrelsen ärfysisk person, av
det län därlänsstyrelsen ijuridisksökanden är person, avenom

Även författningsbe-finns.ledningverksamhetensellerföretagets
härtill.fårunderrättelseskyldighetstämmelserna anpassasom

skattemyndigheterUnderrättelseskyldighet för m.fl.13 .4

registrering förkontrollskattemyndigheternasökaFör att momsatt av
ochinbetalningar har skettfullgjorts,arbetsgivaravgift har attoch att

lämplighet,ekonomiskuppfyller kravendärmedtillståndshavaren
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borde enligt Statskontoret 1993: 15, 7 och 8 kontrolluppgifter meds.
angivande registrerade fordon fram förantal enskilda skatte-tasav
myndigheters riktade kontroller.

1993/94: 168 hänvisade regeringen till1 Riksskatteverket,attprop.
RSV, bestämt Statskontorets förslag.avvisat Regeringen gjorde samma
bedömning pekade samtidigt de s.k. branschkartläggningarmen

genomförRSV fortlöpande i syfte granskare och revisorerattsom ge
ökade kunskaper så de förtrogna med förhållandena inomäratt resp.

Kartläggningarna standardiserarbransch. räkenskapsscheman och
sådeklarationsuppgifter värdet olika nyckeltal för branschen kanatt av

Sådanabedömas på 37. kartläggningar har unders.sättett nyanserat
beträffande åkerinäringenår 1995 gjorts taxinäringen.resp.

kartläggningspromemoriaI den taxinäringen, utarbetadesöver som
inom RSV i november 1995, pekas det i dag saknas lagligt stödatt
för meddela tillsynsmyndigheten de allvarligare oegentligheteratt som
skattemyndigheterna upptäcker i samband med revisioner i taxirörel-

står till buds länsstyrelsen fårDe möjligheter tillgångär attser. som
till beslut har fattats i skattenåmnderna avseende mervärdesskatt,som
arbetsgivaravgifter och källskatter eller eventuella stämningsan-
sökningar till följd utförda taxirevisioner. I promemorian föreslåsav

länsstyrelsen i stället för de nämnda indirekta och långsammaatt
få informationinformationssätten rutinmässigt bör relevant på samma

i dag sker enligt 8 kap. 2§ fjärde stycket alkohollagensätt som
Iden bestämmelsen föreskrivs skattemyndigheter och1994: 1738. att

avgifter,uppbär driver in skatter ellerandra myndigheter ellersom
tillståndsmyndighet, skall lämna de uppgifterbegäran somav en

behöver för tillståndsprövning tillsyn.tillståndsmyndigheten sin eller
ansåg i sitt handlingsprogram för övervakningenVV och RPS av

POB-337-1740-94 skattemyndigheternas skattekon-yrkestrafiken att
i fråga uppföljning tillståndshavarestroll borde skärpas om av

1984:668momsregistrering och registrering enligt 3 § lagen om
försocialavgifter från arbetgivare vad gäller registreringuppbörd av

redovisning arbetstagares skatt VV ochinbetalning och s. 17.av
sådana missförhållanden borde till denRPS framhöll anmälasatt

tillsyn.länsstyrelse utövarsom
länsstyrelsehåll vikten länsstyrel-Från bl.a. har det pekats attav

information tidigare stadiumolika slag änettav nuserna genom
tillståndshavares misskötsamhet. Dettafår tillgång till information om

från skattemyndig-kunna ske aviseringarskulle exempelvis genom
underlåter självdeklarationtillståndshavare inheten redan när att geen

momsdeklaration.eller
länsstyrelse eller någonföreskrivs redan i dagI § YTF14 att om en

tilldela till-det finns anledningmyndighet attatt enanserannan
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skall dettatillstånd,återkalla hansvarning ellerståndshavare atten
trafikfrågatillståndet. Imyndighet hartillanmälas den gett omsom

GTS. Om dettillskall amnälan skestycket§ andrai 2avsessom
trafikutövningenskett iöverträdelser haranledningfinns att anta att

dettaanmälaandra stycketGTS enligtVV ochlänsstyrelserna,skall
åklagarmyndighet.polis- ellervederbörandetill

överväganden förslagoch

efterfrågasunderrättelseskyldighetdenkan konstateraVi att ovansom
ifinnas skäldockkangällande YTF. Detfinns i den attredan nu

påmyndigheterandraviktenunderstrykabestämmelsen egetattav
ochtillstånds-länsstyrelsenuppgifterlämnar deinitiativ somsom
fårMyndigheternayrkestrafiken behöver.förtillsynsmyndighet
tillmissförhållandenmeddelarutinmässigtincitamentdärigenom attett

efteruttryckligen behöva mönsterkanlänsstyrelsen. Därutöver anges,
och andraskattemyndigheterbestämmelse,alkohollagens attav

avgifter påellerskatterdriver inelleruppbärmyndigheter som
dennauppgifterskall lämnaprövningsmyndighetbegäran somav en

sammanhangtillsyn. l dettatillståndsprövning ellersinförbehöver
sekretesshindrar intesekretesslagenkap. §enligt 14 1kan nämnas att

följeruppgiftsskyldighetmyndighet,tilluppgift lämnas omatt annan
förordning.lag ellerav

tid efternågonlänsstyrelsernabetydelsenockså betonaVi vill attav
genomförbeviljatstrafik haryrkesmässigtillstånd tilldet enatt

registrerat sigochanmält F-skatttillståndshavaren harkontroll attav
kontinuerligt.härefter skeruppföljningarmervärdesskattför attsamt

yrkes-tillstånd tillförenamöjlighetLänsstyrelsen har även ettatt
mervärdesskatte-F-skatt,bevisvillkortrafik medmässig att omom

§§ ioch 15kap. 14tid 2viss seföretes inomo.d. skallregistrering
YTL.tillförslaget ny

användning iförfordonAnmälan13.6 av
yrkesmässig trafik

får det12 § YTFanmälan enligthar gjorttillståndshavareNär enen
till dennahänvisningtrafik. Medyrkesmässigföras ifordonetanmälda

fårfordonetanmäldadetuppkommitfrågabestämmelse har om
länsstyrelsentillin ävenhar lämnatsanmälansåanvändas omsnart
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komplett såsommåsteofullständig eller anmälanden är varaom
användas.innan fordonet fårför prövningunderlag

uppgift fordonetsskall innehållaenligt 12 §En anmälan om
skall i före-amnälningshandlingarnaTillregistreringsnummer.

fall fogaskommande
kopia kontrak-med nyttjanderätt,för fordon innehasett en avsom

tet,
registre-främmandefordon registrerat iför2. är stat, ettett ensom

fordon i internationellförordningen 1987:27enligt 5 §ringsbevis om
vägtrafik i Sverige, samt

trañktillståndet utökas,enligtfordon skall användasantaletnär som
förhållanden 12 §.ekonomiskakompletterande utredning aom

detkontrolleraskall enligt b § YTFTillståndsmyndigheten 12 att
registreringvillkor§ uppfyller deanmälts enligt 12fordon omsom

i BRK, FKutrustning föreskrivsbeskaffenhet ochoch resp.somom
förvägtrañk i Sverige deninternationellfordon iförordningen om

trafiktillståndettrañkslagfordonstyp och det samt attavsersom
Vidtill fordonet.har nyttjanderättellertillståndshavaren är ägare en

trañktill-enligtfordon skall användasdet antalutökning ettsomav
enligtförutsättningarnatillstândsmyndighetenstånd skall pröva att

uppfylldabeloppsmässiga kravendvs. deb § 3 YTF är5 samt--
lämplighet enligttillståndshavarensi övrigttaxitrañkvid prövaäven

därvid inteyrkeskunnande skallTillståndshavarensYTL.6 §
behöver inte hellerlämplighetsprövning görasNågonomprövas. ny

lämplig-genomförts ellernyligen harprövningsådan om enom en
obehövlig.framstårandra skälhetsprövning somav

överväganden förslagoch

bestämmelserna inuvarandefungerar deSåvitt vi har kunna utröna
vår uppfattninginnebär enligttillfredsställande. Dessa att ettstort sett

så anmälanyrkesmässig trafikanvändas ifordon får snart aven
sådanförutsättasfårlänsstyrelsen. Dethar gjorts hosfordonet att en

uppgifterna ochefterfrågadeinnehåller deflesta falli de allraanmälan
kan skebehövs, dessai något avseendekompletteringari de fallatt

omgående.tämligen
dock skeb § YTF böri nuvarande 12bestämmelsenEn justering av

föreskrivs6 § YTLlämplighetsprövning enligtdensåtillvida att som
trafikslag.omfatta samtligataxitrafik börvid utökningparagrafeni av

enskilt fall godtamöjlighet iockså haTillståndsmyndigheten bör att ett
fullständig.den inteanmälan äräven omen
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Hanteringen yrkestrafikmärken13.7 av

yrkestrafikmärke finns förordningen 1975:885Bestämmelserna iom
trafik. Enligt § skall bilarutmärkning fordon i yrkesmässig 1avom

godstrafik, taxitrafik eller beställningstrafikanvänds i yrkesmässigsom
tillstånd enligtgiltigt yrkestrafikmärke, utvisarmed buss ha attett som

för fordonför trafiken. Märket utfärdas enligt 2 §YTL har meddelats
trafik. Enligt §för i yrkesmässig 12har anmälts användasattsom

länsstyrelsen ske innanframgått anmälan tillYTF skall, som ovan, en
yrkestrafik-yrkesmässig trafik och innanfordon får användas i ettett

anmälan har gjortstillhandahålls VVmärke sänds Märken närut. av
kalenderår.varje Föroch förnyas före utgångenenligt 12 § YTF av

avgift ordning VV bestämmer.yrkestrafikmärket i dentas ut somen
från till 90 kr.Avgiften har nyligen höjts 20

yrkestrafikmärket sändsLänsstyrelserna har uppmärksammat utatt
för fleravilket kan sketillståndshavare märket betalas,till utan atten

Länsstyrelserna har vidareflera år reaktion.fordon och under utan
drivas in särskiltför litet för kunnapåpekat avgiftsbeloppet är attatt

för hanteringendärför efterlyst ordningharoch avannanenman
märkena.

förutsättningkontrollmärke utfärdas underI 28 § BRK attanges
fordons-gäller enligt 64 §fordonet intebl.a. förbud brukaattattav

inom föreskrivenfordonsskatten inte har betalatsdvs.skattelagen, att
för fordon VVkontrollmärketid. Utfärdande prövas närett avav

registerhållningsavgift har betalats 29 §.fordonsskatt ochföreskriven
ändrade rutinernyligen beslutatVV har överensstämmersomom

Rutinerna kommerkontrollmärke enligt BRK.med hanteringen attav
medföra lättnader främst itillämpas fr.o.m. år 1997 och kommer att

kontrollhänseende.
1994 till regeringendecembervidare i skrivelse den 14VV har en
finns skäl skärpaframfört detKommunikationsdepartementet attatt

alla avseendenyrkestrafikmärken så de ihanteringenkraven attav
kravenligt VV skekontrollmärken. Det börlikställs med ettgenom

påfordon ändratsyrkestrafikmärke återlämnasgiltigt när ettatt ett
det i 12 § YTF.sätt som avses c

Överväganden och förslag

tillståndshavarennuvarande regler, åläggerVi föreslår attatt som
behållas.fall, skallförstöra yrkestrafikmärket i vissaomedelbart
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yrkestrafikmärket utvidgas tillreglering bör däremotDen rörsom
godstrafik,yrkesmässigomfatta alla fordon används iatt som

beställningstrafiktaxitrafik eller med buss.
inteåtgärder vidtagnaNågra ytterligare de redanutöver anser

behandladelämpliga. Bestämmelserna i denbehövs eller nuvara
författning jämteföras till YTF, förslag tillförordningen bör över se

kommentarer.
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Ansvarsfrågor14

yrkesmässigför olagaStraffethuvuddrag:iförslagUtredningens
år.fängelse i högsttilltrafik höjs ett

yrkesmässigomfatta allbörtransportköparansvarets.k.Det
straff-införas ihärår börfängelse i högst äventrafik och ett

skalan.
framförsfordonfärd förfortsatthindrafårPolisen rätt att som

yrkestrañklagstiftningen.ibestämmelsernai strid mot
föreskriveninnehaför fordonuppsåtligenDen attutansom

ifängelseellertill böterdömasskall kunnataxiförarlegitimation
uppsåtligengälla denskallmånader. Detsammahögst somsex

förarlegitimation.saknarförareanlitaroaktsamheteller somav
oaktsamhet bryterelleruppsåtligenskall förareVidare avsomen

tilldömaskunnalegitimationenförmeddelatsharvillkormot som
böter.

insatsersamordnadeövrigt: Genombedömning iUtredningens
ochtillsynenbörmyndigheterandraochåklagarepolis,av

intensifieras.trafiken kunnayrkesmässigadenkontrollen av
utarbetas.börhärförhandlingsprogramSärskilda

uppdragUtredningens14.1

frågaiförslagdeingår övervägauppdrag närmareutredningensI att
iframlagtsyrkestrañklagstiftningeninomsanktioner somom

sarnordnings-trafikenyrkesmässigadepartementspromemorian Den -
sanktionerföreslå vilka1994:100 ochgenomförandefrâgor Dsoch

inombestämmelsercentralaöverträdelservidbehövaskan avsom
yrkestrafiken.

förut-finnsdetocksåsammanhanget övervägaskall i detVi om
riktningipåföljdssystemetförändringar i motföreslåsättningar att

ledakanslagförenklingaravkriminalisering, dels annatdels somav
ingripanden.effektivaochsnabbaretill mer
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Sanktioner i yrkestrafikförfattningarna14.2

14.2.1 Allmänt

Statskontoret fick den 19 november 1992 regeringens uppdrag att se
länsstyrelsernas tillsyn den yrkesmässiga trafiken och föreslåöver över

förbättringar i syfte effektivisera tillsynen i linje med statsmakter-att
frågor. den uppdraget resulteradebeslut i dessa I rapportnas som

förordades dels skärptyrkestrafik 1993215,Om taxi och enannan
uppgiftsskyldighet förlagstiftning ökadoch preciserad och en
sanktioner/påföljdssys-övervakande myndigheter, dels översynen av

avkriminalisering och förenkling snabbarei riktning motmot samttem
Statskontoret framhöll 47 inte hadeoch fler avgöranden. s. att man

brott/förseelser begåsgjort någon bedömning allvaret i olikaav som
länsstyrelserna hadeyrkestrafiklagstiftningen. Såväl polisenmot som

åklagare och domstolar intedock framfört påföljderna så lågaär attatt
därföryrkestrafiken och tillståndshavarna inteprioriterar att ser en

lagstiftning allvarlig risk.upptäckt brott dennamotett som enav
påföljderna i lagstiftningStatskontoret pekade vidare äratt annan

yrkestrafiklagstiftningen.högre iavsevärt än
Ökad yrkesmässigadepartementspromemorian tillsyn denI av

efterlevnadenframhålls 25 dettrafiken 1993:91 s.Ds äratt av
inte utökningbehöver förbättras,nuvarande regelverk en avsom

tillståndsgivningen tillsynen den yrkesmässigaantalet regler för och av
trafiken.

yrkestrafikfrågor Kommunikations-iVid överläggningar angående
utsågs fyra arbetsgrupper med1994departementet den 11 mars

och organisationer. Iför berörda myndigheterrepresentanter en av
efterlevnaden regelverket pådiskuterades frågan avomgrupperna

departementspromemoria blev resultatetområdet. I den som av
trafiken samordnings-yrkesmässigadiskussioner, Dengruppernas -

100, uttalade arbetsgrupper-genomförandefrågor Ds 1994:och en av
följande 40-42.s.na

frågan förändrade sanktioner vidaktualiseratStatskontoret har om
finns närliggandeOlika avgiftssystemyrkestrafikförseelser.

fortsattaframhåller regeringen1993/94: 168områden. I attprop.
dels avkriminali-påföljdssystemet i riktningförändringar motav

förenklingar slagdepenalisering, dels ärsering annatav
effektivatill snabbare ochsådana lederönskvärda eftersom mera
liknandepenningböter fårökad användningingripanden. En av

effekt.
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också avgiftsbe-har emellertid hävdats ordning medDet att en
överlastavgifter får jämförelsevis effektläggning, ringat.ex. om

övervakningen trafiken tillräckligtinte kontrollen och ärav
för kontroll överlaster tillämpas ieffektiv. Den ordning av som

bör därför studeras.Norge
kan också tilläggas olika slag missförhållanden inomDet att av

yrkesmässiga trafiken många gånger har sin grund iden att
trafikansvarigetillståndshavaren eller den bryter mot annan

lagstiftning just yrkestrafiklagstiftningen. kan sigDet röraän om
uppbördslagstiftningen ellerolika slag brott skatte- ellermotav

ekonomisk brottslighet.annan
den i avsnitt 4.9 omnämnda § YTFI 4.12 11 angesresp. nya a

trafiktillståndolika slag brottslighet kan medföra att ettav som
åtgärder påföljdssystemet snabbaåterkallas. Båda slagen iav -

penningböter åter-effektiva ingripanden i form o.d.och samtav
för kommakallelse trafiktillståndet torde behövliga attvaraav -

förmissförhållandena.till med Inomrätta enramen- - -
också vadyrkestrafiklagstiftningen bör studerasöversyn av

skatteundandragandegår i ökad utsträckning elimineradetsätt att
branschkartläggningarnäringen. medel kan de s.k.inom Ett vara

revisorerRiksskatteverket i syfte granskare ochgör att gesom
inomså de förtrogna med förhållandenaökade kunskaper äratt

standardiserabransch. Kartläggningarna syftar bl.a. till attresp.
värdeträkenskapsscheman deklarationsuppgifter såoch att av

olika nyckeltal för branschen kan bedömas sätt.nyanseratett
branschkartläggningar bl.a.Under år 1994 skall göras av

åkerinäringen och taxi.
iockså nyligen beslutade ändringenVi vill hänvisa till den ut-

möjligt sambearbetasökningsregisterlagen detgör attsom
uppgifter i Vägverketsuppgifter i utsökningsregistret med

länsstyrelserna bl.a.yrkestrafikregister. Härigenom kancentrala
trafikansvarigakontrollera i vad mån tillståndshavarna och de

efter inbetalning skulder och avgifter.släpar med av
trafikenviktig fråga övervakningen denEn är tungaavannan

omfattandefärjeterminalerna medminst vid deinte större
från Erfarenheterna s.k.lastbilstrañk till och utlandet. tungaav

positiva. har framhållits bl.a.övervägande Dettaär avgrupper
bör därförföreträdare för tillsynsmyndigheterna. Det övervägas

fler sådanagår stimulera tillkomstenvad detsätt att av
övervakningsgrupper.
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yrkesmässig trafikOlaga14.2.2

skall enligt § YTLtrafik tillstånd 21yrkesmässigdriverDen utansom
fängelse i högsttrafik till elleryrkesmässig böterför olagadömas sex

skall tillståndshavareparagrafens andra styckeEnligtmånader. som
har meddelatsvillkoroaktsamhet bryteruppsåtligen eller mot somav

förarlegitimation dömasföraretaxitrafik anlitareller ii tillståndet utan
till böter.

infördestaxifrågor142 vissa1979/80:förslag iEfter omprop.
följandeanförde då bl.a.Departementschefenstraffskalan.fängelse i

26.s.

jagstraffskaladennatillämpningendet gällerNär attanserav
olagliga verksamhetenfall, då deni sådanafängelse bör dömas ut

Vidare böromfattning.isystematiskt ochbedrivitshar större
då gärningsmannenfängelsetillkunna bestämmaspåföljden

trafik, saknaryrkesmässigsig skyldig till olagahar gjorttidigare
ellerför vilket skattfordonsigeller harkörkort använt av

bristfälligtsåfordonbetalts ellerförsäkring inte har är attsomav
trafiksäkerhetssynpunkt.fara frånutgjortdet har en

Ökad trafikenyrkesmässigatillsyn den1993/94:168I avprop.
vilketskullei 21 § YTL64 detLagrådetföreslog s. att anges

hänvisade tillLagrådetför brottet.skall gällarekvisitsubjektivt som
2 § brotts-bl.a. kap.ändring i 1behandlad remissnyligen omen

särskiltintegärning skall, ärbalken, BrB, annatatt omsom anger en
begås uppsåtligen.då denendastbrottföreskrivet, somanses

skärpningönskemålframbranschhåll har förtsFrån avom en
framhållit viktenharyrkesmässig trafik. Manstraffet för olaga attav

straffskalaniminimigränsernainteochYTL beivrasbrott attmot
polis ochpekatSamtidigt hardömsregelmässigt attut. man

överträdelseråtalautreda ochincitamentmåsteåklagare attett avges
framförde iTaxiförbundetSvenskastraffstadgandena i YTL. en

Kommunikationsdepartementettill1992novemberden 17skrivelse
straffet för olagataxinäringen,inomtill åtgärderförslagmed vissa att

syfte borde skärpas prop.allmänpreventivttrafik iyrkesmässig
Åkeriförbundet skrivelse denhar iSvenska27.1992/93:106 ens.

tillämp-skärpningkrävtJustitiedepartementet1995 till7 en avmars
framhållit brottskrivelsenFörbundet har i21 § YTL.ningen av att

vikt.tillmätasböryrkestrañklagstiftningen störremot
yrkes-tillståndet inom denregeringentillårligaI sin rapport om

möjlig-förslagetför framVVPubl. 1995:44trafikenmässiga att
undersökas. VVböri landettrafikåklagaresärskildainrättaheterna att
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medavsikt initiativ till dialogsininämner att tarapporten en
denna fråga 45.Riksåklagaren och RPS i s.

Taxiförarlegitimeringenvidare i sinVV konstaterar rapport en-
svarttaxiverksarnheten åters.k.lågesbeskrivning Publ. 1996:8 denatt

minskat under årenomfattning, efter hatycks ha ökat i närmastatt
framgår ökningen, inteefter avregleringen. Av rapporten att som

förmodas ha samband medStockholm, kanvarit istörstoväntat ett
förarlegitimation för förare i taxi-särskildinförandet kravet påav

där dethänvisar till sin årligatrafik. Verket ettrapport, som av
med svarttaxiverksamhetenför till nämnsmedlen komma rättaatt

yrkesmässig trafik.straff för olagahöjda
norski såväl danskjämförelse kan rättSom nämnas, att somen
i yrkestra-överträdelser bestämmelsernastraffskalan vidinnehåller av
afbekendtgörelse lovendast böter 17 §fikförfattningarna t.ex. om

samferdsel juni 1976 63.26 § lov 4godskörsel 259 nromresp.nr
tillstånd bedriverdenfinsk gäller däremotEnligt rätt att utansom

förgodstrafikgodstrafik eller internationelltillståndspliktig väg
fängelse i högsttransporttillstånd döms till böter ellerdet krävsvilken
tillståndspliktigändring lagen§ lag 574månader 14tre omnr om av

godstrafik väg.

överväganden förslagoch

kan konstaterasredogörelsenframgått den allmännaSom attovanav
föri ochyrkestrañkförfattningarnafinns istraffbestämmelserde som

sektor. Däremotbeteendena inom dennaoönskadeväl täcker in desig
överträdelserföljdfaktorer fått tillsamverkanderadhar att aven

faktumtillräcklig grad. Detbeivras iupptäcks ochreglerna inte att
trafik talaryrkesmässigbeträffande olagadomstolsavgöranden är

finnshänseende. Detspråk i dettasitt tydligavår meningenligt t.ex.
ellerfrån domstolenavgöranden Högstarefereradeenstakaendast

överträdelser.sådanahovrätterna rörsom
yrkesmässigadenutanför lagregleringenheltställer sigDen avsom
yrkesmässigtför sintillståndansökaintetrafiken att omgenom

prövning i olikaundgår den rigorösatransportverksamhetbedrivna
med kraven vid dennaområde. I taktgäller dettaavseenden attsom

ekonomiska kraven förvad deinte minstökarprövning attavser-
försökerantalettrafik kanyrkesmässig transportörerbedriva som-
polishållförväntas öka. Frånlagstiftningens kravträffasundvika att av

be-redan har kunnat märkassådan ökningvi inhämtathar att en
förhållandetaxitrafik. Inte minst dettayrkesmässigolagaträffande

bör höjas. Enifrågavarande överträdelserstraffet förförtalar att
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straffskärpning också viktig signal det här sigrörutgör atten om om
samhällsproblem det angeläget bekämpa. Viär attett menarsom

för så högtsåledes straffvärdet denna brottslighet ärsammantagetatt
ske. På brottet olagajustering i skärpande riktning böratt en

följa fängelse i år.yrkesmässig trafik bör därför kunna högst ett
finnsför vilket fängelse föreskrivetfråga brottI är ett ansvarom

för I 23 kap. § BrB härom,medverkande. 4 sägsäven att ansvar som
för viss gärning skall ådömas inte bara denföreskriveti BrB är en

råd"främjat denna medutfört gärningen ävenutan annan somsom
skall gälla beträffande i lag ellerdåd", och dettaeller att annan

fängelse föreskrivet.straffbelagd gärning, för vilkenförfattning är
trafikföljer medverkan till olaga yrkesmässigdet sagdaAv attnu

straffbar.är
från Lagrådet bör detnämnda påpekandetenlighet med detl ovan

för straffbarhet.vilket subjektivt rekvisit krävsuttryckligen somanges
trafik tillstånd skalluppsåtligen driver yrkesmässigDen utansom

fängelse itrafik till böter ellerför olaga yrkesmässigsåledes dömas
år.högst ett

bryter villkor harBeträffande tillståndshavare mot somen som
med oaktsamhet förtillståndet bör det liksom hittills räckameddelats i

beträffande straffskalanträda in. Någon skärpningstraffansvar skallatt
vår mening inte.överträdelser krävs enligtvid dessa

i taxitrafik anlitarför tillståndshavareStraffbestämmelsen den som
taxiförarlegitimationen börföreskrivnainte innehar denförare somen

sådana bestämmel-med övrigahänseende förasi redaktionellt samman
I4.2.5 nedan.taxitrafiken, avsnittrör seser som

14.2.3 Transportköparansvaret

föreskrivstransportköparansvaret. Därviddet s.k.22 § YTL regleras
godstrafik drivitseller harbeställningstrafik med buss utanatt om

räkning harför elleryrkesmässigttillstånd, skall den annansegensom
dömas till böter,trafikutövarenavtal medslutit transporten omom

/ tillståndanledning sakna-eller hade skäligkände tillhan att anta att
år 1973. Före den 1infördes i lagstiftningenBestämmelsendes. mars

för räkning den"dendefinierades transportköparen1984 varssom
l983/84:65utförts". Efter förslag iharotillåtna transporten omprop.

preciserades och utvidgadesyrkestrafikfrågorvissa ansvaret.m.m.
departementschefen följandeanförde ll.Inför ändringen s.

för räkning hardet "denEnligt lagtexten är transportenvars
harskyldig kontrollera transportörenutförts är att omsom
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trafiktillstånd. Regeln har ibland tolkats så, exempelvisatt
den för någon räkning träffar avtal åkaremedsom annans en

skulle undgå detta utförsTransportentransportom en ansvar.
egentligen inte för förmedlarens räkningmenar man- -

för den uppdrar förmedlaren ombesörjautan att trans-som
lagstiftningenFör skall fungera effektivt ärporten. att- - -

det emellertid viktigt bestämmelsen klart utformad. Varkenäratt
för transportköparen eller för de rättstillämpande myndigheterna
får råda någondet tvekan verkligen bär ansvaret.om vem som

Vid del alla transportuppdrag inte direktsluts avtalstoren av
mellan godsets och âkeriföretaget. Industri- och handels-ägare
företag vänder sig ofta till exempelvis speditörer, transportför-
medlingsföretag eller lastbilscentraler då de har behov av

därefterDet denna mellanhand självständigtärtransporter. som
åkeri Något inflytandeavtalar med fråganett transporten.om

i falletvilken det enskilda skall anlitas hartransportörom som
normalt inte uppdragsgivaren. Motsvarande situation kan uppstå
exempelvis åkeri anlitar underentreprenör. I de nämndanär ett
fallen det enligt min mening uppenbart speditören,är att trans-

åkeriportförmedlaren, lastbilscentralen det avtalat medresp. som
förunderentreprenör måste bära endast åkare medansvaret atten

vederbörligt trafiktillstånd anlitas. hos dessa mellanhän-Den som
yrkestrafi-der beställt har kunna utgå frånrätttransport att atten

följs. föreslår därför yrkestrafi-klagens regler Jag 4 kap. 2 §att
så ansvarige transportköparen definierasklagen ändras denatt

för träffat avtal medden eller räkning harsom som egen annans
utförande.trafikutövaren transportensom

således undersökaupphandlar transporttjänsten harDen attsom
utföras.föreligger något hinder fårdet mot att transportenom

utredningsarbetets gång har det från bl.a. åkeribranschenUnder
framförts transportköparansvaret bör skärpas och bör läggaatt att man
liknande aspekter härpå i nämnda uttalande isom ovan prop.

straffskalan för1979/80: 142 fängelse infördes i olaga yrkesmässignär
trafik. understryka vikten förFör att transporteratt ettav ansvar
fördelas samtliga led straffansvaret bör skärpas, såöver attanser man

fängelse ingår i straffskalan.att
under hand inhämtat det belgiska trafikministerietVi har att

förbereder skall helt eller delvislag transportköparnagöraen som
begåsansvariga för lagbrott Enligt förslagettransportörer.som av

omfatta tillstånd, brott kör-skall bl.a.ansvaret transporter utan mot
och vilotidsreglerna, överlast- och hastighetsöverträdelser.
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överväganden och förslag

tillför kommaviktigt instrumentTransportköparansvaret är attett
trafiken. Propåeryrkesmässigainom denmissförhållandenmedrätta

håll ökakommit från olikaframgåtthar, transport-attomovan,som
föralternativfinnas olikaDet kanköparens/beställarens attansvar.

kategori. Etthandlande dennaför straffbelagtöka utrymmet av
i frågautkrävs inte barasådantalternativ kan att ett omansvarvara

frågagodstrafik ibeställningstrafik med buss eller ävenutan om
straffbara områdettaxitrafik. utöka detEttlinjetrafik och sättannat att

föryrkesmässigtslutits någonavtalslopa kravetkan attatt avvara
engångs-då fall ellerEmellertid bör ringaräkning.eller annansegen

vidnågonanlitarprivatpersonerundantas,företeelser när ettt.ex.
ställa likarimligtintekan nämligentillfälle. Detenstaka attanses

kontrollerayrkesutövareprivatpersonpåhöga krav attsom enen
flyttning,transportuppdrag,för enstakaanlitasden t.ex.ett enatt som

trafiktillstånd.giltigthar ett
håll i dettaandrauttryckeruppfattning, ävenvårEnligt som

förkrävslagstiftningutvidgadinte främstdetbetänkande, är somen
trafiken.yrkesmässigainom denmed problementillkomma rättaatt

redan gällandekontrollenochtillsynenskärpastället börI attavman
för-inom andrayrkestrafikområdetsåvälbestämmelser som

lagföring kanöverträdelser, därvissaföljs. Författningsområden en
straffskärp-dockgenomslagskraft,få vissförväntas att enmenaren

transportköpar/be-frågaminst igäller inteDettaning krävs. om
deträffar dellagstiftningsåtgärderDessaställaransvaret. en av

transportförmedlingsbranschenpåtalats inom bl.a.harolagligheter som
lagstiftningenföreslår viavsnitt 12bemärkelse. Ividarei dennas att

understryker visammanhangetupphävs. I dettransportförmedlingom
alltjämt gäller.förmedlarför dendock transporteransvaretatt som

yrkes-frågadetkrävsdet för ärförhållandetDet attattatt omansvar
den vanligedelför taxitrafikensmedförträffa avtalmässigt att

inteföreslår såledesVisådantinte berörstaxikunden ett ansvar.av
yrkesmässighetkravetstraffansvaretutvidgningnågon attgenomav

bort.tas
kunnadäremotböravtalarför denAnsvaret transporteromsom

angelägettrafik.yrkesmässig Dettaall äromfattarså detutvidgas att
helainomsådantbetydelsenunderstrykafördels ettatt ansvarav

upphandling ocholika formerfångafördelssektorn, att avupp
olika slag.transporttjänsterför upphandlareninskärpa ett avavansvar

fråga densärskilt iframhållasmeningenligt vårbörDetta omansvar
beställnings-skersamhällsbetaldaupphandling genomsomresorav

för taxi.centralerna
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från olika håll, rimligtfår vidare, såsom framhållitsDet attanses
trafikför yrkesmässigfå överensstämmelse mellan olagaansvareten

Straffskalan därför ändras så denbeställaransvaret. böroch att
år.omfattar fängelse i högst ett

trafikföreslår vi yrkesmässig harSammanfattningsvis att, om
tillstånd, yrkesmässigt för ellerbedrivits denutan egen annanssom

trafikutövaren skall dömasräkning har slutit avtal med transportenom
kände till eller hadetill böter eller fängelse i högst år, hanett om

anledning tillstånd saknades.skälig anta att
självklarhetframhålla det börVi vill slutligen häräven att vara en
kontrolleraför beställaren eller upphandlaren transport attav en

momsregistrering ochinnehav trafiktillstånd,sådana moment som av
F-skattesedel.

Hindrande fortsatt färd14.2.4 av

regler för denför förhindra överträdelserEtt effektivt system att av
medlen nå hit kantrafiken måste eftersträvas. Ett attatttunga varaav

hålla kvarförseelser olika slagökade möjligheter vidpolisen att avge
fordon.

114 §vägtrafikkungörelsen 1972:603, VTK,Enligt 168 § resp.
hindra fortsattpolisman1972:595, FK, skallfordonskungörelsen

kungörelsen ellerframförs i stridfordonfärd med motett som
inte kan skemed stöd därav ochföreskrift har meddelats somsom

väsentlig olägenhet.trafiksäkerheten ellerpåtaglig fara förutan annan
farligt gods föreskrivs1982:923förordningenI transportom av

1982:821i strid lagenpå skervägtransport motatt omom en
meddelats medföreskrifter harfarligt gods eller mottransport somav

förpåtaglig riskinte kan fortsättastöd lagen och utantransportenav
hindra 26 §.skada, får polismän transporten

Även internationellakungörelsen 1974:681i vägtransporter,om
sker i stridsådan bestämmelse. Omfinns i 18 §KIV, transportenen

tillståndvederbörligt§ i kungörelsen dvs.3 eller 5 utanmot --
sambandmeddelats ivillkor med stöd 8 § hareller i strid mot som av

hindrafår polisman eller tulltjänstemantillstånd enligt 5med
fordonfår medgesådan befattningshavarefortsatt En ettatttransport.

lämpliga uppställnings-sker förs tillmed vilket närmastetransporten
fordonsåvitt i utlandet registreratavlastningsplats eller,eller avser

förs landet.fordonet omedelbartinförs i Sverige, utatt ursom
kör- och vilotider kompletterasOckså bestämmelser gällerde som

Enligtfärd i vissa fall.hindra fortsattmöjlighet för polisenmed atten
inomvilotider vid vissaförordningen 1994: 1297 vägtransporterom
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godstransporter 3,5bl.a. för lättare max. tongällerlandet som-
vid vissataxitransporter transportersamtposttransporter,utom av

färd inte kanhindra varje fortsattmjölkprodukter skall polisen som-
väsentligför trafiksäkerheten ellerpåtaglig faraske utan annan
ellerframförs strid förordningenfordon iolägenhet, motmotettom

för-stöd den 15 §. Imeddelats medföreskrift har avsomen -
i fråga kör-behöriga myndigheter,1995:521ordningen omm.m.om

vidfärdskrivare utgöroch vilotider vägtransporter,samt som en
EG-bestämmelsernaregelverket tilldet svenskaanpassning av

23 §kvarhållande fordon. lbestämmelseområdet, finns aven om
för-fordon framförs i stridföreskrivs nämligen, motatt ettom

den,meddelats med stödföreskrift harellerordningen mot avsomen
påtagligfärd inte kan skevarje fortsattpolisen hindraskall utansom

olägenhet.väsentligtrafiksäkerheten ellerfara för annan
Även nämndatill EG-reglerna ilagstiftningfinsk har anpassats nu

ochhar kör-får hindra den förarePolisen överträtthänseende. som
får ske till dessfärden. Dettafortsättavilotidsbestämmelserna attatt

vägtrafik-b § andra styckethållits 94eller vilotid harföreskriven rast
kraft våren 1995.ilagen trättsom

ii § förbudsamferdsel finns 25norska lovI den mot attettom
andra,bilsakkunnige ellerfordon. Polisen, Statensfall brukavissa

regleras i lagen,förhållandenkontrollerabefogenhethar att somsom
förbjudabefinns nödvändigtdetför så lång tidnämligenkan som

eller godstillfordonbruket använts utantransport av personersomav
enligt lagen.godkännandetillstånd ellervederbörligt annat

rättsligaPolisensdelbetänkande,iPolisrättsutredningen har ett
befogenhetpolisensfråganbehandlatSOU 1993:60,befogenheter om

Utredningen konstaterarfordon.fortsatt färd medhindra attettatt
befogenhetenfå denpolisen skallför utövaförutsättningarna att som

dettillstånd,föreskrivnaföraren saknarellerfordonetregel attär att
förarenutrustning,ellerbeskaffenhetfordonetsbrister ifinns att

föreskriftersärskildaellertrafikreglernaallmännadebryter motmot
krävs det,Som regelfarligt gods.arbetstid eller transportt.ex. avom

skefärd inte skulle kunnafortsattdessutomutredningen,enligt utanatt
väsentlig olägenhet.ellertrafiksäkerhetenfara förpåtaglig utan annan

befogenhetpolisenbestämmelseranförUtredningen attatt gersom
färdmedel finns i bl.a.fordon ellerfärd medfortsatthindra annatett

och1972:595fordonskungörelsen1972:599,bilregisterkungörelsen
fortsätter 113:Utredningen s.1977:477.körkortslagen

i andrafordonsförareanledning ävenoftaPolisen har att stoppa
vägtrafik-8 §hävdatsDet harhär.desituationer än attavsessom

lyda polismansvägtrafikant skallenligt vilkenkungörelsen,
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anvisning för trafiken, skulle det lagliga förstödet sådanautgöra
ingripanden. Bestämmelsen emellertid handlingsregel riktadär en

trafikanterna och torde inte kunna läggas till grund för någonmot
polisiär befogenhet. Något föruttryckligt lagstöd dessaannat
ingripanden finns inte.

Utredningen har därför föreslagit befogenhet införs isådanatt en
polislagen 1984:387 bl.a. det finns anledning någonatt anta attom

färdas i fordonet har gjort sig skyldig eller dettill brottsom om
förbehövs reglera trafiken eller för fordonkontrollera elleratt att

förare i enlighet med vad särskilt föreskrivet. Utredningensärsom
delbetänkande har remissbehandlats och bereds för närvarande i
Justitiedepartementet.

Överväganden och förslag

fordon hindraEn under vissa omständigheter kvarhålla ochrätt att ett
dess fortsatta färd finns alltså olika håll i lagstiftningen. Enredan

effektsådan bestämmelse har den fördelen får omedelbardenatt en
nämndaoch därmed snabbt kan påverka beteendet. i deDet är

Enfråga överträdelser objektivt kan konstateras.reglerna om som
yrkestrafik-kvarhållande fordon vid centralaregel brott demotom av

författningarna, förväntas fådvs. YTL och YTF, kan inte samma
slag börklara okomplicerade tillämpning. regeloch En nämntav nu

fall, särskiltdock enligt vâr uppfattning få betydelse i vissakunna
svarttaxi.taxitrafik framförs tillståndbeträffande fordon i utansom

effektivt i klara fall, därhålla fordon kan dåEn kvarrätt att ett vara
tillstånd till trafiken saknas.det kan konstateras att i

innebördinförs i YTL medföreslår således bestämmelseVi att en
färd förhindra fortsatttulltjänsteman fårpolisman eller rätt attatt en

yrkestrafiklagstift-ibestämmelsernaframförs i stridfordon motsom
ningen.

taxitrafikeninriktningsärskildSanktioner med14.2.5

Avsaknad särskild förarlegitimationav

det förtaxi finnsBeträffande förarlegitimationen förden särskilda
till-för denyrkestrafikförfattningarna sanktionnärvarande i en

förarlegitimationståndshavare i taxitrafik anlitar förare utansom en
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för föraresanktionfinns detVidarestycket YTL.andra21 § somen
underlåterstycket YTFtredjei 12 d §bestämmelsen atti strid mot

tillsägelse visataxitrafik ochfärd iförarlegitimation vidmedföra
stycket YTF.andra16 §eller polisbilinspektörfördenupp

förföraresanktion för denuttryckligdetsaknasDäremot somen
förarlegitimationen.särskildadeninnehataxitrafikifordon utan att

körkortsbehörighetföreskriveninte innehardenI fråga somom
straff för vissa1951:649stycket lagenförstai 3 §föreskrivs om

körkortspliktigt fordonfördenTBL, atttrafrkbrott, utanettatt som
för olovlig körningskall dömassådant fordon,berättigad föraattvara

harinnehaft körkorttidigare harvederbörandeOmtill böter. som
vanemässigt eller ärhar skettbrottetåterkallat ellerblivit annarsom

månader.i högstfängelsedömas tillskall hangrovt, sexatt somanse
fordonkörkortspliktigtförarenågon såsombrukarochAnställer av--

någon eljesttillåterellerföra fordonetinte rättden äger att annansom
skall ocksåberättigad därtilldennefordon ärsådantföra attutanatt

till böter.dömas
tillberättigadtrafikyrkesmässigiför fordon attDen utan varasom

straffsank-Härigenomböter.till§ KKL dömasenligt 35skalldet
falli vissabehörighetKKLi 5 §bestämmelserbrotttioneras mot om

trafik.yrkesmässigfordon iföraatt
föraretrafikyrkesmässigigäller den§ KKL36Enligt att somsom

fordon i sådanförabehörignågon intebrukar ärochanställer attsom
fallden igällerDetsammatill böter.skall dömas annattrafik som

trafikyrkesmässigifordonföratillåterelleröverlämnar attannan
berättigad till det.denne ärutan att

inte fråntillsynsmyndighetenfårbestämmelsernuvarandeEnligt
förandeöverträdelser vidrapporteradeunderrättelsenågonpolisen om

närvarandeförunderrättelse skereventuell sådantaxifordon. Enav
undersamrådsgrupperregionalaellerlokalainitiativendast av

skattemyndigheterochåklagar-polis-,länsstyrelser,medverkan av
m.fl.

infördes harförarlegitimationensärskildadenreglernaSedan om
myndigheterFrån olikahåll.mångafram frånförtssanktionerkrav

fram-kommitKommunikationsdepartementetregeringentillhar
förareinföras för denskall attutanställningar somatt ansvarom

iFramställningtaxitrafik.i ämnetför fordonförarlegitimationinneha
denskrivelselän iStockholmsiLandshövdingengjortshar enav
denskrivelseStockholm iregionVV:s1994,december1 enav

i VV:s19956skrivelse deniVV1994, samtdecember20 marsenav
iLänsstyrelsenPubl. 1995:44,regeringentillårliga rapport av

Svenska19958skrivelse denlän iKronobergs samt avmarsen
nämndaSamtliga1995.20skrivelse deniTaxiförbundet numarsen
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utred-regeringsbeslut överlämnats tillharframställningar genom
ningen.

i sin nämnda skrivelseLandshövdingen i Stockholms län har ovan
förandeförarlegitimation vidföreslagit avsaknadenäven att avav

körning ochtaxitrafik skall likställas med olovligfordon i att ett
sker efter återkallelseskall detsådant brott grovt avanses om ensom

legitimationen.

taxzfordonregistreringsskyltar förOmhändertagande av

förfordon, anmältsgäller för18 § tredje stycket BRKEnligt ett som
fråninte undantagitstaxitrafik enligt YTL ochanvändning i som

skallbokstaven Tenligt 13 § FK haskyldigheten att taxameter, atta
siffrorochregistreringsnumret och bokstävertill höger attanges om

frågabotten. Det härpå gul ljusreflekterandeskall utföras i ärsvart
taxiskylten.den s.k. gulaom

taxitrafiken erinraderörande1992/93: 106 åtgärderI omprop.
skriftligi YTF, enligt vilkadepartementschefen bestämmelserna enom

tillskall lämnasdess registreringsnummerfordonet ochanmälan om
trafik.i yrkesmässigfordon användstillståndsmyndigheten innan ett

hade sambandändringar i YTF,också vissanämndeHan att som
Ändringarna1992.lO decembergjorts efter beslut denhärmed,

anmälani samband medlänsstyrelsen nämntinnebar bl.a. att aven
besiktningutrustning vidfordonet och dessskall kontrolleraslag att

trafiktillstån-trafikför det slagverkligen godkäntenligt FK är av som
tillståndshavarenockså kontrolleraskall ärLänsstyrelsendet attavser.
framhöll vidaretill fordonet. Hannyttjanderätteller har attägare av

tillståndshavaren skallförutsättning försådan anmälan är attenen
taxiskylt.för få gulför fordonet ochyrkestrafikmärkes.k. attett en

fordons-gäller enligt 78 §registreringsskyltarfråga fordonsl om
tvåochfordon brukas1988:327, oskattatskattelagen att ettom

föranlettdå den skatt harförflutit från den dagmånader har som
handskall polismanbrukandeförbudet skulle ha betalats, tasenast om

i strid 64 §fordon brukasregistreringsskyltar. Omfordonets motett
hand, kan dömasregistreringsskyltar tagitsfordonets ägarensedan om

nämnda79 §. Numånaderfängelse i högsttill böter eller sex
därmedi allmänhet ochträffar registreringsskyltar ävenbestämmelser

taxiskyltarna.
yrkestrafiklagstift-idethar uppmärksammatLänsstyrelserna att
omhänderta gulamöjligtregler detningen saknas gör attsom

taxitrafik återkallattillstånd tillfått sittför den hartaxiskyltar som
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eller bil anledning inte skall försedd med gulav annanvars vara
taxiskylt.

TillståndetVV har i inom den yrkesmässiga trafikenrapporten
föreslagit polismanPubl. 1995:44 bör ha omhändertarättatt att

för trafik fall fordonetregistreringsskyltar avsedda yrkesmässig i de
yrkesmässig trafik vederbörande innehar trañktill-används i utan att

pekat behovetstånd. Verket har ansvarsbestämmelseäven av en
träffar den tillstándshavare brukar fordon i yrkesmässigettsomsom

trafik sedan registreringsskyltarna har omhändertagits jfr 19 § och
87 § BRK.

också skrivelse den december 1994 till regeringenVV har i 14en
framfört taxis gula registrerings-Kommunikationsdepartementet att

återlämnas i vissa givna situationer, såsom fordonenskyltar bör när
brottslig verksamhet. bör enligt VV gällahar i Detanvänts även när

i 12 § dvs. såfordon har ändrats det YTF,sättett attsom anges c
förstalängre uppfyller villkoren enligt 12 b § stycketdet inte

beträffande registrering och beskaffenhet och utrustning m.m.om

taxameterbeszämmelsernaBrukandeförbud vid brott mot

Kommunikationsdepartementet den 20har i skrivelse till aprilVV en
taxameterbestämmelserna i fordonskungörel-framhållit bl.a.1995 att

brukandeförbud i vissa fall, förkompletteras med såbör attettsen
möjligheterna använda taxifordon harlångt möjligt undanröja att som

sådant förbud skulle gälla till dessbrister i taxameterutrustningen. Ett
kontrollerats och plomberats ackrediteradutrustningenatt av en

verkstad.

Överväganden förslagoch

Taxtförarlegitimationen

förarlegitimatio-författningsregleringen beträffande den särskildaNär
vid färdinfördes föreskrevs förarlegitimation skall medförasatt ennen

Nämndataxitrafik och hällas väl synlig för regeli passagerarna.
infördes sanktion förförenades med bötessanktion. Vidare en enen

taxitrafik anlitar förare inte innehar dentillstándshavare i en somsom
föreskrevs dockbehörigheten. Något uttryckligtföreskrivna ansvar

taxitrafik för fordon inneha denför förare iinte den utan attsom
förarlegitimationen för taxi.föreskrivna särskilda
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uppgift författningsstöd förpolisen sig enligt saknaInom anser man
inte kaningripa avsaknad legitimation. Man attatt mot menar manav

föreskriverstöd 16 § andra stycket YTF,ingripa med somav
taxitrafik medför legitimations-bötesstraff för vid färd i inteden som

håller väl synlig för Vi har underhandlingen och den passagerarna.
tolkarinhämtat åklagarmyndigheternautredningsarbetet ävenatt

legitimationshandlingen 12 d tredjebestämmelsen medförande avom
den rapporteradeså inte kan utdömas,stycket YTF att omansvar

legitimation.inte innehar någon Dennaföraren huvudöver taget
hävda denmed visst fog skulle kunnatolkning görs atttrots att man

heller kan medföra den ochnågon legitimation inteinte harsom
straffbestämmelsen i 16 §lagföras med stöddärmed skulle kunna av

YTF.
förts fram avsaknadframgått har förslagSåsom att avomovan

enligt TBL.i begreppet olovlig körninglegitimation skulle inrymmas
första föranledda hänsyn tilldock i handSanktioner i TBL är av

olovlig körningDärtill bestämmelsentrafiksäkerheten. kommer att om
iväl inarbetad detnuvarande utformning och betydelsei sin är

för fordonstraffsanktion för denrättsmedvetandet. Enallmänna som
därför inte kopplasförarlegitimation börtaxitrafik innehai utan att

till reglerna isanktioner knytermed det brottet. De som ansamman
Termenåterfinnas i detta sammanhang.yrkestrafikförfattningarna bör

eftersominte heller användas,taxitrafik eller liknande börolovlig
yrkesmässigmed det inarbetade begreppet olagaförväxlasden lätt kan

YTL.trafik 21 §
taxilegitimeringenregelverk beträffandekonsekventFör ettatt

taxifordon försförfaranden innebärsamtligabör attatt utanettsom
straffbestämmel-legitimation således sanktioneras. Deföraren innehar

både för tillstândshavarelegitimation, dvs.avsaknadenrör avser som
överskådligt regelverk samlas.fåför skallförare, böroch ettatt man

taxitrafiken följs bör dereglerna förviktenFör inskärpa attatt av
straffskalantaxiförarlegitimationen istraffbelagda förfaranden rörsom

överensstämmelsemånader. Enfängelse högstinrymmaäven sex
uppnåskörning i TBLolovligstraffskalan för bestämmelsenmed om

då.
enligt vårt förslagTAXI skallsärskilda körkortsbehörighetenDen

lastbilföra personbil och lättavskaffas. Behörigheteni avsnitt 8.7 att
därefterreglerastrafik föri taxitrafik och persontransporterannan

taxiförarlegitimation i YTL.innehavuteslutande kravet avgenom
fordon förasföra i § KKL nämndaBehörigheten övriga 5att avses

bestämmelserna ikonsekvens härmed börtill YTL. I ävenöver nya
lag.föras till denna35 och 36 §§ KKL över
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skalli avsnitt 8.7 förarlegitimationVidare föreslår vi att en
medicinska eller andravillkor motiveradeförenas med är avsom

sambandvillkor skall få meddelas såväl isärskilda skäl och sådanaatt
under giltighetstiden. Pålegitimationen beslutasmed att som senare

tillståndshavaresanktion drabbarmotsvarande sätt somensom en
för tillståndet bör sanktionvillkor har meddelatsbryter mot ensom

sådanabryterlegitimationfölja för den innehavare motav en som
meddelats för innehavet.något skäl harvillkor som av

registreringsskyltarOmhändertagande av

taxiskyltar,omhänderta s.k. gulapolisenfinns skälDet rätt attatt ge
tillstånd till taxitrafik ellerfordonets inte harägaret.ex. omom

försett med sådanaskallanledning inte längrefordonet varaannanav
tills vidare finnas iskyltar börnämnda reglerskyltar. Nu om

53 § införasbör i BRKyrkestrafiklagstiftningen. Vidare en
för fordonsägarenpenningböterstraffsanktionerad skyldighet att

fordonet skallinnehasgula taxiskyltaråterlämna attutan varasom
undersökas avskyltnings-På börmed sådana. siktförsett närmare om

föreslås ochutformningvidarebestämmelserna bör än som nuenges
föreslås.de då avskyltningsituationerandrasikte änäventa nu

bestämmelserBRK finnspåpekas det i 19 §kanDet att ettatt om
det försett medbrukas endastprincip får ärfordon iregistrerat om

straffbestämmelse finns i 87registreringsskyltar. En

Brukandeförbud

brister ifordon hartaxitrafik brukaförbud iBeträffande mot att som
följande bedömning. Taxameterutrust-vitaxameterutrustningen gör

taxitrafiken. gällerför Dettaroll kontrollenspelar centralningen aven
harenskilde taxikunden. VVoch för dendelbåde för det allmännas

fungerakontrollfunktion skalldennaarbetelagt ned attstortett
regelverk kringeffektivtoch förtillfredsställande taxametern.ettatt

bristfälligfordon medtaxitrafik användaiFörbud taxameter-mot att
därförReglerna börsträvanden.linje med dessaligger iutrustning

användas ifordon fårframgårdem klartutformas så det attatt av
godkändmedde utrustadetaxitrafik endast är typtaxameter avom

funktionfråga plombering,iuppfyller kravenoch m.m.omsom
i denbör instraffsanktionerade. DebörbestämmelserDessa tasvara

författningskommenta-härtill medi förslagetSe kap. 1 §YTF. 7nya
rer.
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taxitrafikiförslag denenligt vårtbörSammanfattningsvis som
tilltaxiförarlegitimation dömasinnehafordonföruppsåtligen attutan

gälla denbörmånader. Detsammahögstfängelse iellerböter somsex
legiti-saknar sådanförareanlitaroaktsamhetelleruppsåtligen somav

oaktsamhetelleruppsåtligenförareVidare börmation. avsomen
tilldömaslegitimationenförmeddelatsharvillkorbryter mot som

gulaomhändertamöjlighetinförasocksåbörReglerböter. attom
fordonanvändataxitrafikförbud iochregistreringsskyltar att somom

taxameterutrustning.tillfredsställandesaknar en

fordonFörverkande14.3 av

skall kunnafordonibland förslagdetförekommer tasI debatten attom
anknytningmedbrottslighetolika slagvidförverkasochi beslag av

någotdärförVi villtrafik.yrkesmässigvid olagatill trafik, t.ex.
ingripanden.dennaberöra typ av

ochbrottsärskild rättsverkans.k.egendomFörverkande är avenav
bestämmelsernagrundläggandebrottspåföljden. Dedelinte omaven

bl.a.kanbestämmelserEnligt dessaBrB.finns i 36 kap.förverkande
blihjälpmedel vid brottegendomoch använtsbrottutbyte somsomav

Förverkad§§ BrB.och 236 kap. 1förverkandeföremål för
för-Bestämmelsernafallflestatillfaller i deegendom staten. om

Även inomenligt BrB.tillämpliga vid brottalltidverkande är
underske,förverkandefalli mångadockkanspecialstraffrätten

bestämmelserfinnsförfattningensärskildadendet iförutsättning att
alltidskälighetsbedömning göras.skallförverkandeVidhärom. en

förverkandebestämmel-aktuelladirekt denframgår vanligenDetta av
skeskallellerfår skeförverkandedåvilken det omi ettattangessen,

oskäligt.uppenbartintedet är
lagenenligtbrottvidharfordon använtsfår§ TBLEnligt 7 ett som
förut-vissaunderrattfylleribrottellerkörningolovligvidt.ex.

julikraft den liträddeBestämmelsenförverkat.förklarassättningar
bestämmelsenförverkande närförförutsättning1987. En var,

förbehövdesförverkande attuppenbartdetinfördes, attatt var
förverkandevidareTBLenligt attbrottslighet samtfortsattförebygga

f.51986/87:82prop.förarbetenEnligt lagensoskäligt. s.inte var
dåanvändasskulleförverkandebestämmelsenmedtanken attvar

visatpåtagligt sättellerbrottupprepade enföraren annatgenom
överhäng-fannshärtillmeddet hänsynhänsynslöshet ochuppenbar en

förutsattebestämmelsenuttaladesåterfall. Vidareför enriskande att
10.tillämpning s.restriktivmycket
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Efter förslag i 1993/94:44 Grovt rattfylleri utvidgadesprop. m.m.
möjligheten förklara fordon förverkade vid brott enligt TBL.att
Regeringen anförde då bl.a. 52s. och 53:

Den restriktiva tillämpning förutsattes i förarbetena har,som som
anförts, uppenbarligen också fått genomslag i rättspraxis.ovan

Särskilt vad trafiknykterhetsbrott ifrågasättaskan detavser om en
sådan restriktivitet befogad. Med hänsyn till de riskerär stora

trafiknykterhetsbrott och andra allvarliga trafikbrott utgörsom
framstår det, i jämförelse med vad gäller förverkande påsom om
andra områden, i hög grad rimligt fordon använtsattsom som
vid sådana brott förverkas i utsträckning vad i dagstörre än som

fallet.är

härefterDet räcker enligt 7 § TBL med fordonet har vidanväntsatt
brott enligt lagen och förverkande behövs för förebygga fortsattatt att
sådan brottslighet förverkande inte oskäligt SFSärsamt att
1993:1463.

vilket straffprocessuelltBeslag, tvångsmedel, bör ocksåär ett
sammanhanget.i Beslag kan företas i syfte säkerställanämnas att

förverkande påföremål grund brott. Ett fordon kan såledesettav av
i beslag i avvaktan på åtgärd, dvs. kvarhållandetas sortsen senare en
fordonet. Bestämmelser beslag brottmål finnsi i 27 kap.av om

rättegångsbalken, RB.
I fråga utländska förhållanden kan de regler gällernämnasom som

i Danmark. Här har reviderad lagstiftning godskörsel iträtten om
kraft den januari 1995. i bekendtgörelse af1 I 17 § loven ny a om
godskörsel 259 af 12 april 1995 föreskrivs, vid särskiltattnr grova
eller upprepade överträdelser bestämmelserna godskörsel kanav om
det vid överträdelsen använda fordonet konfiskeras, det påkallatärom
för förebygga ytterligare överträdelser och det inte orimligtäratt om

så sker. förarbetena till bestämmelsen lovförslagI L 23,att nr
Folketinget 1994-95, Bemärkninger til lovforslaget 5 denatts. anges,

endast fall dåskall tillämpas i de myndigheterna inte har kunnat stoppa
trafikenden olovliga med de hittills existerande sanktionsmöjlig-

återkallelse tillståndheterna, såsom och böter.av

Överväganden

Såsom kommer till uttryck i olika sammanhang i detta betänkande
för den yrkesmässiga trafiken måste innehållavi regelverketattmenar

sanktioner. Förverkandebestämmelser slageffektiva det ärav som
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aktuellt i detta sammanhang kräver dock ingående överväganden. De
förverkandebestämmelsekan såsom tillämpningen TBL:s visarav--

och också framgår de nyinförda danska bestämmelsernasom av -
tillämpas endast i undantagsfall. Därtill rad problemkommer en av
praktisk Bilden kompliceras bl.a. vid yrkesmässigdetnatur. attav
trafik ofta fordon det svårtsig och ärrör stora tunga attom som

skadeståndskravförvara. Vidare kan fråga komma omupp om
egendomen förstörs eller skadas under förvaringen. Vi dennaär mot
bakgrund beredda föreslå fordon skall kunna i beslaginte tasatt att

förverkas inom för yrkestrafikförfattningarna. Däremotoch ramen -
hindras isåsom framgått avsnitt l4.2.4, fortsatt färd kunnabör, av

fall.vissa

Åtgärder särskilt näringsidkare14.4 mot

för samhällets samladeRegeringen i april 1995 strategiantog en
redovisades iåtgärder den ekonomiska brottsligheten. Strateginmot

strategintill riksdagen skr. 1994/95:217. Syftet medskrivelse ären
åtgärderpåtagligt minska den ekonomiska brottslighetenatt genom

samlade insatserinnebär kraftig förstärkning samhällets moten avsom
skapa effektivaresådan kriminalitet. En huvudpunkterna är attav

ekonomiska brottslighetensanktioner. Eftersom del denstoren av
riktar sig direktnäringsverksamhet blir de sanktionerbegås i motsom

också den yrkes-särskilt gäller givetvisföretagen intresse. Dettaav
vissa sanktions-trafiken. Vi lämnar därför orienteringmässiga omen

företags-aktuella i detta sammanhang, nämligenformer kan varasom
och näringsförbud.bot

Företagsbot

taxifrågor departements-1979/80:142 vissaRedan i togomprop.
och ansåg då detföretagsböter 26chefen frågan s.k. s. attomupp

straffbe-åtgärderfanns någon formskål utöverövervägaatt av
olaga yrkesmässigaför komma till med denstämmelserna rättaatt
näringsverksamhethar begåtts i utövningentrafiken. För brott avsom
åläggas företagsbot1986, näringsidkarensedan den 1 julikan numera,

straffrättslig7-10 BrB. Sådan botenligt regler i 36 kap. är en
särskildpåföljd för brottsanktion inte rättsver-utgör utan ensom en

yrkande allmänFöretagsbot kan åläggas efterkan brott. avav
inneburitförutsättning brottslighetenåklagare. En är ett grovtatt

förenade medskyldigheterâsidosättande de särskilda ärsomav
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skallallvarligt slag. Dessutomdenellerverksamheten äratt annars av
förkrävasskäligen kunnatgjort vadhanäringsidkaren inte attsom

ochtiotill lägstfastställsFöretagsbotbrottsligheten.förebygga tusen
införandetvidlagrådsremissenIkronor.miljonerhögst avtre

påexempelnämndes YTLföretagsbotbestämmelserna ensomom
skyldighetersärskilda prop.näringsidkarenåläggervilkenförfattning,

64.1985/86:23 s.
regeringenuttryckte106l994/95:100 bilaga 3.1budgetprop.I s.

ochföretagsbotsinstitutet övervägautvärderalåtaavsikt nyaatten
näringsverksam-för brott istraffansvarjuridiskaregler personersom

särskild1995junidärför den 21tillkalladeRegeringenhet. en
vid brottsanktionerutreda frågorför1995:95dir.utredare att om

denbekämpningeneffektiviseramed syftenäringsverksamheti att av
ochkartläggaingåruppdragetIbrottsligheten.ekonomiska att

skallUtredarenföretagsbot tillämpas. mothur reglernautvärdera om
effektivttillförslagutvärdering utarbetadenna ettbakgrund av

Vid dettanäringsverksamhet.inombrottsåvittsanktionssystem avser
företagsbot börmedskall utredaren övervägaarbete systemettom

juridiskasigriktarstraffmedmed motersättas ansvarssystemett som
länder.andrai vissafinnsmed vadlikheti sompersoner

Näringsförbud

förfaranden närings-andravissa ärochbrotträttsverkanviktigEn av
År näringsidkarenäringsförbud förreglerinfördes1980förbud. om

utvidgadesnäringsförbud1986:436lagkonkurs. Igått i omsom
på konkurskravetnäringsförbudmeddelamöjligheten attgenomatt

slopades.
synpunkt,allmänfrånpákallatdetfår,Näringsförbud ärom

ásidosattnäringsidkareenskildi egenskap grovtmeddelas den avsom
därvidochnäringsverksamhetiâlegat honomvad som

ellerringa,intebrottslighet ärtillskyldigsiggjort som
ellertullskatt,sådanunderlätit betalaomfattningavsevärdi2. att

tullarför skatter,betalningssäkringlagenomfattasavgift omavsom
avgifter.och

fem är.och högstlägstviss tid,meddelas förNäringsförbud treen
näringsverksam-drivanäringsförbud får inteunderkastadDen ärsom

drivsnäringsverksamhetanställd iellerbolagsmanhet, somvaravara
talanpåtingsrättmeddelasNäringsförbudnärstående. avavav en

uppmärksam-särskiltskallKronofogdemyndighetenåklagare.allmän
pågrundatnäringsförbudmeddelaskälfinnaskandet attnärma

åklagaren.förhållandet tillanmälaochi lagen§1
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skall föra registeroch registreringsverket, PRV,Patent- överett
tillfälliga näringsförbud. Vid ansökannäringsförbud och en om
tillståndsmyndigheten länsstyrelsen med stödtrafiktillstånd kräver av

näringsför-utfärdar på grundval sittintyg PRV4 § YTF ett avsoma
näringsförbud. Enligthar meddelatssökanden intebudsregister attom

näringsförbudunderrättelserförordningen 1986:4418 § ang.om
försuppgifter ändringarde ochskall underrättelser somomm.m.

kronofog-till bl.a.näringsförbudsregistret fortlöpande sändasi
utsöknings- ochmellanVid sambearbetningendemyndigheterna.

meddeladeuppgiftyrkestrafikregistren får länsstyrelserna om
näringsförbud, avsnitt 13.se

1994:24 be-Näringsförbudsutredningens dir.grundvalPå av
regeringen inäringsförbud SOU 1995:1 harrenodlattänkande Ett

Ändrade näringsförbud föreslagit vissaregler för1995/96:98prop.
näringsförbud ii frågainnebär skärpningarlagändringar, omsom

förslagen1996 antagitden 17 aprilbrott. Riksdagen haranledning av
Ändringarna innebärrskr. 1995/96:212.1995/96:LU22,bet.

iålegat honomåsidosatt vadnågon harföljande. Om grovt som
synpunkt skall ipåkallat från allmänoch detnäringsverksamheten är

intevid brottslighetnäringsförbud alltid meddelas ärprincip som
näringsförbud skallpresumtion förinförsVidareringa. att ansesen
kvalificerad brottslighet.vid vissfrån allmän synpunktpåkallatvara

tio år. Utred-förlängs från fem tillför näringsförbudtidenLängsta
meddelasnäringsförbudet skulle kunnadärvidföreslogningen att en-

inäringsförbudMöjligheten meddelagrund brott. ävenpåbart attav
avgif-skatter, tullar ellerunderlåtenhet betalasåsom vidandra fall, att

behålls dock.förfarande borgenärer,otillbörligteller vid motettter

brottslighetenden ekonomiskabekämpningenNågot ytterligare avom

för ekobrottsfrågor inomsamarbetsorganEkobrottsberedningen är ett
Justitie-, Finans- ochmedverkan frånregeringskansliet under

förupprättades i december 1994BeredningenNäringsdepartementen.
förekobrott ochvid olika åtgärderjustitieministernbiträda attmotatt

framtiden.skall organiseras ibrottsbekämpningenhurutreda
inom län skallföreslagit myndigheternabl.a.Beredningen har ettatt

kommandoekonomiska brottslingar. Ettför kommasamverka att
ledningi varje län underbrottslighet skall inrättasekonomisk avmot

för regionalacheferna demedverkanoch underlandshövdingen av
länsskattechefenöveråklagaren, länspolismästaren,myndigheterna -

länskronodirektören.och
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EffektivareEkobrottsberedningen iVidare föreslår rapporten
Ekobrottsmyndig-myndighet,brottsbekämpning Ds 1996: 1 att en ny

uppgiftjuli 1997. Den skall ha tillskall inrättas den lheten, att svara
harekobrottmålen, brottetkvalificeradeför de oavsettmest var

förslaget generelltmyndigheten enligtbör överbegåtts. Härutöver ta
ekobrottmål i de storstadslänen.handläggningen treav

myndighetssamverkan förregional1995:736förordningenI om
varje länföreskrivs det iekonomisk brottslighetbekämpning attav

brottslighet,ekonomisksamverkansorganfinnas regionaltskall motett
avsnitt 13.undervidarese

ekonomisk brottslighet, harRiksenhetenNämnas bör även mot som
Statsåklagarmyndig-1995: 1015 härom.förordningeninrättats genom

utredningrotel förmål, Rikskriminalpolisensspeciellaheten för av
ochföreträdare för skatteförvaltningenbrottslighetekonomisk samt

under ledningenligt förordningen,skall nämligen,exekutionsväsendet
för speciella målStatsåklagarmyndighetenvidöveråklagaren sam-av

brottslighet.kvalificerad ekonomiskbekämpningfrågaverka i avom
särskild1995 tillsattden 16 novemberhar vidareRegeringen en

Branschsaneringsutredningen för1995:142utredare dir. att--
ekonomiskakampen deneffektiviseringfrågorutreda vissa motavom

vandelspröv-frågorskall bl.a.Utredaren övervägabrottsligheten. om
särskiltför branscherandra åtgärder ärning och utsattaatt somsanera

vissaskall ocksåUtredarenbrottslighet. övervägaekonomiskför
ekonomiskadenförebyggande arbetetdethur främstfrågor motom

samband medkontroll ieffektiviserasbrottsligheten kan genom
bidragsgivning.ellertillstånds-

utredafått regeringens uppdrag19968 februarihar denRRV att
förebyggabli bättreskall kunnaoch kommunernahur attstaten

samband medkontroll iökadbrottslighetekonomisk genom en
undersökasyftar tillsådan kontrollupphandling. En att om en

med,skriva avtaleller kommunnäringsidkare, attstaten avserensom
ingårlaglydig. l uppdragetseriös ochframstårverkligen attsom

ändrasupphandling behöveroffentliglagregleringenundersöka avom
register-ytterligarekontroll,säkerställa sådanför t.ex.att genomen
huringår undersökaVidarenågotkontroll eller sätt. attannat man

från utländskaupphandlingkontroll i frågafå säkerskall kunna omen
företag.
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Överväganden

En del de överträdelser sker författningar reglerarstor av som av som
den yrkesmässiga trafiken begås, såsom i näringsverk-nämnts ovan,

därförsamhet. Det naturligt också del samhälletsär att storen av
för bekämpa brottslighet in för företagenövervakasättsatt attresurser

i olika avseenden.
frågaI de beskrivna ingripandena företagsbot ochom ovan

näringsförbud krävs inte några särskilda bestämmelser speciellt för den
yrkesmässiga trafiken. Vi vill kraftfulltemellertid understryka vikten

samtliga myndigheter, olika övervakar yrkestrafi-sättattav som
ken, samarbetar och samordnar sina insatser alla plan. Häri ingår
då naturligen förekommande falli verka för såväl företagsbotatt att

näringsförbud kommer till användning.som

Avkriminalisering, avgifter14.5 sanktionersom

m.m.

i det föregåendeVi har behandlat vissa situationer där straffskärp-
ningar har motiverade. Enligt direktiven skall vi emellertidansetts
också på straffsystemet i dess helhet inom yrkestrafikområdet ochse
undersöka möjliga förändringar, bl.a. frågai avkriminalisering ochom
användning avgifter i stället för straff. särskilt intresse i dettaAvav
sammanhang valet mellan böter och avgifter.är

Böter

skall, enligtl 25 kap. BrB behandlas böter Böter vad ärm.m. som
föreskrivet för brottet i fråga, dömas i dagsböter, penningböter ellerut

bötesformböter. Om viss inte föreskriven för brottet,normerade är
skall i dagsböter, eller, brottet föranleda lägreböter dömas börut om
straff trettio dagsböter, i penningböter 25 kap. §. Dagsböter1än
skall bestämmas till antal minst trettio etthundrafem-och högstett av
tio. dagsbot fastställs till visst belopp från och tillVarje med trettioett
och kr, efter vad bedöms skäligt hänsyn tillmed medettusen som som
den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och

förhållandenekonomiska i övrigt. Minsta bötesbelopp fyrahund-är
rafemtio kap. 2 Penningböter skall bestämmas till lägstkr 25 §.

tvåtusenetthundra kr och högst kr. Om lägre högsta belopp ärett
särskilt föreskrivet, gäller dock detta 3 §.
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År alla lagföringar. Böterpåföljden i 851993 böter procent avvar
Straffsystemkommittén SOUEnligti utsträckning.betalas stor

1989 i storleksord-indrivningsresultatet årlågdel 2001995:91, s.
betalasinteBöterutdömda domstolsböter.90ningen procent somav
fjortonfängelse i lägstförvandlas tillföreskrivet,intefår, ärannatom

finnsBestämmelser härommånader 25 kap. 8 §.högstdagar och tre
189.bötesverkställighetslagen 1979:i

för vilket böterbeträffande brott,utfärdasStrafföreläggande får
Bestämmelsernaböter.inte normeradestraffskalan, dockingår i

sådantutfärdaråklagaren48 kap. RB. Detfinns ihärom är ettsom
förfarande.skriftligtföreläggande enligt ett

RB. Före-också i 48 kap.ordningsbot finnsBestämmelser om
inteför vilketbeträffande brott,får utfärdasordningsbotläggande av

ordningsbotvilketoch förpenningböterstraffföreskrivs änannat
utfärdasordningsbotföreläggandeföreskrifter. Ettibestämts avom

§.48 kap. 16polisman
uppdrag1994 regeringens30RPS fick denVV och att gemen-mars

den yrkes-övervakningförhandlingsprogramutarbeta ett avsamt
POB-337-sinframhåller itrafiken. Myndigheternamässiga rapport

ordnings-beivrasförseelser bör kunnaflerbl.a.1740-94 att genom
för flerförberedelserpågårockså detI nämns attbot. attrapporten

skall omfattasYTFgällandeenligt 16 §överträdelser avtyper nuav
fråganRPS kommerordningsbot ochbestämmelserna att taatt uppom

20.Riksåklagarenmed s.

ÖverlastavgiftmedSystemet

överträdelsergällertrafikområdet detfinns näravgiftssystemEtt av
Överlastavgift såledesvikt.fordonsbestämmelserna uttas om enom

konstruerad föreller äreller buss terrängvagn,lastbil tung somenen
bil,draskm/tim, eller släpvagn,30hastighethögsta över avsomen

trippelaxeltryckboggitryck,axeltryck,högremedframförs väg
fordonståget ellerfordonet,tillåtet förbruttovikt vad äreller än som

föröverlastavgift lägger1972:435Lagen ansvaretvägen. om
detviktbestämmelser ägarenovannämndaöverträdelse avav

fordondetsläpvagnfordonet och för ägarenmotordrivna somav
bestämmelseinnehållerdras Lagen även attsläpvagnen omenav.

omständigheterdå särskildaeftergesned ellerfåravgiften sättas
rättssäker-frånstötandesigavgiften skullesåsomföreligger, teatt

orimlig.uppenbartframståellerhetssynpunkt som
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Överlastkontrollen i Norge

Eftersom det norska för bekämpning Överlaster har nämntssystemet av
i yrkestrafiksammanhang vill någotvi beröra det.även

ÖverlasterI Norge sker kontroller den trafiken.täta tungaav
resulterar alltid i kännbara påföljder. Vid kontrollerat vägavsnittett

helt för den trafiken. fordonAllastängs vägen vägstunga tungaav
mobila vågar, fordonens bredd och längd med laser, bromsarnamäts
kontrolleras fordon fortsättaoch inget tillåts sin färd innan eventuella
fel åtgärdatshar och böter har erlagts.

Föreskrifter beträffande kontroll, avgifter i fråga överlastm.m. om
utfärdatshar Statens Vegdirektoratet 1994.marsav vegvesen,

Biltilsynet, dvs. bilinspektör och polis, befogenhet företahar att
viktkontroll och besluta fordon förvar föri räkningägarensatt taom
eller risk eller förbjuda fordonetanvändande intill dess denatt attav

avgiftenfastställda har betalats eller säkerhet för den har ställts.
Överlastavgift skall betalas från kravet påinom veckor dettre att
avgift till fordonsägaren. utländska fordon skall avgiftenhar Försänts

fordonetbetalas eller godkänd innan lämnargaranteras garantav en
kontrollstället.

frånDet norska i grunden inte skiljer sig detsystemet, som
frågasvenska, kan säkert värdefulla impulser i tillämpningen.ge om

författningstekniskt vill vi nyssnämnda regelnRent peka den om
betalning för utländska fordon. bör sådan regelDet undersökas om en

avgifter.kan införas i Sverige gälla generellt för såväl böteratt som
ensidigt inför sådanDet emellertid inte lämpligt Sverigeatt ensynes

internationell samordning, bl.a. inom för EG-regel, utan en ramen
eftersträvas.lagstiftningen, bör

Överväganden

straff föreskrivs viss handling.Kriminalisering innebär föratt en
kriminalisering politiskt ställningstagandeBakom ligger attett

förkastlig straffsanktionerad.gärningen i fråga så den börär att vara
medför kriminaliseringen grund för rättsväsendetDärutöver att seen

gjorttill straff eller påföljd fastställs för den har sigatt somannan
skyldig till kriminaliserade förfarandet.det

kriminaliserat måsteFrågan beteende bör avgörasett varaom
ochutifrån avvägning mellan bl.a. straffvärdet resursinsatserna.en

kriminalisera olikadiskussion lämplighetenDet krävs attaven om
fråganmåste därvidbeteenden. Uppmärksamhet ägnastyper omav

upptäcka och utredahar tillräckliga fördet allmänna attresurser
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Omstraffbudet lagföra eventuella gärningsmän.överträdelser samtav
effektivräcker till eller inte prioriteras tilldessa inte enresurser

bestämmelserna framstå hot.kontrollapparat kommer tommaatt som
påföljder kan dessutom komma upplevasEventuellt utdömda att som

till godtyckligt.därför de drabbar slumpartat ochorättfärdiga att synes
författning givnasynpunkt bör inte i lag ellerFrån principiell annan

avkriminalise-osanktionerade. Om därför villföreskrifter lämnas man
sådanåtgärden bestämmelsenden riktiga mönstrasbör att somvarara

innehåll.eller ett annatut ges
sanktio-svårt helt bortemellertid olika skälkanDet att tavaraav

finnas skälförfaranden. kan deteller Däremotför vissa beteendennen
straff överträdelsen. Densanktionstället införai än motatt en annan

straffsanktionerad slipperintebestämmelsebryter ärmot somensom
för sanktion pålikvälstämplad brottslingbli utsättsatt enmensom

avgift.i formöverträdelsen,grund t.ex. av enav
taxi ochnämnda Omhar i denStatskontoret rapporten annanovan

förändrade sanktioner vidfråganyrkestrafik 1993: 15 aktualiserat om
avgiftssystempekat olikaStatskontoret haryrkestrafikförseelser. att

överlastavgift, skattetillägg, för-områdennärliggandefinns -
Ökad tillsyn1993/94: 168Regeringen iseningsavgifter tar prop.m.m.

förslag.till Statskontoretstrafiken inte ställningyrkesmässigadenav
iemellertid till vadansluter sig sägsDen attrapporten omsom

delsi riktningpåföljdssystemetförändringarfortsatta mot av-av
slagförenklingardepenalisering, delskriminalisering annatavresp.

ochtill snabbareleder nämligenSådana åtgärderönskvärda.är mera
får enligtpenningböterökad användningingripanden. Eneffektiva av

liknande effekt s. 35.regeringen en
givetvis utgåtti vårt arbetei det sagdautgångspunktVi har med nu

leder tilldepenalisering och förenklingavkriminalisering,från att
emellertid ocksåböreffektiva ingripanden. Detsnabbare och mer

andraavgiftsbeläggning, liksommedordningframhållas att en
kontrollenjämförelsevis effekt, interingasanktionsformer, får omen

effektiv.trafiken tillräckligtövervakningenoch ärav
administrationenframhållas självavidarebörDet ettatt av av-

svårigheterdet medförsamtidigtbli kostsam,giftssystem kan attsom
skyldigaförare i Sverige sigfrån utländskaavgifter görkräva in som

bestämmelsernasammanhanget kanöverträdelser. I dettill nämnas att
bötestraff viten189 träffar ochbötesverkställighetslagen 1979:i men

beträffande bötes-finns ocksåSärskilda bestämmelseravgifter.inte
samarbete1963: 193nordiska länderna i lageni deverkställighet om

straffverkställighetochFinland, Island NorgeDanmark,med avang.
1972:260icke-nordiska länder i lagenbeträffandesamt omm.m.
brottmålsdom.verkställighetrörandesamarbeteinternationellt av
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såväl polisens olika tillsynsmyndighetersDärtill kommer att som
arbete skulle kunna försvåras bestämmelserna kontroller,om om

Ävenolika författningarna olikartat utformade.påföljder i de ärm.m.
införs.talar för påföljder intedetta att nya

förSammanfattningsvis har vi inte funnit skäl avkriminalisering i
vi har behandlat. framstår inågot de sammanhang Böter storsomav

försöktlämplig påföljd. Vi har därvid iutsträckning attsom en
mån använda penningböter, medger smidig praktiskmöjligaste som en

hantering.
effektiva åtgärden tillståndsha-också denVi att mest mot enmenar

yrkesmässig trafiklåta överträdelser bestämmelsernaär att av omvare
bedriva sådan trafik.för återkallelse tillståndetgrundutgöra attav

effektivtolika register använda, härvidSamkörning är, rätt ettav
hur tillståndshavaren följer dehjälpmedel för tillsyn och kontroll av

yrkestrafikfråga exempelvis och skatter.olika bestämmelserna i om

insatserSamordning14.6 av

trañkområdetkontrollfunktion gäller allmäntBeträffande polisens
flera trañkpolisenheter harvarje län finns ellerföljande. Isett somen

utföra trafikövervakning. Vid trafikpolisen tjänstgörtill uppgift att
utbildning och kanhar särskild kompetens ochpolismän somsom

trafikavdelning.utrustning tilldelats varje Ettden tekniskahantera som
fordons utrustningutbildats för kontrollantal polismän harstort av

flygandeRPS förordnande utförabeskaffenhet och erhållitoch att
anträffas RPS har ifordoninspektion ramöverens-väg. ensomav

fordonskontroller och 60 000med utfäst 120 000kommelse VV att
skall utföras årligen. Utöver dennakör- och vilotiderkontroller av

utföra 10 000 kontrolleröverenskommelse skall polisen transporterav
Med den centrala överenskommelsengodsfarligt väg. somav

träffatoch länspolismästare avtal detvarje vägdirektörgrund har om
skall utföras i län.kontrollerantal sådana resp.som

förts tillfr.o.m. den juli 1995bilinspektörer har l överVV:s
stöd fördärmed expertfunktion ochpolisväsendet. De utgör etten

blirtekniska fordonskontrollen. Dessutomvid dentrafikpolisen
yrkestrafiken och den trafikenfrämstövervakningen tungaav

POB-337-l740-94 9.nedannämndakontinuerlig härigenom s.
handlingsprogram för övervakningangåendesinI ettrapport av

framhåller VV och RPS viktenPOB-337-1740-94yrkestrafiken av
till uppgiftmellan de myndigheter harsamordning sker attatt som

trafiken. Vidaretillsyn den yrkesmässiganågon formutöva avav
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utarbetai landet börpolismyndigheternaoch RPSVV ettattanser
bör,uppläggningengrund förhärför. Tillhandlingsprogramsärskilt

Stockholm,iprojektet POLYfrånerfarenheternaligga ettman,anser
yrkestrafiken, vilketövervakningförhandlingsprogramregionalt av

i länet.och förutsättningarefter behovär anpassat
detföreslår verket1995:44Publ.till regeringenVV:s attI rapport

uppgiftmedstorstadsområdenapolistjänster isärskilda attinrättas
Även framhållertrafiken. i dennayrkesmässigadenövervaka rapport

till grundliggaStockholm kanPOLY iprojektetnämndadetVV att
också deVVökade tillsynen.för den nämnermodell attför en

sinimed verksamhetenhar upphörttaxipolisernas.k.speciella
problemorienteradsådanframhållerform. VVtidigare typatt aven

storstäderna.allt iframförpolisövervakning gör nytta,stor
och desamordningangelägenheten denunderstrykavillVi av

på dettaOfta tordebeskrivits sätthari övrigtåtgärder manovan.som
åtgärderDessa ärbefintligautnyttjakunnahittillsbättre än resurser.

kostnadseffektiva.gradi högsåledes
s.k.framhålla desammanhangetVi vill i även tunga grupper som

till och fråntrafikendenövervakningenförhittills har tungasvarat av
ipolismyndigheter,hos vissafinns t.ex.Sverige. Dessa grupper

detviktuppfattning detvårEnligt är attHelsingborg. storav
behållsi dessa enhetersamlatsharerfarenhetoch denkunnande som

fortsättningen.iäven
Över yrkestrafiksek-områden inomflerdetförordavill vilag att

selektivaförspecialkompetensmedinsatsstyrkorsärskildainrättastorn
förandra nätverkochregistertillgång tillmedochkontroller

koppling tillmedi arbetet näraprioriteringarvägledning och samt en
Även åsyftadetillsynsmyndigheter.berördaochåklagarespeciella nu

befintligaförvidtas inomofta kunnatordeåtgärder resurserramen
dessa.utnyttjandeeffektivtoch innebära ett avmera

in-frågamålsättningar iklaraviktenvillVi poängtera omav
träffasöverenskommelseromfång. Deochinriktning somsatsernas

handlingsprogramdevägmyndigheter ochpolis ochmellan som
roll.betydelsefullhänseendespelar i dettahållpå skildaupprättas en

kontroll skerunder viktenstrykasslutligenförtjänar attDet att av
yrkestrafiklag-egentligalagstiftning denbrott änäven mot annanav

sedanbranschkartläggningardekanHärstiftningen. nämnas som
vadenligtbl.a.regi. Syfteti RSV:sskett är1985 harårstarten --

granskarekartläggningspromemoriornatillförordi attsägs gesom -
kontrollarbetede i sittbranschkännedom såökadrevisoreroch atten

kunskapoch harbranschförhållandena inommedförtrognaär resp.
beskrivakunnaskallunder. Dearbetarföretagenvillkorde somom

ikontrollâtgärderlämpligaföreslåskatteundandraganden,former av
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behovsammanvägd bedömningbransch görasamt avavenresp.
Under år 1995föreslå åtgärder.beträffande viss bransch ochåtgärder

yrkesmässigaanknytning till denkartläggningar medhar sådana
och taxirörelser.fråga åkeriertrafiken skett i om
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Ekonomiska konsekvenser15

regeringens direktiv dir. 1994:23utredningsarbetet gällerFör attom
direktiv får förslagen inte ökaoffentliga åtaganden. Enligt dessapröva

Vidare gällerutgifterna eller minska statsinkomsterna.de offentliga att
tilleffektivisera den offentliga sektorn börvarje möjlighet tasatt vara.

förslagen innebär i flera viktigabetänkande lämnadeDe i detta
Vi bedömer dessaförändringar i författningsstrukturen.hänseenden att

befintligaför omrâdetligger inom deförändringar resurser-ramen
na.

yrkestrafikområdet, VV, krävsmyndighetenFör den centrala en
föreskrifter allmänna råd. Dessaochviss arbetsinsats med att utge

uppgifter, detingå i verkets löpandeuppgifter kan dock sägas som
fårbehov ochhar funnitsdessutom sedan länge stortett av som

nuvarande åligganden.bedömas inom VV:srymmas
leder till effektiviseringar ochförslagen iVi bedömer att stort sett

för de regionalamedföra ökade kostnaderdärför inte kommer att
utsträckningbygger iprövningsmyndigheterna. Förslagen stor

i existerar förarbetsuppgifter redan dagderationaliseringar somav
myndigheterna.

framhålla de förslag vi läggervill vi särskiltsammanhangetI det
skapa rutinermellan olika register. Attfram sambearbetningavseende

fungerande ordningsambearbetning få välför sådan och att en
engångs-kostnader dessainitialt vissavisserligen är avmengenererar

dock arbetskostnadernatagits i bruk kanvälNär systemetnatur.
dåkontrollsystem ochmed manuelltbli lägreförväntas än ett

kostnadsminskning. Detsamma kanobetydlig totalföranleda inteen
området.mellan myndigheternagälla för informationsutbytetsägas

iför samhällssektor träderlagstiftningsamband medI att enny
Viinformationsbehov.kraft finns naturligt ökat attett menarnog

några betydandeuppgå tillhärför inte kan bedömaskostnaderna
organisationer och andrabranschensDärtill kommerbelopp. att

i utsträckningför sina medlemmarkan förväntasaktörer storatt resp.
regelverket och deinformera nyheterna itillmedverka att om

olikaförändrade kraven i hänseenden.
särskilda förarlegiti-föreslagit samordning denVi har vidare aven

samordningkörkortsbehörigheten TAXI. Dennamationen för taxi med
för den månkostnader Iförväntas medföra ökadekan inte staten.
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kan dennaförslaget medföra någon ökning kostnadernakan av
avgifter för och utfärdande,förväntas finanserias somprovgenom

falla den enskilde.alltså kommer att
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Ikraftträdande16

kraftträda ibör kunnabetänkandedettailämnasförslagDe som
1998.januariden 1senast

ställasbörekonomiska kravdehöjningartillFörslaget somav
vissa kommen-trafik kräveryrkesmässigtilltillståndinnehavare aven

ikraftträdande.förtidpunkteni fråga etttarer om
omfattaföreslagit börvi har ävenbeloppenhöjningarDe somav

härtillGrundentillstånd. årbefintliga attdrift enligtirörelser ärsom
dåkrävskrav. Detgällandeuppfyllaskall attfortlöpandeföretagen

till desigövergångstidskälig attrörelserna nyaanpassaenges
år,tidsrymddenpåsneglaskan tresammanhangetdetkraven. I om

iaktiekapitaltillåtnalägstaaktiebolagslagenivid ändringen avsom
1994:802, 3SFSikraftträdandetförbestämdesaktiebolagprivata

ekonomiskaaktuellagäller dedetNärövergångsbestämrnelserna. nu
ikraftträdandetfråntvâ årtidsrymddockbör varakraven omen

sig.kunnaskalltillståndshavarnaförtillräcklig anpassaatt
YTF§nuvarande llispärrtidbestämmelsenföreslår aVi att om

enligt denbörövergångsbestämmelse attGenomupphävs. enangesen
förhinder prövaintespärrtid utgörbestämd attbestämmelsen enäldre

bestämmelserna.deenligttrafiktillstândansökan nyaom
YTF§enligt 7 kap. 1 attskyldighetenfråndispensfrågaI nyaom

kanmedtaxitrafikianvänds taxameter,fordonförse enett som
undantagsådanatidsbegränsning förföreslårvianmärkas attatt en
för högstgällakunnaundantagskallförslagetEnligtinföras.skall ett

med-hakani frågafrån kravUndantag taxameterâr.tvâ somom
upphörakunnarimligen attdåbestämmelser börenligt äldredelats

bestämmelserna.deikraftträdandeteftertvå årgälla nyaav
vissakrävakankörkortslagstiftningenmed denSamordningen nya

beredningen.underfår övervägasÖvergångsbestämmelser, som
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Författningskommentarer17

till yrkestrafiklag17.1 Förslaget

tillämpningsområdekap. Lagensl

trafiktrafik, varmed sådanyrkesmässig§ lag gäller1 Denna avses
som

terrängmotorfordonlastbilar, bussar,med personbilar,bedrivs- släpfordon traktortâg ochmed tillkop ladeeller traktorer
förfogandebetalning ställs tillfordon förareinnebär att motoc- eller gods.förallmänheten transporter av personer

vissaockså särskilda bestämmelserinnehållerLagen transporterom
vägtrafik.internationelli

fordons-betydelse ilag harFordonsbegrepgeni denna samma som
kungörelsen 19 2595.

lag.§ gällandeoch tredje styckena 1Första motsvarar
in-1974:681kungörelsenföranledsAndra stycket att omav

motsvarandeochföreslås upphävdternationella vägtransporter att
kap..in i YTL 4bestämmelser i stället tas nya

Yrkesmässig trafik kan drivas2 § som

förtrafikYrkesmässigLinjetrafik persontrans-
tidtabellsbunden ochden ärporter om

för varjesärskiltersättningen bestäms
förutsättningsig. Enförpassagerare

ingårtrafiken intevidareär att som
sammanhängandeled iett ett arran-
huvudsyftetdär är annatettgemang,

självaän transporten.

trafik förSådan yrkesmässigTaxitrafik2. person-
eller lättpersonbilmedtransporter

linjetrafik.intelastbil ärsom

trafik föryrkesmässigSådanBeställningstrañk person-
lastbil,buss,medmed buss tungtransporter

traktortâgellerterrängmotorfordon
linjetrafik.inte ärsom

yrkesmässig trafikSådanGodstrafik4. som avser
gods.transport av
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deBeträffande innebördenlag.2 § gällandeParagrafen motsvarar av
be-den nuvarandeförarbetena tillhänvisas tillbegreppenolika

sådanff. Märkfrämst 461987/88:78,stämmelsen, atts.prop.
lastbil,med terrängmo-trafik föryrkesmässig tungpersontransporter

linjetrafik,traktortåg, inteellerterrängvagnar ärtorfordon bl.a. som
beställningstrafik med buss.behandlas som

enligt lagenhuvudmani dennatrafikhuvudman3 § Med enavses
persontrafik.ollektivhuvudmannaskap för viss1978:438 om

driva viss1985:4493 § lagen rättParagrafen attmotsvarar om
övergångs-upphävasförslag skall seenligt vårtlinjetrafik, vilken lag

bestämmelserna.

Trafiktillstånd2 kap.

llstándspliktTi

trafiktillstånd.harendast dentrafik får drivasYrkesmässig§1 somav
sådandrivatillstånd inom länetfårtrafikhuvudmanEn utan

fårTrafikhuvudmannenlän.någotlinlyetrafik inte berör annatsom
utför trafikentrafik. Denutföra sådanförnågonita att somannanan

trafik föryrkesmässigtilltillståndskall ha persontransporter.

gällande lag.stycket3 § förstastycketFörsta motsvarar
Innebörden, har§§ LRL.och 61stycketAndra sommotsvarar

detbestämmelser,gällande ärförhållande tillförtydligats i attnu
villtrafikhuvudmanlinjetrafiktillstând förkrävsobetingat somen

behandlats ifråga harDennalänsgräns.linjetrafikutföra över en
4.5, 7.2i avsnittenTrafikutövarbegreppet kommenteras7.3.avsnitt -

och 7.3.

Prövningsmyndigheter

trañktillstånd§ Frågor prövas,2 om
länsstyrel-fysiskinnehavarenellersökanden ära person, avenom

folkbokförd,där hani det län ärsen
härijuridiskeller innehavarensökanden ärb person,enom

såsom kommun,juridiskaoffentligrättsligainräknat staten, enpersoner
däri det länlänsstyrelsenlandsting,kommunalförbund eller ettett av

ledning finns.verksamhetensellerföretagets
intefysisk ärinnehavarenellersökanden ärOm somperson,en

ledningföretagetsjuridisk därSverige ellerfolkbokförd i personen
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frågor trafiktillstånd Länsstyrelsenfinns utanför Sverige, prövas om av
Stockholms län.i

fleratillstånd till linjetrafik berörfrågorVägverket prövar om som
län.

och § sistaförsta stycket gällande lag 4Paragrafen 4 §ersätter nu a
förtydligats såYTF. har emellertidstycket gällande Den sätt att

offentligrättsliga juridiska Detta ärvissa nämns. en ex-personer
undantagsvis kan finnasdetemplifiering, alltså inte utesluter attsom

i fråga förkan kommaoffentligrättsliga juridiskaandra sompersoner
juridiskaprivaträttsligaviktigastetrafiktillstånd. De personerna

ledning" syftar"verksamhetensUttrycketframgår 4av -
språkbruk intenaturligtenligt ärsådana juridiska attsompersoner

"företag".betrakta som
den ursprungli-innebär det inte längreForumbestämmelserna äratt

prövningsmyndighet i varjetillståndsmyndigheten är rätt utansomga
det länsstyrel-återkallelseansökan, tillsyn,situation vid äretc. --

finns skallledningenfolkbokföringslänet länet däri somresp.sen
första stycket.prövningen enligtgöra

behandlas i avsnitt 4.16.prövningsmyndighetFrågorna om

Trafikans vari ga

finnastrafiktillstånd skall detharjuridiska3 § Hos enpersoner som
verksamhetenförsärskilthareller flera attansvarsompersoner

branschsedoch godmed gällande regleri enlighet samt ettutövas
trafikansvaritrafiksäkert a.sätt

mednäringsverksamhetocksa finnas förtrafikansvarig skallEn som
näringsidkare.Sverige utomlands bosattatrafiktillstånd drivs i av

Trafikansvariga4 § är
verkställande direk-föreningar deneller ekonomiskaaktiebolagi

styrelseledamotellerfinns sådandettören, somenannarsenom
harföreningenbolaget eller utsett,

handelsbolag varje bolagsman,eller andrakommanditbolagi
stiftelser styrelseledamotellerideella föreningari somen

eller stiftelsen harföreningen utsett,
intressegrupperingar företagsledaren,ekonomiskaeuropeiskai4.

iverkställande direktörenfilialer denutländska företagi51
1a en,1

privaträttsligahos andrakommunala ellerelleri statliga organ
eller dei 1-5 denjuridiska än organetsomsom avsespersoner

harjuridiskaektive den utsett,personenres
näringsid-utomlands bosattadrivssverksamhetför närin avsom. förestånkare aren.

prövningsmyndighetenmedgeskäl, fårfinns särskildaOm det
trafikansva-skalden harnågona än angettsatt nu varaannan som

rig
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trafikansvarig.frånundantaskommanditdelägareb attatt vara

i §§ YTL. Ifinns främst 5-7trafikansvarigaNuvarande regler om
ochvissa tillägglagenregler i denförhållande till dagens görs nya

l §trafikansvarigs roll preciserats. 4 nämnsI 3 § harjusteringar. en
handelsbolag. Dettasåsom variantkommanditbolaguttryckligen aven

sig vidbehov visatpraktiskthar föranlettsklarläggande ett somav
ekonomiskaeuropeiskatill stiftelser,Vidare har lagtstillämpningen.

företag filialerutländskaEEIG ochintressegrupperingar samt
EEIG, lagenBeträffandenäringsidkare.utomlands bosatta se-

Vadintressegrupperingar.ekonomiskaeuropeiska1994:1927 om
näringsidkarebosattaoch utomlandsföretag filialerutländskagäller

skallEnligt den lagenfilialerutländska1992: 160lagen m.m.omse
för verksam-direktör ochverkställandefinnassådan filialdet i enen

utländskasvenska ellerSverige utomlands bosattabedrivs ihet avsom
för den härmedföreståndareSverige bosattimedborgare ansvaren

m.fl.kommunocksånyhetverksamheten. En ärbedrivna att staten, en
för medgivandekriteriumhartrafikansvarig. Slutligenskall ha somen

tidigare "synner-särskilda skäl"stycket angivitssistaenligt 4 § mot
tillämpning dagensflexibelför möjliggöra änskäl"liga att meraen

kommandit-undantaföreslås möjlighetDärjämtetillåter.regel att
trafikansvarig.fråndelägare att vara

avsnitt 4.6.vidareSe

tillståndsprövningreglerGemensamma om

tillmed hänsynendast denfår meddelasTrafiktillstånd5§ som
och förmågaviljaförhållanden,ekonomiskayrkeskunnande, att

i övrigtlaglydnaddet allmänna,skyldigheterfullgöra sina samtmot
lämplig drivabedömsbetydelseomständigheterandra attvaraav

verksamheten.

gällande lag.första stycket6 §Paragrafen motsvarar

näringsidkarebosattaoch utomlandsjuridiskafråga6 § I personerom
trafikansvariga.den eller demenligt § ärprövningen 5skall somavse

iprövningenyrkeskunnande,det gällerskall,Därutöver närutom
utomlands bosattochjuridiskprivaträttsligfråga person enom en

näringsidkarenrespektivejuridiskanäringsidkare den personenavse
följandei sig samt personer:

ledandedirektören ochVerkställande som genom enannan
inflytandebestämmandehar överställning eller sätt ettannat

verksamheten,
till följdstyrelsesuppleanterochstyrelseledamöter egetavsom

medgemenskapväsentligintresse harekonomiskanärståendeseller en
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den juridiska grundad andelsrätt eller därmedärpersonen som
jämförligt ekonomiskt intresse,

bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.
Som närstående till styrelseledamot eller styrelsesuppleanten en

den enligt kap. 3 § första4 stycket konkurslagenanses som
1987:672 närstående till gäldenären.är att anse som

Paragrafen i §6 andra och tredje styckena gällandemotsvarar stort
lag. Förut berörda tillägg ändringaroch får dock genomslag iäven
denna paragraf. Beträffande den krets deutöverav personer, som
trafikansvariga skall genomgå lämplighetsprövning, hänvisas till
avsnitt 4.6 1987/88:78 49 Se också 1975:6samt prop. s. prop.

139 och ff. Jämför199 TRAFIK-Rättsfall, Kommentarer 1995s.
428 Med skrivningen i punkt eller1 sättannats. avses

exempelvis majoritetsaktieägare står utanför styrelsen.en som
Därutöver kan tilläggas med s.k. generalfullmaktatt atten person
sköta rörelse torde kunna har sådanen anses som en person som en
ledande ställning han honeller skall En juridiskprövas.att person,

aktiebolag majoritetsägare i juridiskärt.ex. ett som en annan person,
bör också kunna ha sådan ställning.anses en

Kommanditdelägare skall enligt 6 § vederbörandeprövas även om
enligt 4 § har undantagits från trafikansvarig.att vara

7 § Om någon dem i 6 § byts eller det tillkommerutav som anges om
någon sådan, skall den lämplighet prövas.nyes

Paragrafen i 7 § gällande lag. "Tillkommande" harmotsvarar stort
dock lagts till.

8 § Kravet å yrkeskunnande uppfylltskall den harvid anses av som
godkänts Vägverket skriftligtanordnatett av prov.

Provet skall de kunskaper tillståndshavare bör ha iavse som en
fråga i första handom

rättsregler,a
företagsledningb och ekonomisk ledning företag,ettav
teknis och driftsförhållanden,c a normer

d trafiksäkerhet.
Kravet på yrkeskunnande skall uppfyllt den kanäven anses av som

förete sådant bevis yrkesmässig kompetens har utfärdatsett om som
medlemsstat i Europeiska iunionen enlighet med rådetsav en annan

direktiv därom.

I dag regleras yrkeskunnandet i 5 § YTF. Vi harnärmare ansetta
sådessa regler viktiga huvuddragen dem bör i lagen.att tasav

Frågor undantag regleras i 2 kap. 5 § YTF.om nya
Beträffande EG-bestämmelsen i tredje stycket avsnittse
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i avsnitt 4.7.behandlasYrkeskunnandet

ekonomiskatillräckligatrafiktillstând skall haInnehavaren9 § av
Viddriva företaget.ochtillbörligtå sätt startaettattresurser
ochlikviditetföretagetsfrämst beaktasskallprövningen ärav

soliditet.
tillståndshavarentill skallskäl intesärskildaFöranleder annat anses

kapital ochförfogarhan övertillräckligaha reserveromresurser,
följande.enligt

tillåtenharfordonmedgodstransportertillstånd tillVida ensom
med fordonoch tillöverstigandetotalvikt persontransportertonsex

föraren:inklusiveflera nioförinrättade änär personersom

Kapitalkrav, krfordonmotordrivnaAntal
trafiken avsersom

100 000fordonl
000200fordon2

200 000fordon2Fler än
för varjeoch därutöver

fordontillkommande
50 000

tillåtenharfordonmedtill godstransportertillståndVidb ensom
med fordontillochtotalvikt högst orterpersontrans somtonsexav

inklusive öraren:nioför högstinrättadeär personer

Kapitalkrav, krfordonmotordrivnaAntal
trafiken avsersom

00075fordon1
150 000fordon2
150 000fordon2Fler än

varjeföroch därutöver
fordontillkommande

00035

i frågaLiksomYTF.dag i 5 b §finns ikravenekonomiskaDe om
ihuvuddragengjortsbedömningendenyrkeskunnandet har att nu
kravvilkaBestämmelsernain i lagen.böraktuella ler ertas anre - detfordonmotordrivnafleraställs ör an esag somett av sresp.som

ik-skall yrkestrahellerinteSläpfordon,YTL.§kap. li 1 somnya
be-traktortâg tillämpasBeträffandedärvid inte.beaktasanmälas,

regler hargällandeförhållande tilltraktorn. lsjälvaloppskraven
detså uppbyggdaBestämmelserna ärväsentligt.höjts attkapitalkraven

uppfyllt. Dettakapitalkravaktuellt ärräcka mednormalfallet skalli att
vidmotiveradesigkankravinte högreemellertidutesluter te enatt
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helhetsbedömnin i det enskilda fallet. Kompletterande regler finns i
fordon2 kap. 6 och 7 YTF. Anmälan regleras i 5 kap. YTF.av

De ekonomiska kraven behandlas i avsnitt 4.8.

10 § Den söker tillstånd skall kunna styrka han fyllerattsom up
kravet ekonomiska enligt 9 innehar lståndDenresurser som

styrka han fortlöpande uppfyllerskall kunna detta krav.att

direktParagrafen saknar motsvarighet i dagens regler. Märk att
kapitalkravet skall fortlöpande uppfyllt.vara

linjetrafikSärskilda regler för

§ Tillstånd linjetrafik får inte det sannolikt den11 till görs attes, om
avsedda trafiken i betydande mån ulle komma skada förutsätt-atts
ningarna för driva fJärnvägstrañk.Tillstånd får dock alltidatt ges, om

ikförsörjning skulle uppnås därigenom.bättreavsevärt traen

härom förhållandeI dag gäller 8§ YTL. I härtill har här den
någon prövning inte skall ske trafik-ändringen gjorts att gentemot

vägtrafik. Se angående detta avsnitthuvudmannens 7.2.

Villkor för tillstånd

Trañktillstånd får förenas villkor, det finns särskildamed om
s a . linjetrafik får förenas villkor ägnadeTillstånd till medäven ärsom

sådan skada imotverka llatt som avses

13 i första stycket får villkor meddelas såväl§ I fall 12 §avsessom
tillståndstiden.tillstånd underi samband med att senareges som

får villkor meddelas endast ifall i 12 § andra stycketI som avses
tillstånd eller enligt l5samband med omprövasatt ges

detta de reglerna hargäller i fråga 9 § YTL. Il dag ut-om nya
fast vilka villkor får meddelas endast i sambandtryckligen slagits som

vilka villkor fårtillstånd eller ochmed omprövasatt ges som
under tillståndstiden. Se härom avsnitt 4.10.meddelas även senare

form istycket i dagens 9 § YTL återfinns i reviderad 7 kap.Andra
i2 § YTF. Se avsnitt 9.7.nya
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Giltighet tillståndav

finns särskilda skäl, kan14 § Trafiktillstånd gäller tills vidare. Om det
till viss tid eller till vissatillståndet begränsas transporter.

övervägandeni gällande lag. Se angåendeParagrafen 10 §motsvarar
tillståndtidsbegränsning avsnitt 4.11.om av

linjetrafikefter tillstånd till harår förflutit det15 § När tio har att ett
tillståndets fortsatta giltighetdärefter tionde år kanmeddelats och vart

någonskall endastenligt Prövningen11 görasprövas nytt om
linjetrafiken begär det.järnvägstrafik och berörsbedriver avsom

tidigast tvåprövningsmyndighetenfår in tillsådan begäranEn ges
tioårsperioden. Omutgången den löpandeår föreår och senast ett av

årintill viss tid, skall begärantillståndet begränsatär senast ettges
tiden.före utgången denav

§§ YTF. I för-och 10 och llangående detta § YTLdag gäller 11I
trafikhuvudmanförden specifikahållande härtill rätten atttas ennu

skadlighetsprövningföljdomprövning bort. Dettabegära är atten av
trafikhuvudmannensskall skeinte längreenligt §11 gentemot

trafikhuvud-har bakgrundjärnvägar"vägtrafik. "Statens mot av
järnvägsföretag byttskonkurrerandejärnvägstrafik ochmännens ut
paragrafen redigeratsharskrivning. I övrigtgenerellmot omen mera

och 12 §§Jämför 2 kap.gällande lydelse. 11förhållande tilli nya
avsnitt 7.2.YTF. Se närmare

tillståndet dödsboet. Omövergårtillståndshavaren dör,16 § Om
tillståndet konkursboet.övergårförsätts i konkurs,tillståndshavaren

grundprövningsmyndighetenTillståndet gäller, inte avom
månadergiltighetstid, under högstlängresärskilda skäl med sexer

konkursbeslutet.dödsfal ellerräknat från et
godkäntsföreståndare hardet finnasverksamheten skallFör somen

tillämpas.fråga skall 5 §dennerövnin smyndi heten. I omav
prövningsmyndighetentillhar anmältsörestån intearem en

upphör till-konkursbeslutet,dödsfallet ellermånad fråninom en
ochinte godkännsföreståndarengällerståndet. Detsamma enom

prövningsm ndig-tidinom deninte anmälsföreståndare somannan
godföreståndarenheller den andre änns,Om inteheten bestämmer.

harbeslutet häromveckor efter detgällaupphör tillståndet atttreatt
kraft.vunnit laga

härtill har tidsgränsernaförhållande13 YTL. Idag gäller härom §l
ändrats tilltvå månaderårförsta tredje styckenai och ett sexresp.om
dagens reglertill dettaAnledningenmånad. ärmånader attresp. en

stycket intei förstagengäld regelnIväl ärbedömts generösa.vara
särskilda skäl.medges vidtid kanlängrelängre absolut utan
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Särskilda regler för persontransporter

17 § Den har tillstånd till får frakta godsävenpersontransportersom
med fordon tillståndetsom avser.

Paragrafen 12 § i gällande lag.motsvarar
Se avsnitt 8.16.

18 § Den har tillstånd till taxitrafik skyldig lämpligaär attsom genom
åtgärder låta före färden kännedom den taxapassagerare om som
han tilläm

Taxan skall byggd så priset för dels enkeltatt transportenvara up
bedömas före färkan dels med kännedom körd sträcka ochen, om

nyttjad tid enkelt kan beräknas efter färden.
Bestämmelser prisinformation finns också i prisinformations-om

1991:601.lagen

stycketFörsta i nuvarande Bestämmelserna14 §YTL.motsvarar stort
i första och andra styckena tillsammans regeringenmed 8 kap. 2 §ger
eller den myndighet regeringen bestämmer grundenVägverketsom
för meddela föreskrifter i vidareSe punkt 2 iämnet.att

kap. § YTF straffbestämrnelsell 1 i 9 kap. § YTF. Bak-4samtnya
grunden till regleringen behandlas i avsnitt 9.5. Befogenhet kan också

länsstyrelse inom länet kompletterande föreskrifter,meddelaattges en
vid flygplatser. Se kap. § förslaget till avsnitt11 2 YTFt.ex. samtny

i9.2 betänkandet.
Tredje stycket i 18 § har lagts till.

Taxiförarlegitimation3 kap. m.m.

särskild förarlegitimation finns i dag i 14 § YTLBestämmelser aom
§§ föreslås dagens regler byggs12 d och 12 YTF. Nui utattsamt e

väsentliga avseendenTaxibehörigheten i körkort bort. Iväsentligt. tas
taxiförarlegiti-förebild för reglernakörkortsreglerfår vissa utgöra om

Taxiförarlegitima-i den YTF.Kompletterande reglermation. ges nya
avsnitttionen behandlas i

Krav på taxiförarlegitimation

linjetrafik ellerföras il§ En personbil eller lätt lastbil fåren
taxitrafik endast den har taxiförarlegitimation.av som
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särskild förarlegitimationi § YTL krävsEnligt dagens regler 14 a
kap. 2 §taxitrafik betydelse enligt 2 § 1i i detta begreppsendast nya

lättlinjetrafik med personbil ellerNärbesläktad härmedYTL. är
efterfrâgestyrd komplette-ofta s.k.slag trafiklastbil. Detta utgörav

därförtaxifordon. Skäl harutföras med vanligaringstrafik och brukar
trafik.för sådantaxiförarlegitimationföreligga kräva ävenattansetts

trafik ireglering för detta slagingen särskildDärigenom behövs av
körkortslag KKL.jämför § gällandekörkortslagstiftningen, 5

Prövningsmyndigheter

länlänsstyrelsen i dettaxiförarlegitimation2 § Frågor rövas avom
kbokförd.innehavaren foellerdär sökanden är

folkbokförd itaxiförarlegitimation för den inteFrågor ärsomom
i län.LänsstyrelsenSverige prövas av

taxiförarlegitimationansökandagens reglerEnligt prövas avomen
stycket YTL.folkbokföringslän § andra4länsstyrelsen i sökandens

har beslutatlänsstyrelseåterkallelse denFrågor prövas omsomavom
meningen YTL.stycket sistalegitimationen 14 § andraa

andrasåväl ansökaninnebärföreslagna reglernaDe att somnu
trafiktillstånd,det gällertaxiförarlegitimation, liksomfrågor närom

folkbokfördvederbörande viddärlänsstyrelsen i det län ärprövas av
avsnitt 8.13.tillfället. Se häromaktuelladet

intemyndighet för denbehörigsaknas i dag ärRegler somom
i andra stycket.föreslås bestämmelsenDärförfolkbokförd i Sverige.

avsnitt 8.14.Se härom

taxiförarlegitimationPrövningen av

till denTaxiförarlegitimation får3 § somges
âr,fyllt 21har

eller harbehörigheten Bår har körkort medminst tvåsedan2.
behörigheten D,körkort med

tillställas med hänsynbörde medicinska kravuppfyller upsom
trafikanter,och andraförsäkerheten passagerare

lämpligoch laglydnad bedömsrkeskunnandei fråga4. attvaraom
i taxitrafik.tjänstgöra öraresom

körkort med2 krav innehavi första stycketDet sägs avomsom
inom detvå år gäller inte denunder minstbehörigheten B tresom

vid ansökanitimation ochhaft taxiförarleåren harsenaste om nysom
behörig B.körkort medsådan har eten

giltigtförening medgäller endast itaxiförarle itimationEn ett
motiverade medicinskamed villkorfårkörkort. Den ärörenas avsom
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medi sambandfår meddelas såvälVillkorskäl.andra särskildaeller
giltighetstiden.underlegitimationen beslutasatt som senare

motsvarighet i dag.Paragrafen saknar
avsnittpunktyrkeskunnandet i 41-3 ochpunkternaBeträffande se

avsnitt 8.8.punktvandelsprövningen i 4beträffande8.7 samt
behörig-medkörkorttvå års innehavminsti punkt 2Kravet av

innehafts avbrottskall hakörkortsådantinnebärheten B utanatt
stycket. Vidi andrahärifrån reglerasVisst undantagtid.under denna

tvåårsregeln.inteD-behörighet gällerinnehav av
utländskaför innehavarefrågaKKL iJämför § rätt15 avomc

yrkesmässigifordonmotordrivnasvenskregistreradeförakörkort att
trafik.

föreskriftermeddelaVV,Vägverket,Bemyndigande för att
YTF.kap. §finns i 1kraven 11medicinskaangående de nya

haruppfyllt denyrkeskunnande skall4 § Kravet somavanses
skriftligtanordnatVägverketvigodkänts ett prov.av

kommentarenYTF. Sei gällandemeningend första12 §Motsvarar
YTF.kap.till 3 nya

hinderföreliggerdetförhandsbesked kan prövas§ Genom mot5 om
taxiförarlegitimationatt ges.

avsnittSe§ KKL.Jämför 11i dag.motsvarighetParagrafen saknar
8.15.

enskildefår dentaxiförarlegitimationärendemål eller§6 l ett om
läkarintyg.införeläggas att ge

KKL ochJämför 42 §motsvarighet i dag.direktParagrafen saknar
KKF.tredje stycket11 §

skyldigtaxiförarlegitimation ärinnehareller att§ söker7 Den som
liknandeblodprovstagning ellerläkarundersökning,genomgå annan

kravmedicinskaprövningsådanförbehövsundersökning somavsom
föreskrifter.meddeladestöd däravmedlag elleri dennaavses

stycket KKL.sistaJämför 7 §i dag.motsvarighetParagrafen saknar

taxiförarlegi-innehavareundersökningvid§ Om läkare8 avenaven
legitimation,sådaninnehaolämpligfinner dennetimation är attatt

någonprövningsmyndigheten. Innandet tillanmälaskall läkaren
innehavaren.underrättaskall läkarenamnälan görs
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Paragrafen saknar motsvarighet i Jämfördag. 17 § KKL. för-Ia
hållande till denna paragraf har bestämmelsen här gjorts mera
stringent.

förarbehörighetiKrav på fallvissa

9 § Traktortåg eller får föras i yrkesmässig trafikterrängvagntung
endast den har körkort med behörigheten C, eller ellerD Eav som
har taxiförarlegitimation.

Se avsnitt 8.7.

4 kap. Internationella vägtransporter m.m.

dag dessa frågor i förordningenI regleras 1974:681 internatio-om
nella KlV.vägtransporter,

Frågor de internationella behandlas avsnittivägtransporternaom
10.

Inledande bestämmelse

l Med internationella yrkesmässigavägtransForter transporteravses
eller gods til eller från Sverige eller i transittrafikväg av personer

Sverige.genom
Om internationella inom Europeiska ekonomiskatransporter

samarbetsområdet EES finns särskilda bestämmelser.

Bestämmelsen i första stycket 2 § första meningen KIV. lmotsvarar
enlighet med den uppdelning regelsystemet trafik inomav resp.

EES föreslår har lagts till andra stycke beträffandeutom ettsom
trafiken inom EES. åsyftasHärmed EG:s regelverk och förslaget till
förordning 0000:000 behöriga myndigheter frågaiom m.m. om
internationella inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-transporter
rådet EES.

Det kan tilläggas bestämmelserna i detta kapitel avfattade medäratt
den utgångspunkten bilaterala ingått andraavtal Sverige medatt som
länder och multilaterala överenskommelser Sverige har anslutitsom
sig till saknar betydelse för trafiken inom Om så skulleEES. inte vara
fallet den träder i kraft fårYTL vidtas de justeringar,när nya
alternativt Övergångsbestämmelserbeslutas de behövs.som
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registrerade Sverigeimed fordonförZillstándsplikt ärtransporter som

landettrafikyrkesmässigoch§ Internationella2 vägtransporter utom
fâr drivas endasti Sverigeregistreradeller lastbilmed buss ärsomen

lag.trafiktillstånd enligt dennaden harsomav

cabotagetra-omfattar såväl3 § KIV. DendelvisParagrafen motsvarar
framgår §Såsom ltrafik landet.yrkesmässigfik utom avsom annan

EES särskilt.trafiken inomreglerasmed kommentar

ochmellan Sveriöverenskommelse§3 Pâ grund statannane enav
tillstånd försärskilti 2 § krävastrafikkan det vid transportsom avses

i Sverigeregistreratfordongods medeller ärett somav personer
transporttillstånd.

transporttillstånd nämns§ KIV. Detgäller i dag 4Härom avsersom
hos VV iansökerenligt 6 §svensktillstånd transportör omsom en

GTS, i frågaGeneraltullstyrelsen,och hosfråga persontransporterom
godstransporter.om

förekommandealltså det iinnebär2 och 3 §§iBestämmelserna att
transporttillståndtrafiktillståndsvensktförutom ävenfall krävs ettett

GTS.ellerVV avav
Förhandlingaravtal.bilateralaöverenskommelser ärDe avsessom

Kommuni-försenligt demtillstândskvoteravtal ochsådana avomom
kationsdepartementet.

registrerade ifordonmed ärförTillstándsplikt transporter som
utlandet

trafik iyrkesmässigochInternationella4 § vägtrans orter annan
fåri utlandetregistreradastbilellerbuss ärSverige med somen

utländskbehörigtillståndhardenendastdrivas enavsomav
sådanatillmyndighet transporter.

tillståndstycket KIV. De§ förstai 5Bestämmelsen stortmotsvarar
utländskabehörigadenmeddelasbestämmelsenenligtkrävs avsom

trafiktillstånd.svensktochmyndigheten närmast ettmotsvaras av
i 3transporttillståndfrån detfår skiljasTillståndet som avses

samrådefterför GTSmöjlighetstycket KIVandraI 5 § attges en
internationellaför vägtrans-tillstånd kan krävasföreskrivamed VV att

trafik.yrkesmässig Deutförs iintede transporteräven somporter om
utförsräkning/firmabilstrafikförsådanaär avsomegenavses
tillstånds-för vilkaSverige, ochfråntill ochutländska transportörer

Motsvarandeavtal.bilateralaenligtföreskrivaskan transporterkrav
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utförs svenska i Sverige undantagna från till-transportörer ärsom av
ståndskrav. Tillstånd bör då inte heller krävas utländska trans-av
portörer.

Enligt tredje stycket i §5 KIV kan tillstândskravet i bl.a. första
stycket avtalas bort överenskommelse mellan Sverige ochgenom en

Bestämmelsen torde överflödig bakgrundstat. mot attannan vara av
nationellt grundtillstånd alltid krävas varje transportörett antas av

bedriver trafik hemland. har därför inteDen tagits medoavsettsom
förslag.i detta

5 § På grund överenskommelse mellan Sverige och statav en annan
kan det vid trafik i § tillstånd4 enligt den be-utöversom avses
stämmelsen krävas särskilt tillstånd behörig utländsk myndighetav en
för eller fordongods med registreratärtransport ettav personer som
i utlandet.

Bestämmelsen saknar motsvarighet i dag och har lagts till för iatt
förtydligande syfte erinra tillståndskravdet kan gälla enligtom som
bilaterala avtal. Bestämmelsen innebär således inte någon ändring i nu

Jämför frågagällande ordning. 3 § i där avsedda fordon. Avtalenom
slag åsyftas där.är av samma som

Prövningsmyndigheter

6 § Frågor transporttillstånd enligt såvitt3 § prövasom avser person-
Vägverket och såvitt godstransporter General-transporter av avser av

tullstyrelsen.

Paragrafen 6 §§ KIV har justerats i väsentliga4motsvarar resp. men
avseenden. blir behörigVV enligt bestämmelsen samtligaprövaatt
frågor utanför EES inkl. cabotage, medanrör persontransportersom
GTS behörighet frågor tillhuvud inte omfattar tillståndöver taget om
sådana frågorGTS behörighet omfattar i stället samtligatransporter.

tillstånd utanför tillståndtill godstransporter EES inkl. frågorom om
till cabotage. Sistnämnda slag trafik tillåts dock i allmänhet inteav
enligt bilateralade avtalen med andra länder. Hittills har, enligt
särskilda bestämmelser härom, cabotagetrafik,gällt tillstånd till iatt
den mån den huvud tillåts, beviljas regeringen. Be-över taget av
stämmelsen innebär således i den delen nyordning.en
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Illlståndsprövning m.m.

förväntaskanendast denmeddelasfårTransporttillstånd§7 som
trafiken.förgällerbestämmelserdeiaktta som

KIV.§7Paragrafen motsvarar

villkormed deförenasskall detmeddelastransporttillstánd8 § När ett
behövs.som

8 § KIV.Paragrafen motsvarar

denmedgivandeöverlåtasfår intetransporttillständ§ utan av9 Ett
meddelat det.harmyndighet som

uppbyggnad ochYTL:sAvKIV.9 §Bestämmelsen motsvarar -
enlighetIöverlåtas.fårinteolika slagtillståndföljerutforrrming att av

från dennaundantaghärbestämmelsergällande ettmed i dag tas upp
regel.

Återkallelse taxiförarlegitimationtillstånd och m.m.kap.5 av

Återkallelse trafiktillståndav

4.12.avsnittibehandlashäromFrågor

driftenvidövrigteller itrafikenyrkesmässiga avi den§ detl Om
tillståndshavarennäringsverksamheteller itrafikrörelsen somannan

för-ellermissförhållandenallvarligaförekommit annarsomdriver har
föreligger,längreinte5 §kap.enligt 2tillståndförutsättningarna

prövningsmyndigheten.återkallastillståndetskall av
ske,böråterkallelseallvarligasåintemissförhållandena är attOm

meddelas.varningställetikan

YTL.§15Paragrafen motsvarar

tillståndshavare,§enligt låterkallasalltidskalltillstånd enom2 § Ett
62 kap.prövadnåellertrafikansvarig avses isomannanonen brott,ekonomiskainräknatiga brott,för allvardömtshar

överträdelserupprepadeellerallvarliga avfördömts2. har
föreskriftereller0000:000yrkestrafikförordningendennaa , författningar,dessamed stödmed elatshar avsom ochvägtrafik vägtransporter,föreskrifterellerförfattningarb om

ochviktfordonsvilotider,ochkör-föraresbestämmelsersärskilt om
bestämmelserandraellerbeskaffenhetoch avutrustningfordonsmått,

trafiksäkerheten,ellertrafikenförbetydelseväsentlig
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bestämmelser författningarc i löne- och anställningsför-om
hållanden i branschen,

väsentligt har underlåtit fullgöra sinasätt skyldigheteratt mot
det lmänna vad betalning skatter och avgifter, ellera avser av

4. väsentligt har åsidosatt villkorsätt för tillståndet.
Ett tillstånd skall också återkallas, det vid prövningom som avses

i 2 ka 7§ framgår någon dem prövningen äratt av som avser.olämp ig.

Härom gäller i dag 11 a§ YTF. Här regleras fall obligatoriskav
återkallelse, där således varning inte kan komma i fråga. förhållandeI
till dagens regler har bestämmelserna under i förslaget2 b förtydligats
i syfte markera återkallelse skall ske vid överträdelse allaatt att av
bestämmelser väsentlig betydelse för trafikenär eller trafiksä-som av
kerheten. Punkten 4 är ny.

Punkten i gällande4 YTF har inte någon motsvarighet i kap.5 2 §
YTL. Den så allmänt utformad den fårär täckas 1att anses av

Dagens bestämmelser i § sistall stycket YTF spärrtid saknara om
också motsvarighet i den lagstiftningen.nya

Sista stycket 17 § YTL, dock återkallelse ärmotsvarar att nu
obligatorisk.

3 § Ett ärende i § får inte2 tillståndshava-avgöras utan attsom avses
har skälig tid byta trafikansvarig ellergetts att utren en annan vars

läm lighet Om inte heller den godkänns skall tillståndetprövas. nye
äter allas.

Paragrafen i b§ gällande11 YTF. Dock harmotsvarar stort ut-
bytesmöjligheten vidgats så den omfattar sådana prövadeattnu som

i såväl kap.2 6 § 2 kap. Anledningen till7 detta äravses som
avfattningen direktiv 74/561/EEG 74/562/EEG. En sådanav resp.
ordning också i och för sig naturlig.synes vara

4 § tillstånd inteEtt används skall återkallas, inte särskildasom om
skäl talar det.emot

Paragrafen 16 § gällande YTL.motsvarar

Äterkallelse taxiförarlegitimationav m.m.

Dessa frågor behandlas i avsnitten 8.9-8. 13.

5 § En taxiförarlegitimation skall återkallas prövningsmyndighetenav
innehavarenom
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visat olämplig tjänstgörabrottslig gärning har att somgenom
taxitrafik enligt kap.förare i linjetrafik eller 1

i 3 kap. 3uppfyller de medicinska kravinte längre som avses
läkarintyg, ellerföljer föreläggandeinte attett ge

återkallas.legitimationen skall4. begär att
såförsta stycket intemissförhållanden i lOm de äravsessom

meddelas.ske, kan i stället varningallvarliga återkallelse böratt

stycket YTL. Dengäller i dag § andraBeträffande detta 14 nyaa
medicinska skälåterkallelse kan skebestämmelsen medger ävenatt av

följs eller innehavarenin läkarintyg inteföreläggande attsamt geom
Jämför KKL. I andraåterkallas. 16 §legitimationen skallbegär att
införts. Se avsnittmeddela varninghar möjlighetstycket att

tills vidare i avvaktanskall återkallas6 § taxiförarlegitimationEn
sannolika skäl kandet åáterkallelsefrågan,slutligt avgörande omav

enligtslutligt åter allas 5legitimationen kommer attantas att

19 §Jämför beträffande körkortmotsvarighet.Paragrafen saknar i dag
KKL.

polismyndighethandtaxiförarlegitimation skall7 § En tas enom av
eller åklagareen

0000:000körkortslagenföreligger enligt §förutsättningar xom
körkort,innehavarenshandatt ta om

legitimationensannolika skäl kandet attantasannarsom
enligtåterkallas 5kommer att

återkallats.legitimationen harkörkortet ellerom
ogiltig medanskulle gällataxiförarlegitimation ärEn som annars

den omhändertagen.är

grundomhändertagitshartaxiförarlegitimation8 § Om annanen
föreligger,körkortinnehavarensförutsättningar omhändertaän attatt

legitimationendröjsmålrövningsmyndigheten avgöraskall utan om
tillbaka.vidare eller lämnasterkallas tillsskall

hand blirelleråterkallas ellertaxiförarlegitimation9 § När tas omen
efter anmaning överlämnaskall innehavarenskälogiltig något annatav

polismyndighet.Vägverket ellerden till en

grundogiltig endasthar blivittaxiförarlegitimation10 § Om aven
lämnasskall legitimationenkörkortsbehörighet saknas,föreskrivenatt

körkortet lämnasi samband med ut.attut

förarlegitimation saknas i dag.särskildomhändertaMöjlighet att en
UnderlåtenhetKKF.23 § KKL och 50 §beträffande körkortJämför

12straffbelagd i dag,taxiförarlegitimation inteöverlämna äratt ese
straffbe-Någonmed 16YTF jämförtstycket gällande§ andra
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inte heller tagits i detta lag-stämmelse i detta hänseende har upp
förslag.

avsnitten 8.10 och 8.15.Se i övrigt omhändertagandeom m.m.

Återkallelse transporttillstándav

berörda tillstånd enlitrañktillstånd återkallas skall11 § När även tett
prövningsmyndighet i 4 kap. 6kap. återkallas4 3 § avsessomav .§§trafiktillstånd i l-4övrigt skall reglerna återkallelseI om av

i fraga transporttillstând.tillämpas även om

tilldelvis § KIV, harBestämmelsen 12 anpassatsmotsvarar men
transporttillståndbeträffande trafiktillstånd. Ettåterkallelsegrunderna

självständig prövningstycket återkallas efterkan enligt andra en av
härför.förutsättningarna

bestämmelserGemensamma

med anledningåterkallelse eller varning12 § Till grund för slutlig av
läggasbeträffande frågan brott öreliggerbrottslig gärning skall enom
enligt 20åtalsunderlåtelagakraftvunnen dom eller beslutett seom

bestämmelse imotsvarandekap. rättegångsbalken eller annan
författning.

avsnitt 4.12.Se 18 § KKL samt

brottmålsdom ellerdom jämställs13 § Med svensk ett annatenen
utländsk domstol ellermeddelatslikvärdigt avgörande har ensom av

myndighet.någon utländskannan

Se 26 § KKL.

delges deneller varning skall14 § beslut återkallelseEtt somom
beslutet rör.

första stycket KKL.Se 45 §

Tillsyn m.m.

tillstándshavaretillsynPrövningsmyndigheterna15 § överutövar att
ocksåbestämmelser. De skallenligt gällandebedriver verksamheten

trafikmiljö ochtrafiksäkerhet,övrigt verka för kraveni att
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under likatrafik bedrivsyrkesmässigarbetsmiljö fylls attsamtup
olika trafikutövare.konkurrensvill mellanor

innehavareockså tillsynPrövningsmyndigheterna överutövar att av
legitimationen.förgällerde kravuppfyllertaxiförarlegitimation som

ochtrafikmiljö-härtill harförhållandeYTL. Idag l9§Jämför i
6avsnittfrågorBeträffande dessatill.lagtskonkurrensaspekterna se

13.resp.
närvarande iförbehövligtdet inteVidare har attansetts som-

förut-får skeprövningföreskrivasärskiltYTL19 § attatt av-
iliggafårföreligger. Dettillstånd alltjämtförsättningarna anses

skyldighet.ochbefogenhetinnefattar dennatillsynensakens attnatur
19.18 och1993/942168Jämför s.prop.

kollektiv-handikappanpassningtillsynBestämmelser16 § över avom
kollektivtrafik.handikappanpassad1979:558i lagentrafik finns om

gällande YTL.20 §Paragrafen motsvarar

Straffbestämmelser6 kap. m.m.

rekvisitetsubjektivadetMärki avsnitt 14.behandlasfrågorDessa att
preciserats.hargenomgående

trafikyrkesmässigOlaga m.m.

lagenligt dennatrafikyrkesmässigdriveruppsåtligen§1 Den som
fängelseellertill bötertrafikyrkesmässigför olagadömstillståndutan

år.högsti ett
bryteroaktsamhetelleruppsåtligentillståndshavare motEn avsom

böter.tilltillståndet dömsmeddelats iharvillkor som

ellerfrån böterhöjdföreslåsStraffskalan§ YTL.Jämför i dag 21 nu
år.i högstfängelseböter ellermånader till etthögstfängelse i sex

Bestállarans var

yrkes-dentillstånd, dömstrafik drivitsyrkesmässig2 § Har utan som
trafikutöva-avtal medslutitharräkningellerförmässigt annansegen
år, hani högsteller fängelsetill böter ett omtransportenren om

saknades.tillståndanledningskälighadetill ellerkände attanta
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Jämför i dag 22 § YTL. l förhållande härtill har bestämmelsen
gjorts generell så den omfattar all yrkesmässig trafik. Vidareatt nu
föreslås straffskalan ändrad från böter till böter eller fängelse i högst

år. Se härom avsnitt l4.2.3.ett

Brott bestämmelserna taxiförarlegitimationmot om

3 § Den i strid 3 kap. uppsåtligenl § för fordonmot utan attsom
inneha taxiförarlegitimation döms till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Till straff döms tillståndshavare uppsåtligen ellersamma en som av
oaktsamhet i strid kap.3 § anlitar förare1 saknar taxiförar-mot som
legitimation.

förareEn uppsåtligen eller oaktsamhet bryter villkormotsom av
förhar meddelats taxiförarlegitimationen döms till böter.som

Första stycket Andra stycket andra ledet iär nytt. motsvarar nuvaran-
de 21 § andra stycket StraffskalanYTL. har dock utökats med
fängelse. Tredje stycket är nytt.

bestämmelserna påBrott krav förarbehörigher i fallvissamot om

4 § uppsåtligenDen bryter 3 kap. 9 § döms till böter.motsom

5 § Den i fall i 3 kap. 9§ uppsåtligen ellersom som avses av
oaktsamhet överlämnar eller tillåter förasättannat attannan
fordon denne berättigad till det döms till böter.ärutan att

Både och 5 §§ avsnitt Jämför4 l4.2.5. 35 och 36 §§ KKL.år nya, se

Hindrande fortsatt färdav

6 § Om fordon framförs i strid denna lag eller föreskriftett mot en
eller villkor har meddelats fårmed stöd därav polismanett som en
eller tulltjänsteman hindra fortsatt färd. fårDärvid medges atten
fordon med vilket sker förs till lämpliganärmastetransporten
uppställnings- eller avlastningsplats frågaeller verkstad. I ettom
fordon registrerat i utlandet och förs in i Sverige fårärsom som
medges det omedelbart förs landet.att ut ur

En motsvarighet till bestämmelsen finns i l8§ kungörelsen om
internationella Förande till verkstad aktuelltvägtransporter. är
exempelvis taxameterutrustningen inte uppfyller före-gällandenär
skrifter. Se vidare avsnitt 142.4.
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registreringsskylt för taxiOmhändertagande av

tredje stycket bilregister-registreringsskylt i 18 §7 § En som avses
polisman ellerfår hand1972:599kungörelsen tas en enom av

tulltjänsteman
eller dettaxitrafik tillstånd härtillfordonet används ia utan omom

fordonetförutsättningar förfinnsanledning inte längre attav annan
skall ha sådan skylt,en

fordonskungörelsenenligtmed körförbudb fordonet belagtärom
1972:595,

brukandeförbud enligt bilregisterkun-fordonet gällerdet förc om
fordonsskattelagen 1988:327,görelsen eller

trafikförsäkring.fordonet saknar föreskrivend om
andraregistreringsskyltar tillämpas 6 §omhändertagandeVid ett av

motsvarandemeningen sätt.

olikaavsnitt l4.2.5. Demotsvarighet i dag. SeParagrafen saknar
de i dagd ii punkterna b ärsituationerna stortmotsvarar som-

utmärkning fordon i1975:885i 2 § förordningenupptagna avom
36 2 § punkterna 1i kap.yrkesmässig trafik och tas uppsom nu -

utformningenpå grundLämplighetsbesiktning blirYTF. av avnya
regel inte aktuell vadfordonskungörelsen iförsta stycket punkt 170 §

därför inte tagitssituationen hari taxitrafik. Dengäller fordon upp
här.

Överklagandekap.7 m.m.

Trafiktillstánd

tillstånd tillfrågor beviljandebeslut i1§ Länsstyrelsens avom
omprövning enligt 2 kap.tillstånd ochför sådantlinjetrafik, villkor

Vägverket.överklagas hos15 får§
linjetrafiktillstånd tillfrågorbeslut i andraLänsstyrelsens rörsom

överklagas hos allmänstycket fåri förstasådanaän som avses
förvaltningsdomstol.

beställningstrafik medtaxitrafik,beslut i frå§ Länsstyrelsens2 or om
förvaltningsdomstol.får hos allmängodstrafik överkochbuss agas

överklagas hoslinjetrafik fårfrågorbeslut i3§ Vägverkets om
varnin i ärendeåterkallelse ellerbeslutregeringen. Verkets ettom

förvaltnings omstol.dock hos allmänöverklagaslinjetrafikom

bestämmel-förhållande till dessaYTL. l23 och 23 §§Jämför i dag a
häromvarning tagits bort. Sebeslutförbudet överklagahar att omser

Beträffandeändringar gjorts.redaktionellaövrigt haravsnitt 4.13. l
trafikpolitiska1988/89:26 20 Demeningen,3 § första prop. s.se
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inslagen, bl.a. skadlighetsprövning järnvägstrafik, bedömsgentemot
alltjämt så starka regeringen bör högsta instans.att vara

Taxiförarlegitimation

4§ beslut frågor taxiförarlegitimation fårLänsstärelsens i om
förvaltningsdomstol.överklagas allmänos

ÄvenJämför förstai dag 23 § stycket YTL. i detta sammanhang skall
beslut varning få överklagas.om

Transporttillstánd

frågor5 § Vägverkets och Generaltullst beslut i trans-om
porttillstånd får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

finnsöverklagande beslut transporttillståndBestämmelser om av om
internationella Eni dag i 19 § kungörelsen vägtransporter.om

allmänt gäller inomanpassning har skett till vad som numeranu
nämligen överklagande skall ske till allmänförvaltningsprocessen, att

fråga tillståndSamma ordning gäller redan iförvaltningsdomstol. om
förordningen 1995:525.avseende trafik inom EU/EES, 6 §se

bestämmelserGemensamma

skriftliga enligt 2 kap. 8 § eller 3 kap. 46 § Beslut i fråga §om prov
enli kap. 7 § får inte överklagas.eller omhändertagande 5tom

fåräkarintyg överklagas endast till-Ett föreläggande inatt ge
med det beslut vilket ärendet avgörs.genomsammans

Jämför gällande YTF, 46 § KKL och 106 § KKF.18 §a

Prövningstillständ krävs vid till kammarrätten.7 § överklagande

Paragrafen 23 § andra stycket YTL.motsvarar

förvaltnings-8 § Om förvaltningsmyndighet överklagar allmänen en
skall överklagandet ha kommit inom veckordomstols beslut, tre

från dag då beslutet meddelades.den
förmån förFörvaltningsmyndigheten får föra talan till denäven

enskilda parten.
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YTL. Detstycket i gällande23 § andraBeträffande första stycket se a
förstai 23 a§sista meningenstycketföreslagna andra motsvarar
såutformatshar dockBestämmelsernastycket nuvarande YTL. attnu

aktuella iförvaltningsmyndigheteralla ärde täcker samman-som
hanget.

den23 §YTLmeningarnaförsta och andraI nuvarande a gesav
föra talanlänsstyrelserna och VVförgrundläggande befogenheten att

bestämmelsenDenförvaltningsdomstol i mål enligt lagen.hos allmän
enligtförvaltningsmyndigheternaeftersombehövs inte längre, numera

partsställning1692 harSFS 1995:förvaltningsprocesslagen se§7 a
lag33 §myndighetsbeslut. Avenskild överklagarnär ett sammaen

domstolensöverklagadärigenom fårmyndighetenföljer rätt attatt
beslut.

Verkställighet

meddeladestöd däraveller medenligt denna lag9§ beslutEtt
förordnas.integälla omedelbart,föreskrifter skall annatom

bestämmelsentill denförhållande18 YTF. Igäller i dag §Härom
återkallelsebeträffande beslutskärpningföreslås avomennu

avsnitt 4.15.behandlats iFrågan hartrafiktillstånd.

Bemyndiganden8 kap.

fårbestämmereringenmyndigheteller den§ Regeringenl resom
från denna lag.fall medgeenskildaeller iföreskriva antagun

villkor.förenas medfårUndantag

fårregeringen bestämmerndighetdeneller2 § Regeringen somm
i denna lagavseendenföreskri i detterlimeddela ter angessomare

öreskrifterdelasamt omme
ochutmärkning fordonprisinformation,gällertaxitrafik såvitt ava.

ha,taxiförare börlokalkännedomden som
sådankontrollanvändning ochtaxameterutrustning samt av

utrustning,
taxiförarlegitima-innehavtillstândsinnehav ochregistrering avavc.

behövs,kontrollavgifter för dention samt som
fordonsbesättningar vidkunskapskrav för vägtransporter.d.

fårtill undantaglagtsI § hargällande YTL. 1Jämför 24 § attnu
med villkor.förenas

till avsnitt 9.2hänvisasHärvidlagbochpunkternaI 2 § är nya.a
YTF.och 2 §§också kap. l9.6. Se 11avsnittresp.
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3§ Om riket i krig eller krigsfara eller råderdet sådanaär om
förhållandenutomordentliga föranledda krig ellerärsom av av

krigsfara riket har befunnit sig får regeringen föreskriva attsom
denna lag helt eller delvis inte skall tillämpas.

Paragrafen 25 § gällande lag.motsvarar

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Se avsnitt 16. fråga medgivanden enligt lagen drivaI rätt attom om
viss linjetrafik sådana medgivanden har meddelats medäven somavses

i äldre lydelse.stöd lagenav
Bestämmelsen handläggning ärenden inte slutbehandlatsom av som

före ikraftträdandet syftar tillstånd enligtden lagen 4 kap.,av nya
fall för GTS.vilka i vissa skall meddelas VV i stället Bestämmel-av

förstagäller forumfrågan i såväl instans i överklagningsin-sen som
bestämmelserna.I materiellt hänseende tillämpas destanser. nya -

förslagetEn motsvarande övergångsbestämmelse har tagits in i till ny
YTF.

I övrigt har beträffande detta och övriga författningsförslag bedömts
det inte behövs några ytterligare Övergångsbestämmelser,att t.ex. om

överklagande eller straff. I sistnämnda hänseende hänvisas bl.a. till
§ lagen 1964: 163 införande brottsbalken.5 avom

till yrkestrafikförordning17.2 Förslaget

gällande Språk och dispositionFörslaget bygger i grunden YTF.nu
regleringen i gällande harhar emellertid förändrats. En del YTFav

flyttats Så fallet exempelvis med kapitalkraventill YTL. åröver nya
i nuvarande b § och återkallelsereglerna i nuvarande 115 a
Åtskilliga föreslås föranleder justeringarnyheter i regelsystemet och

förordningsbestämmelser. det följandeeller tillägg till gällande Inuav
ändringarna.kommenteras endast de viktigaste

2§1 kap.

gamla G förhållandeUndantagen regleras i dag i 3 § YTF YTF. I
till regler har punkt rörande samåkning gjortsdagens l meraa
flexibel. och har justerats och preciserats i mindrePunkterna 4 5
omfattning. punkt 6 har bogsering tagits bort. Det medför endastI att
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tillståndskravvid haverier, undantas frånvid bärgning, dvs.bogsering
avsnittändringarnaenligt YTL. Se ävenom

3§

Den YTL2 § nuvarande YTF.Bestämmelsen motsvarar nya resp.
internationell trafikSverige i frågainomYTF tillämpas samt om

för trafiktillämpas således inte denBestämmelsenutanför EES. som
regelverk.regleras EG:sav

fårutländsksådant tillståndparagrafen transportörI som enavses
sådan ansökan enligtHittills harsvensk myndighet.ansöka hos enom

till regering-fall det förekommit, ställtssällsyntauppgift, i de mycket
6 § YTL.till 4 kap.i kommentarenJämför vad sagtssomen.

2 §§1 och2 kap.

bestämmelser i och 4 §§till dagens 4i förhållandeDetaljregleringen a
området kan denreglering behövstagits bort. OmharG YTF en

Upplysningar till sökan-verkställighetsföreskrifter VV.ske avgenom
ansökningsblanketterna.redan i dag intagnaledning finnsdenas

60ch7 §§

Med fordonYTL.9 och 10Jämför 2 kap.avsnitt 4.8.Se nya
släpfordon.strecksatsen6 § sistai ävenavses

Taxiförarlegitimation3 kap.

körkortförbestämmelserEn delSe avsnitt är gemensamma-
med beredningenfår i sambandtaxiförarlegitimation. Det avresp.

ställning tillbetänkandeKörkortsutredningensbetänkande ochdetta tas
bestämmel-skall innehålla självständigaYTFmån YTL ochi vad nya

körkortsförfattningarna.tillhänvisning kan ske deeller nyaenser
d § G YTF.regleras för närvarande i 12yrkeskunnandeKravet

skriftligtsistnämnda paragrafmeningen imotsvarighet till förstaEn
Föreskrifter3 kap. 4 §.in i YTLhar tagitsprov att provetomnya

meddelasenligt vårt förslaglokalkännedom skallskall även avavse
kap. 2länsstyrelsen, llse

tagits bort. Denstycket 12 d § G YTF harDispensregeln i andra av
påövergängsskede kravetberättigande isitt närregeln hade ett

sådanintefortsättningentaxiförarlegitimation infördes. I är en
enligtallmänhet krävsBeträffande körvana ibefogad.undantagsregel

465



Författningskommentarer SOU 1996:93

huvudregel B-behörighet,innehavtvå års obrutetvårt förslag avsom
3 § YTL.3 kap.se

5§

YTF,sista stycket Gsåsom för närvarande i 12 §Hänvisning kan, e
frågahärkörkortslagstiftningen. Detvissa bestämmelser itill ärgöras

körkortslag körkorts-handlingen.förnyelse En resp.m.m. av nyom
samordningkörkortsutredning. En1994 årsutarbetasförordning av

linje med detförfattningar bör ibestämmelserna i dessamed ovan
ochKörkortsutredningensden vidare beredningenske vidsagda av

instället för hänvisningiDärvid kanvåra förslag. övervägas taatt en
i YTLbestämmelsertaxiförarlegitimationen relevantaför resp.nya

YTF.

9§

i 91 §regleras i dagtaxiförarlegitimationRegisteruppgifter om
VVpågår inomi avsnitt 13.5körkortsförordningen. Såsom nämnts ett

körkorts-handläggningeneffektiviseringangåendearbete avaven
avvaktan påregisterfrågor. IHäri ingår bl.a.yrkestrafikärenden.resp.

utgångspunkt aktuellatill har viarbete kan ledavad detta attsom
Bestämmelserna häromkörkortsregistret.finnas kvar iuppgifter skall

in i YTF.emellertidbör tas nya

Internationella vägtransporter4 kap. m.m.

2§

utökats tillKIV hardelvis 10 §Bestämmelsen attmotsvarar men
internationellatillstånd tillsamtligaomfatta transporter.

utanförtrafikenlagens regler, dvs.trafik omfattasFör den som av
behörigtulltjänstemanpolisman ochbilinspektörsåvälEES, attär som

EES, därmed trafiken inomkan jämförasmedförande. Detkontrollera
3 §kontrollant,del behörigför Sverigespolismanendast är se

paragraf i denmotsvarande1995:525 ochförordningen ossav
med debl.a.så fallet harförordningen. Att göraföreslagna är attnya

anledningharEES, vi inteinomoch inre atts.k. gränsernayttre som
in på här.närmare
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yrkesmässigkontrollenAllmärma bestämmelser5 kap. avom
trafik

G YTF.Jämför 12-12 c

1§

skall komplett.fordonsanmälanhuvudregel skall gällaSom att varaen
omständig-efter prövningkan emellertidEnligt sista meningen aven

får användas innanfordonetenskilda fallet medgesi detheterna att en
härförsärskilda skäl ställshar lämnats. Kravfullständig anmälan

inte upp.

3§

kontrollerai dagliksomPrövningsmyndigheten skall att ett--
i sig inteKontrollenvissa krav. utgöruppfylleranmältsfordon som

får prövnings-bristerUpptäcksanvänds.för fordonethinder att
lämpliga åtgärder.vidtatillsynsarbetetförinommyndigheten ramen

4§

allmänG YTF12 b §skall enligtrörelsenVid utökning enav
tillstånd tillinnehavarebeträffandeendastlämplighetsprövning ske av

lämplighetspröv-skallaktuella §4förslaget i dentaxitrajik. Enligt nu
tillståndshava-omfattakanPrövningensamtliga trafikslag.ningen avse

fallfrån fall tillfårprövade. Detövrigatrafikansvariga ochren,
skallprövningenvidsträcktbedömas hur vara.

fordonUtmärkning6 kap. av

gällande förordningdetta kapitel byggeriBestämmelserna nu
trafik.yrkesmässig Dennaifordonutmärkning1975:885 avom

övergångsbestämmelserna.upphävd,föreslåsförordning se

l§

omfattar utmärk-utmärkningsförordningi nuvarandeEnligt §l
slagutvidgat till samtligaföreslåsbilar. Kravetendastningskravet nu

dvs.YTL, terrängmotor-kap. § äveni l lfordon nämns nyasomav
traktortâg.fordon och
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7 Särskilda bestämmelser för taxitrafikkap.

§§l och2

första avsnitt Jämför också förslaget tillSe angående § stycket 9.6.l
författningskommentarerna härtill.ändringar i fordonskungörelsen och

således taxameterkravet YTF och inteEnligt vårt förslag regleras i
fordonskungörelsen. taxameterutrustningenlängre tidigare i Omsom

tillfredsställande i enlighetoch/eller inte fungerarinte plomberadär
användaföreskrifter innebär detta automatiskt förbudmed VV:s ett att
ingår"fungerar tillfredsställandefordonet i taxitrañk. begreppet att

skall hanteras påskall påslagen och den sättatt etttaxametern vara
funktion. förutsätts före-medger tillfredsställande Det VV:sattsom en

för funktionen, inbegripetskrifter kommer innehålla alla deatt
Straffbestämmelserna finns i 9nödvändigahanteringen, momenten.

kap. 3
huvud haundantag från skyldighetenI 2 överatt tagetsom avser

kunnaför undantag skallföreslås skärpning atttaxameter, enen
för särskildaskäl skall krävas i ställetmedges. Synnerliga som nu

avsnitt 9.7.3.skäl. Se vidare

3 och 4 §§

fordonsskatteförordningen 1993:1028.Jämför 10 och §§ll

Underrättelseskyldighet8 kap.

l§

ocksålinjetrañk har alltidhar tillstånd tillDen nästan ettettsom
länsstyrelsen. Ombeställningstrafik med buss utfärdattillstånd till av

sådant tillståndåterkallar bör VVlänsstyrelsen pröva ävenettt.ex. om
återkallas. Enlänsgränsöverskridande linjetrafik skalltillståndet till

förekommande fall till VV.bör därför iunderrättelse
författningsreglerastill skattemyndighetUnderrättelse nu.

2§

bestämmelsenförhållande härtill förtydligasJämför § G YTF. I14 nu
sammanhangetförsta olika iuppräkning i stycket avgenom en

i före-prövningsmyndigheterMedrelevanta myndigheter. avses
och GTS.kommande fall VVäven
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3 §

avsnitt l3.5.4.paragraf motsvarighet i G YTF. SesaknarDenna

4§

i avsnitt 13.5 och i kommentarenJämför § G YTF. Såsom15 nämnts
handläggningenmed frågor9 § pågår inom VV arbetetill 3 kap. om

till bestämmelserkan ledayrkestrafikärenden. Detta arbete omnyaav
brottsbalksbrotthärpå har vissaunderrättelseskyldigheten. I avvaktan

ocksåJämför sammanhangetförts paragrafen. iskattebrott in isamt
regis-körkortsförordningen angående§ andra stycket punkt 486

terblad.
prövadeavseende övrigaUnderrättelseskyldigheten har utökats
Jämförtaxiförarlegitimation.beträffande innehavaresamt avpersoner

avsnitt l3.5.l.

Övriga bestämmelser11 kap.

l§

förordningoch 2 dennataxameterutrustning 7 kap. 1Se beträffande
och18 § YTLprisinformation 2 kap.beträffandeavsnitt 9.6,och

för taxiföraremedicinska kravbeträffande9.2 och 9.5avsnitten samt
8.6.och avsnitt3 § YTL3 kap.

2 §

avsnitt 9.2.Se

5§

beträffandeanmärkas,Beträffande punkt kan1 taxansatt avsteg
för samhällsbetaldai fråga vid sådanauppbyggnad kan komma system

komplicera-visserligen byggerdärfärdtjänst etc. taxanresor --
enkelt skallnågot kravberäkningar därde att passagerarenmen

finns.inteoch kontrollerakunna bedöma taxan
frånendast undantagskillnad från kap. 2 §till 7Punkt 3 avser

Dettagodkändi fordonet skallkravet typ.att taxametern vara av
förändringarexempelvis tekniskabli aktuelltdispens kan närslag av

taxameterutrustningen provas.av
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7§

Se i fråga avgift för taxiförarlegitimation avsnitt 8.11.om
fallDet lokalkännedomsprov krävs har inte tagits med iatt

förslaget. Anledningen härtill tillräckligt underlag för närvarandeår att
försaknas detta. Se avsnitt 9.2.2.

till biluthyrningslag17.3 Förslagen och

biluthymingsförordning

Såsom framgår avsnitt krävs inga ingrepp i det regelverk11 störreav
fråga biluthyrning. Grunddragen i regleringengäller i ärsom om

trafiken. Uppbyggnadendesamma för den yrkesmässiga avsom
fortsättningsvis kunnaförfattningarna emellertid i dag och bör ävenär

YTF. Viss anpassningmycket enklare YTLän avnya resp.vara
författningar dock skett.biluthyrningslagstiftningen till dessa har

nödvändigtlinje med det sagda har det inte bedömtsI attt.ex.nu
ansvarig för verksam-så regleraingående i YTL ärsomsom vem

emellertid förtydligats så det klartheten. bestämmelser harDagens att
tillståndshavaren 7 §framgår ansvarig den eller deär utser,att som

BUL.
fårbussar lämnasnyhet i BUL reglerna i 15 §En är att tyngreom

yrkesförarkompetensbevis eller vissendast till den harut ettsom
bestämmel-avsnitt 11.6.3. ytterligare nyhetkörvana, vidare En ärse

registreringsbesiktigat föri 16 § fordon äratt ett somsen om
tillstånd till sådan trafik.taxitrañk får hyras endast till den harut som

Se avsnitt ll.6.4.
A paragraferna straffsanktio-Bestämmelserna i båda de sistnämnda är

både tillståndshavare ochStraffet där träffarnerade i 19 sägssom
bestämmelserna.anställda bryter motsom

fordonskyldighet anmälaI den BUF har reglerna att somomnya
avsnittskärpts och förtydligats,används i uthyrningsrörelse 7 § seen

ll.6.4.
meddelainnefattar bl.a.Bemyndigandet i § BUF14 rätt att

i biluthyrningsverksamhet.föreskrifter krav yrkeskunnandeom
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Övriga författningsändringartillförslag17.4

Sekretesslagen

inbyggdaÄndringen körkorti dagensdenkonsekvensär attaven
medicinskaBl.a.taxiförarlegitimation.medtaxibehörigheten ersätts

legitimationen.gälla förkommerkrav att

utsökningsregisterförordningenochUtsökningsregisterlagen

samtligaför tillsynskapasutsökningsregisterutnyttjaMöjlighet avatt
innehavareför tillsynenligt YTLprövas samtde avavsompersoner

enligtprövasoch övrigabiluthyrningsrörelsetilltillstånd sompersoner
13.4.3.avsnittSeBUL.

sjukvårdenochhälso-personal inomföráliggandenLagen om

sekretesslagen.underSe kommentaren

Polisregisterkungörelsen

samtligafrågaiterminalâtkomst öppnastill personerMöjlighet om
innehavarei frågaBULellerYTLenligt samt avprövas omsom

Åtkomsten ochansöknings-bådekantaxiförarlegitimation. avse
Sehar.länsstyrelsernaåtkomsttillsynsärenden. VV somsammages

13.4.4.avsnitt

Fordonskungörelsen

regleringenÄndringarna konsekvenshuvudsakligen att avär aven
FK,1972:595,fordonskungörelsenfrånförstaxameterkravet över

§.kap. 1och ll3 §§§, 9 kap.och 2kap.YTF 7 ltill13 § nyaa
användningentillmedi YTFi FKUtrustningsbestämmelsen ersätts ett

funktionsdugligochkontrolleradpåkravtaxifordon knutetettav
utrustningenkontrollplomberad. Visstaxameterutrustning är avsom
Lydelsenkontrollbesiktning.vidskefortsättningsvis avförutsätts även

uppläggningentill denförändratshar avFK82 § att nyaanpassas
bristervidföreläggande§ FKi 84Bestämmelsernaregelsystemet. om
skick iföreskrivetiintetaxarneterutrustningen ärtillämpligablir om
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de avseenden skall kontrolleras. Eftersom fråga inte längre ärsom -
utrustningskrav blir bestämmelserna i 91 och flera följandeom

paragrafer flygande inspektion inte längre aktuella. Detta föran-om
leder ändring i 92 Kontroll skall kunna ske vidtaxameternav-

poliskontroll. finns givetvis inte något hinder förDetgängse att
taxameterkontroll utförs i samband flygande besiktning.med l
förhållande till nuläget blir emellertid då inte följdverkningarna vid
brister i utrustningen tillämpliga, inträder inte körförbud. Iställett.ex.

förbud fordonet till dessgäller enligt YTF automatiskt användaett att
utrustningsbristen åtgärdad. Se vidare avsnittäratt taxameterom-

9.6.
Beträffande lydelse 1991:1421 13 SFSsenaste av a se- -

1993:1351, 1994:2042 och 1996:169.
Övergångsbestämmelsen frånsikte på alla dispensertar taxameter-

meddelats enligt äldre bestämmelser. Dåvarandekravet harsom
frånTransportrådets föreskrifter TPRFS 1990: undantag kravet1 om

på fordon i taxitrafik försett medanvänds skallatt taxametersom vara
omfattas föreskrifter,dock inte. VV torde ställning till dessata som

skolbarnstransporter. Se övergångsbestämmelsen vidareomavser
avsnitt 16.

Bilregisterkungörelsen

Ändringarna föran-redaktionell ochi 57, 63 och 71 §§ är artav
biluthyrningsförfattningarna.de yrkestrafik-ledda resp.av nya

Ändringen konsekvens regleringeni 18 § är att taxameter-aven av
från till YTF.kravet förs FKöver nya

Ändringarna det ioch 24 §§ konsekvensi 19, 21 är attav nyaen
registreringsskylt för taxi.införs möjlighet handYTL taatt om

intaxiskylt omedelbart skall53 § införs krav närI att ges en
skall användas.sådan inte längre

straffsanktionerad.nämnda skyldighet enligt 53 § bli90 § föreslåsI
vissfullföljdsmöjligheterna enligt kungörelsen, harI 94 rörsom

beslut avslagmöjlighet överklaga VV:sjustering gjorts. En att om
fanns tidigare,första stycket har återinförts. Denenligt 21 § rätten

ändring/upphävande bestämmelser i 21,ha fallit bort vid avmen synes
1995:1358.22, 94 och 96 SFS

redaktionella ändring-ändringar torde vissaföreslagnaUtöver ovan
har inte tagits med här.till kungörelsen behövas. Dei bilaga 1ar
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fråga internatio-imyndigheterbehörigaFörordningen omm.m.om
samarbetsområdetekonomiskaEuropeiskainomnella transporter

EES

sinvilken i1995:525,gällande förordningFörordningen ersätter nu
ingår EU-EES1994:905. Iförordningnämndanedanersattetur

10.2.avsnittLiechtenstein,Island ochNorge,samt sestaterna
Ändringen ochavsnitt 10.5ihar kommenteratsi 2 §innefattassom

frågorhandläggaskallinte längrelänsstyrelsernainnebär omatt
VV.frågorEES. Dessalinjetrañk överinominternationell tas av

artiklarna l 1frågor rörandehandläggaskall länsstyrelsernaLiksom nu
m.m..kontrolldokument684/92förordning EEGioch 13 nr

länsstyrelse.valfritillvända sigkanSökanden
fortfarandeskallgodstrafikgemenskapstillstånd tills.k.Frågor om

ochartiklarna 10 11enligtfunktionernaochlänsstyrelsernaprövas av
stycket.andrahandhas VVskallEG-förordningaktuelli av

3118/93,EEGförordningförutomstycket har§ tredjel 2 nrnu,
förordning EGtagitsbeträffande gods,cabotagetrafik uppsom avser

Österrike. Detberörvidmiljöpoäng3298/94 transport somomnr
2454/92EEGkommerförordning ersättadenförutsätts att nratt som

beställaransvarstraffsanktioner,har regler4-6 §§Iinarbetas. om
bestämmelserefter modellfärd införtsfortsatthindrandeoch avav

i övrigt.yrkestrafiklagstiftningenihärom
i denlångtlikagår dock intesanktionernadet gällerNär som

straffska-inte isåledesFängelse ingåryrkestrafiklagstiftningen.övriga
trafik, därinternationellfrågauteslutandehärlan. Det är om

lämpli-den10.5i avsnitt ärutvecklatvi harbötesstraff såsom --
så bedömsdetdärgivetvis inteföreliggerHinderpåföljden. att,gaste

dettilläggasDet kanböter.kraftigatillgripa attmotiverat, om-
regeringsformen.enligthärförlagformföreskrivas krävsskallfängelse

förseelsergällerandra stycket§ moti 4Straffsanktionerna
Penningböterfärd.medföras vidskalldokumentföreskrifter attom

sanktionsformen.lämpligadenochtillräckligahärbedöms mestvara

yrkestrajikregisterFörordningen om

angåendeunderrättelseskyldighetbl.a.medpågår arbeteVVInom
i dennaändringarleda tillkanarbete13. Dettaavsnittbrott, se

förordning.
uppgifterhänseendematerielltiharsammanhangaktuelltI omnu

tillfrån årändratsi 6 §tidsgränsenochtill i 3 §lagts treföreståndare
fem år.
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ransportförmedlingT

transportförmedlinglagstiftningenupphävandeSkälen för omav
12.avsnittframgår av

taxivärderingsnämndenochbuss-förordningenLagen omresp.

avsnitt 7.4.Se
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Kommittédirektiv

Översyn yrkestrafiklagstiftningen Dir.av
1994: 109

1994septemberden 15regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

ochyrkestrañklagstiftningenskallsärskild utredare överEn se
utarbetaochyrkestrafikenförfattningsreglering förövrig

dettaförfattningsstruktur påsammanhållentillförslag nyen
område.

Bakgrund

trädde i1988:263,YTL,yrkestrafiklagennuvarandeDen
de kravhuvudsakireglerarjanuari 1989.kraft den 1 Lagen

yrkes-bedrivaskall förtillståndgälla förskall attatt gessom
förhållande tilliinnebärnuvarande lagenmässig trafik. Den

liberaliseringområdetlagstiftningentidigare påden aven
skeddeyrkestrafiken; bl.a.tillstånd förbestämmelserna enom

trafikyrkesmässiglagregleringentaxi. Tillavreglering omav
transportförmedlingTFL, och1979:560hör lagenäven om

innehåller1979:561 biluthyrning, BUL. Lagarnalagen om
dem iitillståndsgivningregler motsvararstort settsomom

förord-motsvarandefinnsTill nämnda lagarnaYTL. de nu
1988:l503,YIF,yrkestrafikförordningenningar, nämligen

ochtransportförmedling ,TFF,förordningen 1988:1504 om
förordningen biluthyrning, BUF.1988:1505 om

yrkesmässigbedriva internationellFrågan tillstånd attom
kungörelsentrafik särskild förordning,regleras i en

Vidare1974:681 internationella KIV.vägtransporter,om
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förordningenEES-områdetför inomgäller transporter
transportmark-internationella1994:905 tillträde till denom

i dettaytterligare författning bör nämnasnaden. Den som
viloti-1993:184 kör- ochförordningensammanhang är om

varigenom EG:sfärdskrivare vidder vägtransporter,samt
införlivats med svenskkör- vilotiderbestämmelser ochom

varvid EG:s bestämrnel-ändringar i YTFHärtill kommerrätt.
yrkestrafiktillstånd införts.behörighetskrav förser om

förändringarträdde i kraft har betydandeEfter det YTLatt
yrkestrafiken. Dennaförfattningsområdet inompåägt rum

EGzsfrämst bestått iutveckling har, berörts, attsom nyss
Vidare harinförlivatsregelverk har med den svenska rätten.
för taxitra-syftar till skärpa kravenregler införts attsomnya

ändringen iSärskilt i detta sammanhangfiken. bör nämnas
från ochinnebär den kör taxiyrkestrañklagen attsom som

1995 särskild förarlegitima-med januari haden 1 måste en
tion.

olika sammanhang har rad föreslagits förI åtgärder atten
inom yrkestrafikområdet särskiltminska problemen och då

inom taxinäringen. Kommunikationsdepartementet till-Inom
under 1994 fyra arbetsgrupper uppgiftvåren medsattes att

föreslå åtgärder syftade till komma till med dessarättaattsom
problem. En arbetsgrupperna behandlade behovetav av en

lagstiftningen på yrkestrafikområdet. Arbetsgrup-översyn av
finns intagen i departementspromemorian Denrapportpens

yrkesmässiga trafiken samordnings- och genomförandefrågor-
1994:100.Ds I arbetsgruppen medverkade företrädare för

olika branscher inom yrkestrañken.

Allmän översyn och modernisering

delar EG:sDe regelverk införlivats med den svenskaav som
yrkestrañklagstiftningen skiljer sig systematisktsåväl som
innehållsmässigt flerapå punkter från de svenska bestämrnel-

Som exempel kan definitionernanämnas attserna. som an-
vänds inte medöverensstämmer motsvarande svenska deñni-
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meddelas enligtyrkestrafiktillståndVidare detioner. är som
tid fem Entidsbegränsade till är.EGzs bestämmelser en av

minstönskvärd, intebestämmelsernasamordningbättre ärav
utredasdärförtillämpningen. börför förenkla Detatt om

yrkestralikområdet.införas helaentydiga definitioner kan
tillstånden skallde inhemskaVidare bör utredas ges enom

begränsad giltighetstid.
länsstyrelsernadet i huvudsakFör närvarande ärär som

yrkestrafiken. gäller detillståndsmyndigheter för Det även nya
Härvidvid trafik inom EES-området.tillstånd erfordrassom

tillständsmyndigheterfordras i vissa fall kontakter medatt tas
nuvarande myndig-länder. bör utredas deni andra Det om

dehetsorganisationen den lämpliga bakgrundär motmest av
tillstånd.nämnda typerna avnu nya

Vid eventuellt medlemskap i kommer de förord-EUett
ningar få direkt tillämpning i Sverige.beslutas Ut-attsom

i de befintliga författningarnaredaren bör överväga om man
dels kan myndigheter, dels kan bestämmakompetentaange

till vadeventuella sanktioner ansluter sig krävssom som
EG-enligt EGzs förordningar. Därmed skulle kommande

förordningar kunna tillämpas ytterligare inhemsknågonutan
författningsâtgärd.

Som framhålls i departementspromemorian yrkesmäs-Den
siga trafiken samordnings- genomförandefrägoroch innefat--

allmän också lagtekniskbehovetöversyntar en mer av en
modernisering yrkestrafikförfattningarna.av

Vissa särskilda frågor bör utredassom

Utredaren bör i sitt arbete förslagnärmare överväga de som
lagts fram i den förut nämnda departementspromemorian Den
yrkesmässiga trafiken samordnings- och genomförandefrä--

Det står utredaren fritt vilkaöverväga sanktioner vidattgor.
överträdelser bestämmelsercentrala kan behöv-av som anses
liga för undanröja missförhållanden inom yrkestrafiken. latt
detta sammanhang bör framhållas den tidigare uttryckta önsk-
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förändringar i1993/942168 fortsattavärdheten se attprop.
avkriminalisering,riktning delssker ipåföljdssystemet mot

till snab-lederslag eftersom dettaförenklingardels annatav
effektiva ingripanden.bare och mer

regeringen beslutatefter förslagRiksdagen har omav
och föryrkestrañktillståndprövningförskärpta regler av

får bättretillståndsgivningen. Länsstyrelsernauppföljning av
återkallas.trafiktillståndet börförverktyg prövaatt t.ex. om

bestäm-motsvarandeförtjänar på sättDet övervägasatt om
minstkan intebiluthyrning bör skärpas. Detmelsema för

lämplig-personligaden ekonomiska ochgälla prövningen av
trafiksäker-fråntillståndshavarna. viktig frågaheten hos En

uthyrningsföretagetshetssynpunkt också utformningenär av
tillräckligaharkontroll den förare skall köra bussattav som

Utformningenerfarenhetkunskaper busstypen.samt avav
denna kontroll bör utredas ytterligare.

2 § TFLMed transportförmedling enligt l kap.avses
allmänhetensådan verksamhet i vilken yrkesmässigtnågon

ihop eller gods till eller fiera upplags-samlar tar emot en
för mellan vissaplatser regelbundna transporter orter,

förmedlar anbud regelbundna godstransporter mellanom
vissa eller tillhandahållande gods för sådanaorter om av
transporter.
Lagstiftningen har likheter med yrkestrafiklagstift-stora

ningen. Således får transportförmedling endast drivas denav
har tillstånd till det. Särskilda villkor får föreskrivas.som

Tillstånd till transportförmedling får endast till denges som
med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt
andra omständigheter betydelse bedöms lämplig attav vara
driva verksamheten.

finnsDet anledning studera hur TFL och tilläm-TFFatt
detI sammanhanget bör utredaren i vilkenövervägapas.

utsträckning behov särskild transportförmedlingslagstift-av en
ning föreligger. Därvid får utredaren skilda möjlig-överväga
heter till förenklingar i författningsregleringen sidan ochå ena
behovet för säkerställa sund yrkestrafiköversyn attav en
inom det berörda området andra sidan.å
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trafi-yrkesmässigapromemorian Dennämndaförutdenl
redogörs ävengenomförandefrågor,ochsamordnings-ken -

propositionregeringensåterfinns iförslagför vissa som
Ökad Blandtrafiken.yrkesmässigadentillsyn1681993/94: av

följandekanpropositionenifinnsde frågor upptagnasom
i 5 bställsekonomiska kravframhållas. Desärskilt uppsom

all yrkes-gälla1995januariden lfrån att§ YTF kommer
tilldärvidlagsiganslutersvenska kravenmässig trafik. De
EnEG-direktiven.berördai deminimikraven angettssom

ekonomiska kravendestuderabör ärutredarenfråga omsom
dennabör skärpas utövertillståndshavarevissaalla eller

miniminivå.
allvarligavidåterkallastrafiktillståndskallEnligt YTL ett
trafiktill-förförutsättningarnaellermissförhållanden ettom

förut-reglerför handen. Närmareinte längrestånd är om
iemellertidfinnstillståndåterkallelsesättningarna för av

ingripandesåtrafiktillståndet utgöråterkallelseYTF. En enav
börutredarentillståndshavarenenskildeför denåtgärd att

§ YTFlagform. I llbörhäromreglernaintepröva agesom
grundåterkallas påtrafiktillståndföreskrivs också ettatt om

bestämmelsen,iomständigheter nämnsdenågon ensomavav
vil-underskall bestämmas,femoch högst årtid lägstpå tre

yrkesmässigdrivaolämpligskallprövadeken den attanses
Även intemed prövningangelägetdettrafik. här är omen

anledningi finns ocksåin lagen. Detbörbestämmelsen atttas
beslutsför-räckvidd och frågorregelnsanalyseranärmare om

farandet.
till internatio-tillståndfrågannärvarande reglerasFör om

införlivatsEG:s förordningaroch mednell trafik i KlV. I att
tillträde till denförordningenmed svensk rätt omgenom

denkommer frågantransportmarknadeninternationella om
förord-regleras i denhuvudsaktrafiken iinternationella att

ireglernaintedärför undersökabörningen. Utredaren om
övriga lagstiftningen.ikan inarbetas denKIV

förförslag väcktshar rättskilda sammanhangI enom
förvaltningsdontstols avgör-allmänlänsstyrelse överklagaatt

fram Dom-för körkortsmål ladesdylikt förslaganden. Ett av
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stolsutredningen i betänkandet inför 2000-taletDomstolarna
SOU1991:106. Riksdagen därefterhar beslutat sådanom en
ordning, SFS 1994:442. Utredaren bör övervägase om sam-

bör gälla vid prövningen bl.a. yrkestrafiktill-systemma av
stånd. Utredaren bör därvid följa det arbete inom Justitiede-

följer Regeringens lagrådsremiss den 25partementet som av
augusti 1994 angående fortsatt reformering instansordning-av

i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Buss- ochen m.m.
taxivärderingsnämnden har enligt lagen 1985:450 bussom
och taxivärderingsnämnden till uppgift ärendenprövaatt om
inlösen fordon och andra tillgångar linjetra-används iav som
fik trafikutövare, tillstånd till linjetrafik skallav en vars upp-
höra till följd trafikhuvudman fått bedrivarättatt attav en
linjetratik den berördapå sträckan krav tillstånd tillpåutan
linjetrañk. Under år har buss- taxivärderingsnärnn-ochsenare
den endast haft fåtal ärenden.ett

Utredaren bör bl.a. denna bakgrund övervägamot om
buss- och taxivärderingsnänmden kan avvecklas. sambandl
därmed bör behovet ändringar i lagen 1985:449 rättav om

driva viss linjetrafik uppmärksammas.att
Avgränsningen mellan yrkestrafiklagen och lagen rätt attom
driva viss linjetrafik bör också studeras. Utfallet trafik-av en
huvudmans ansökan få driva linjetrafik och den tidiga-attom

tillståndshavarens möjligheter kräva inlösen blir näm-attre
ligen helt olika beroende vilkenpå lag åberopassom av
sökanden.

Även bakgrund bl.a. former trafiksamver-mot av nya av
kan aktualiseras frågor rörande avgränsningen huvudman-av
natrafiken. Trafikhuvudmännens för vad i lagstift-ansvar som
ningen benämns den lokala och regionala linjetrafiken kan
behöva få tydlig definition. I sammanhanget kanen mera
erinras riksdagen avvisat tanken trafikhuvudmännenattom att
skulle kunna etablera långväga busstrafik knytaattgenom

sina inom län gällande trafikeringsrätter. Dessasamman resp.
frågor bör uppmärksammas utredaren.av

Då det gäller den särskilda förarlegitimationen för taxi
finns det vissa frågor utredaren bör överväga. För närva-som
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särskild1977:477 krav påkörkortslagendet irande finns en
personbefordrantrafik föryrkesmässigför ibehörighet att

behörighetDennalastbil ellerpersonbil, lätt terrängvagn.köra
taxi. Utredaren börbeteckningen över-i körkort medutmärks

medbehörighetskrav kan ersättasnuvarande dubblaväga om
särskildförarlegitimation ellersärskildkravendera ett en

medsamrådautredarenbördenna frågakörkortsbehörighet. l
körkonsförfattningarnautredningen översyn m.m.avom

medövrigt uppmärksammabör också iUtredaren systemet
kanförändringarförarlegitimation och föreslå desärskild som

Särskilt börsammanhang. övervägasnödvändiga i dettavara
förarlegitimationenspärrtid sedanlämpligt meddet är enom

återkallats.
i allttaxitrafiken harbeträffandeproblem finnsDe som

storstadsområdena. Utreda-gällande inomväsentligt gjort sig
särskild regle-erfordrasdärför undersöka detbör enomren

områden.taxitrafiken inom dessaring av
vissaföreskrivsoch bI 3 § YTF punkterna 1 att trans-a

yrkesmäs-inte skallsamåkningskaraktärporter anses somav
miljömässiga skäl harsig trafik. Såväl ekonomiskaav som av

situa-förslag i flerframförtsdet i skilda sammanhang attom
organiseradesamåkning iför närvarande möjliggörationer än

framförtstrañktillstånd. har ocksåkrav Detformer påutan
skullesamåkningscentraleretableringförslag somavom

exempelvisskullesamåkning i fordon. Detorganiserakunna
förening ellerfordonfråga ägskunna av ensomomvara

i fordonprivatpersonersamfällighet eller tarsom egnaannan
undersökabörUtredarenbetalning.med ommotpassagerare

regleringnuvarandeförhindrasolika former samåkning avav
förändringar.behovoch det finnsöverväga avom

förgällabörregleringYtterligare fråga vilkenär somen
förekommermyndigheter i yrkestrafiksammanhang. Det att

erbjuderföretag,olika myndigheter, privatai konkurrens med
denochbl.a. förvaltningartransporttjänster till andra

överkapa-marknaden inom de verksamheter där de haröppna
iSambrukcitet. Konkurrensverket konstaterar i rapporten

effektivitet,offentlig sektor effekter på konkurrens och-
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sambrukstjänster1994 eftersom dessa s.k.Stockholm att
marknadenskattesubventionerade konkurrensen påoftast är

snedvridas. minskar incitamentetDetkommer även attatt
offentliga verksamhet till de be-begränsa de egnaorganens

ligga inomkan enligt knappastboven. Det rapporten anses
uppgifter eller kompe-statliga och kommunala myndigheters

tjänsterersättning erbjuda sådana kantensområde att mot som
köpas fungerande marknader.på

kan därför finnas anledning i detta sammanhangDet att
yrkestrafikom-undersöka omfattningen verksamheten inomav

författningsändringar behövs förrådet och någraöverväga om
i yrkestrafik-offentliga och privata subjekt skall likställasatt

hänseende.
anförtsI det har vissa särskilda områden angettssom nu

föremålbör för överväganden. Emellertidutredarenssom vara
skall utredaren i övrigt oförhindrad förslaglämna deattvara

regleringen inom yrkestrafiksektornangående han finnersom
lämpliga. Närmandet till EU kan därvid påverkakomma att
utredningens arbete.

sitt arbete skallI utredaren vidare behovetpröva av en
generell regelreformering i enlighet med punkterna och17
20 i bilagan till regeringens beslut den september 19941 om

ordning för systematisk genomgång i regeringskanslieten av
regler berör företag.som

Uppdragets bedrivande

För utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda EG-aspek-utredare beaktandeom av

i utredningsverksarnheten 1988:43dir. och prövater attom
offentliga åtaganden dir. 1994:23.

Som underlag för sina överväganden bör utredarenett
undersöka de berörda regelsystemens utformning i de övriga
nordiska länderna.

Uppdraget skall redovisas i december 1995.senast
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1996utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

Bilagor. K.trafikpolitikeni26. Ny kurs +går det U.gymnasieskolan hurDen nya -. livslångt lärande.kunskapslyftochstrategi för27. Enforsknings-svenskiSarnverkansmönster. U.finansiering. U. -
landskapeti Nordenforskningspolitiska28. DetFritid i förändring.

1990-talet.U.C.fördelning fritidsresurser.Om kön och av
U.Forskningoch Pengar.29.införspelreglerEU:s internavad4. Vem bestämmer

ll kap.Borgenärsbrotten översyn30.1996.UD.regeringskonferensen aven-
Fi.brottsbalken.förstaEU:sFrågorPolitikområdenunder lupp. om

samverkanlagstiftning iAttityder och31.1996.UD.regeringskonferensenpelare inför
bilagedel. C.statstjånstemånsSvenska +år med EU.Ett

braExempeloch mämiiskor.32. Mössi EU. UD.erfarenheter arbetetav
ungdomar.SB.barn ochIT-anvåndningblandochutrikes-vitalt intresse.EU:sx Av. K.myndighetsrollBanverkets33.UD.regeringskonferensen.införsäkerhetspolitik m.m.
expenbilaga.A.arbetsmarknadspolitikAktiv34. +laddadfråga. M.Batterierna en-. Kriminalunderråttelseregister35.K.trafikledningOmjärnvägens m.m.. DNA-register. Ju.C.för vår vardag..Forskning

Ålders- i Malmö. U.36. Högskolaförbehörighetskravoch.EU-mopeden
familjeår. S.Sverigesmedverkani FN:s37.motorfordon. K.trehjuligatvå- och

Nationalstadsparker.M.38.betalnings-landstingmedochN Kommuner
1995.klimatdelegationenfrån39. Rapportsvårigheter.Fi.

Klimatrelaterad forskning. M.djurskyddstillsyn. Jo..Offentlig
dokumenthantering.Ju.Elektronisk40.befogenheter.Budgetlag regeringens- Fö.maritima verksamhet.Statens41.område. Fi.finansmaktens

parlamentfolkvaldaOmDemokrati och öppenhet.rättsliga 42.Politiska,för både och.Union väst.öst
UD.offentlighet i EU.ochsjätteaspekter EU:sekonomiskaoch av

SpelreglerochEU.43.Jämställdheteniutvidgning. UD.
verklighetsbilder. UD.folkomröstningar,Omrättigheter.16.Förankring och
Översyn skatteflyktslagen.44.mänskligamedborgarskapochuttrådesrätt, av

förhandsbesked.Fi.Reformeraträttigheteri EU. UD.
Ju.expropriationslagen.iPresumtionsregeln45.väginformatik. K.trafik med17.Bättre

K.Enskilda46. vägar.jobb/studierm95. FörslagTotalförsvarspliktiga18. om
förbetydelserStudiecirklarsCirkelsamhället.47.dagpenning,bostadsbidrag,efter muck.

lokalsamhälle.U.ochindividförsäkringar. Fö.
UrbanizingSustainableHomesShaping48.96-kommitténsEUframtiden. anEU och19.Sverige,
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